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Johdanto
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan
järjestämisessä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.
Hallintosäännössä määrätään








hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, tehtävistä, toiminnan johtamisesta ja organisaatiosta
yhtymävaltuustosta ja yhtymävaltuuston kokousmenettelystä
yhtymähallituksen ja toimikuntien kokousmenettelystä
johtamisesta ja henkilöstöorganisaatiosta
kuntayhtymän taloudesta
tarkastustoimisesta
sekä annetaan erinäisiä määräyksiä

Toimintasäännön tarkoitus
Toimintasäännössä määritellään keskeisten viranhaltijoiden tehtävistä, ratkaisu-ja toimivallasta siltä osin, kun niitä ei ole määritelty
hallintosäännössä (erityisesti luku III). Toimintasääntö määrittää hallintosäännön lisäksi viranhaltijoiden toimivallan ja vastuut. Toimintasäännössä määriteltyä henkilöstöasioiden toimivaltaa ja vastuuta ei
voi delegoida.

Organisaation rakenne ja johtaminen
Kuntayhtymän palvelutuotannon organisaatio jakaantuu toimialueisiin, vastuualueisiin ja vastuuyksiköihin. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaan toimialueista päättää yhtymähallitus. Hallintosäännön mukaan toimi- ja vastuualuejaosta päättää yhtymähallitus. Sairaanhoitopiirin liikelaitosten hallinnosta määrätään erillisellä johtosäännöllä.
Sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitaja tehtävät on määritelty hallintosäännössä.
Toimialuejohtaja:
1. johtaa toimialueensa toimintaa, taloutta ja henkilöstöä tehokkaasti ja tuloksellisesti sairaanhoitopiirin arvojen mukaisesti
2. vastaa toimialueensa asiakas- ja potilaslähtöisestä toiminnan kehittämisestä, toimeenpanosta, arvioinnista ja valvonnasta
3. vastaa toimialueensa henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja
yhteistyöstä ja yhteistoiminnasta
4. antaa toimialuettaan koskevia lausuntoja,
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5. suorittaa muut hallituksen, sairaanhoitopiirin johtajan ja muun
toimivaltaisen viranomaisen määräämät tehtävät
Vastuualuejohtaja:
1. johtaa vastuualueensa toimintaa, taloutta ja henkilöstöä tehokkaasti ja tuloksellisesti sairaanhoitopiirin arvojen mukaisesti
2. vastaa vastuualueensa asiakas- ja potilaslähtöisestä toiminnan
kehittämisestä, toimeenpanosta, arvioinnista ja valvonnasta
3. vastaa vastuualueensa henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja
yhteistyöstä ja yhteistoiminnasta
4. antaa vastuualuettaan koskevia lausuntoja,
5. suorittaa muut hallituksen, sairaanhoitopiirin johtajan, toimialuejohtajan ja muun toimivaltaisen viranomaisen määräämät tehtävät
Vastuuyksikön esimies:
1. johtaa vastuuyksikön toimintaa, taloutta ja henkilöstöä tehokkaasti ja tuloksellisesti sairaanhoitopiirin arvojen mukaisesti
2. vastaa vastuuyksikön asiakas- ja potilaslähtöisestä toiminnan ja
talouden kehittämisestä, toimeenpanosta, arvioinnista ja valvonnasta
3. vastaa vastuuyksikön henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja
yhteistyöstä ja yhteistoiminnasta
4. antaa vastuuyksikköään koskevia lausuntoja,
5. suorittaa muut hallituksen, sairaanhoitopiirin johtajan, toimialuejohtajan, vastuualuejohtajan ja muun toimivaltaisen viranomaisen määräämät tehtävät
Lisäksi kaikilla esimiestehtävissä toimivilla on seuraavat yleiset tehtävät, vastuut ja oikeudet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

johtaa toimintaa sairaanhoitopiirin arvojen mukaisesti ja vastata
asiakas- ja potilaslähtöisen toiminnan kehittämisestä;
vastata toiminnan laadusta ja potilas- ja asiakasturvallisuudesta
sekä niiden kehittämisestä
vastata asiakkaiden ja henkilöstön yhdenvertaisesta kohtelusta ja
syrjimättömyydestä
valvoa, että toiminta tapahtuu tehokkaasti ja taloudellisesti;
vastata suunnitelmien, talousarvion ja toimintakertomuksen laatimisesta
vastata käyttösuunnitelman ja talousarvion sekä päätösten ja
määräysten noudattamisesta;
vastata henkilöstösuunnittelusta, henkilöstön työajan tehokkaasta käytöstä ja tehtävien tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä;
huolehtia henkilöstön perehdyttämisestä tehtäviinsä sekä henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä;
vastata osaamisen johtamisesta ja esimiestyön kehittämisestä;
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10. huolehtia osaltaan henkilöstön terveydestä ja turvallisuudesta
sekä työhyvinvoinnista
11. vastata henkilöstön yhteistoiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä työyhteisöviestinnästä;
12. vastata yhteistyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä muiden yksiköiden sekä sidosryhmien kanssa; ja
13. vastata toiminnasta sekä päättää alueensa sisäisestä resurssien
jaosta määrärahojen puitteissa.

JOHTAMISEN PALVELUJEN TOIMIALUE
Johtamisen palvelujen toimialue muodostuu neljästä vastuualueesta; hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä tietopalvelut. Logistiikka-ja hankintakeskus on taseyksikkö.
Johtamisen palvelujen toimialueelle organisaatiokaaviossa on sijoitettu johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan suoraan alaisuudessa
oleva opetus-, tutkimus- ja kehittämishenkilöstö sekä potilasturvallisuus, laatu ja perusterveydenhuollon yksikön henkilöstö.

Hallintopalvelut
Hallintopalvelut vastaa sairaanhoitopiirissä yleishallinnon palveluista,
lakipalveluista, asianhallinta- ja arkistopalveluista, viestintäpalveluista, asiakaspalvelun kehittämisestä ja asiakaspalvelukeskuksen
toiminnoista, tietosuojavastaavan tehtävistä sekä potilasasiamiespalveluista.
Hallintopalvelut vastaa em. toimintojen johtamisesta, ohjauksesta ja
ohjeiden laatimisesta, sekä henkilöstön ja toimialueiden neuvonnasta em. toimintoihin liittyen.
Hallintopalvelujen viranhaltijoiden pääasialliset tehtävät ja vastuut:
Hallintojohtaja:
1. sairaanhoitopiirin lakimiehenä toimiminen
2. tietosuoja, julkisuuslainsäädäntö ja asiakirjahallinta sekä muiden,
paitsi potilasasiakirjojen antamisesta päättäminen sekä kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaulua koskevien asioiden
ratkaiseminen
3. hankintoihin ja sopimuksiin liittyvät juridiset kysymykset yhteistyössä hankintaorganisaation kanssa
4. kiinteistö- ja irtaimen kaupat, mukaan lukien niitä koskevat neuvottelut sekä sopimukset ja/tai kauppakirjat
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5. konserniyhtiöiden asiat, yhtiökokoukset, yhtiöiden perustamiset
ja purkamiset sekä kaavoitus- ja rakentamisasiