
 
      
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN  
SÄÄDÖSKOKOELMA 
 
 
1.17 SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN LIIKELAITOKSEN  

JOHTOSÄÄNTÖ 
 
 
Sairaanhoitopiirin valtuuston 11.6.2008/13 § hyväksymä 
Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto 11.6.2009, muutettu 9 § kohta 7 
 
1 § Liikelaitos  
 

Satakunnan sairaanhoitopiirin ja alueellisten mm. lääkehuolto-, kuvanta-
mis- ja laboratoriopalveluiden tuottamista varten on Satakunnan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymällä (jäljempänä sairaanhoitopiiri) sairaanhoidollis-
ten palveluiden liikelaitos (jäljempänä liikelaitos). 
 

2 § Johtokunta 
 
Liikelaitoksen johtamista varten sillä on yhtymähallituksen alainen johto-
kunta. 

 
3 § Toimiala 

 
Liikelaitoksen toimialaan kuuluvat erityisesti terveydenhuollon diagnosti-
set palvelut ja lääkehuoltopalvelut. 
 
Liikelaitos huolehtii sairaanhoitopiirin tarvitsemien, erityisesti diagnostis-
ten palvelujen ja lääkehuoltopalvelujen tuottamisesta ja hankkimisesta 
sekä niiden kehittämisestä sekä muista sille erikseen velvoitetuista tehtä-
vistä.  
 
Liikelaitos voi tarjota tuottamiaan palveluja myös sairaanhoitopiirin ulko-
puolisille terveydenhuollon yksiköille sekä muille palveluja tarvitseville oi-
keushenkilöille. 

 
4 § Johtokunnan jäsenet 
 

Johtokuntaan kuuluu viisi (5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista va-
rajäsentä.  
 
Yhtymähallitus valitsee johtokunnan yhtymähallituksen toimikaudeksi. Jä-
seniä valittaessa on tavoiteltava johtokunnan asiantuntijuutta terveyden-
huollon, liiketoiminnan ja hallinnon aloilta.  
 
Yhtymähallitus määrää yhden (1) johtokunnan jäsenistä puheenjohtajak-
si ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi. 
 

5 § Johtokunnan tehtävät  
 
Johtokunta ohjaa, valvoo ja kehittää liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta 
vastaa liikelaitoksen hallinnon, toiminnan, riskienhallinnan ja sisäisen val-
vonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta vastaa myös yhty-



  
 

mävaltuuston liikelaitokselle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden toteutumisesta. 
r 
Johtokunnan tehtävänä on lisäksi  
 

1. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä yhtymävaltuuston 
ja yhtymähallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden mukaisesti, seurata tavoitteiden saavuttamista ja ra-
portoida yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle niiden saavut-
tamisesta 

 
2. päättää sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston hyväksymien toimin-

nallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti liikelaitoksen ta-
lousarviosta ja –suunnitelmasta mukaan lukien investoinnit 
 

3. laatia yhtymähallitukselle liikelaitoksen toimintakertomus ja tilin-
päätös ja esittää ne hyväksyttäväksi osana sairaanhoitopiirin tilin-
päätöstä 

 
4. päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista 
 
5. valvoa liikelaitoksen etua ja edustaa liikelaitosta ja käyttää sen 

puhevaltaa toimialallaan 
 

6. suorittaa muut sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston ja yhtymähal-
lituksen määräämät tehtävät. 

 
6 § Johtokunnan ratkaisuvalta  

 
Johtokunta ratkaisee asiat, jotka koskevat 
 

1. liikelaitoksen palveluhinnoittelua yhtymävaltuuston hyväksymien 
yleisten hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti  
 

2. liikelaitoksen investointeja ja sopimuksia vuotuisen talousarvion ja 
yhtymähallituksen antamien valtuuksien rajoissa ja 
 

3. liikelaitoksen johtajan välittömässä alaisuudessa olevan johtavan 
viran-/toimenhaltijan valintaa 

 
4. uusien virkojen perustamista, uusien virkojen käyttöönottoa ja 

virkamuutoksia 
 

Johtokunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa liikelaitoksen johtajalle. 
 



  
 

 
7 § Esittely 

Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan esittelystä johtokunnan sisäis-
tä järjestystä koskevia asioita lukuun ottamatta. 
 
Asiat esittelee liikelaitoksen johtaja. 
 
Liikelaitoksen johtajan esityksestä johtokunta voi määrätä jotakin asiaa 
tai asiaryhmää varten muunkin esittelijän. 
 
Johtokunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä määrätään lisäksi 
sairaanhoitopiirin hallintosäännössä. 
 

 
8 § Liikelaitoksen johtaminen 
 

Liikelaitosta johtaa liikelaitoksen johtaja apunaan johtoryhmä. Johtoryh-
män nimeää liikelaitoksen johtaja. Johtoryhmässä on myös henkilöstön 
edustaja. 
 
Liikelaitoksen johtajan valitsee ja irtisanoo yhtymähallitus johtokunnan 
esityksestä. Liikelaitoksen johtaja on virkasuhteessa sairaanhoitopiiriin. 
 

 
9 § Liikelaitoksen johtajan tehtävät 
 

Liikelaitoksen johtaja 
 

1. johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa ja 
taloutta, 

 
2. päättää liikelaitoksen organisaatiorakenteesta, 

 
3. vastaa johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta, 

 
4. huolehtii liikelaitokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, 

 
5. antaa johtokunnalle tietoa toiminnan kannalta merkittävistä toi-

menpiteistä ja tapahtumista, 
 
6. ottaa muun kuin johtavassa asemassa olevan alaisensa vakinai-

sen henkilökunnan, 
 

7. päättää uusien toimien käyttöönotosta, vapautuneiden virkojen  
ja toimien käyttöönotosta ja toiminimikemuutoksista, 

 
8. päättää erikseen suoritettavien töiden ja palveluiden tekemisestä 

ja niistä perittävistä palvelumaksuista, 
 

9. päättää liikelaitosta koskevien sopimusten allekirjoittamisesta joh-
tokunnan antamien valtuuksien mukaisesti, 
 

10. päättää yhtymähallituksen ja sairaanhoitopiirin johtajan antamien 
yleisten ohjeiden mukaisesti virka- ja työehtosopimuksen sovel-
tamisesta alaisiinsa viran- ja toimenhaltijoihin, 

 



  
 

11. päättää huojennuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäis-
tapauksissa liikelaitokselle tulevan maksun, korvauksen tai saata-
van suorittamisessa, 
 

12. päättää talousarvion ja johtokunnan antamien valtuuksien rajois-
sa hankinnoista, vuokralle ottamisesta ja -antamisesta, palveluk-
sista ja laitteiden koekäyttöön ottamista koskevista tilauksista ja 
sopimuksista, 
 

13. päättää liikelaitoksen irtaimen käyttöomaisuuden käytöstä pois-
tamisesta ja sellaisen tavaran myynnistä, jota ei voida käyttää 
valmiustarkoituksiin ja jolla ei ole museoarvoa, 
 

14. antaa tarvittavat toimintasäännöt ja muut määräykset liikelaitok-
sen hallinnollisten tehtävien hoitamista varten, 
 

15. päättää vahingonkorvausten myöntämisestä johtokunnan asetta-
mien rajojen puitteissa, 
 

16. päättää selvitysten ja lausuntojen antamisesta viranomaisille liike-
laitoksen nimissä ja 

 
17. huolehtii liikelaitoksen tiedottamisesta sekä 

 
18. suorittaa muut liikelaitoksen johtokunnan määräämät tehtävät.  
 

Liikelaitoksen johtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen liikelaitok-
sen viranhaltijalle. 
 
 

10 § Voimaantulo 
 
Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2009 alkaen. 


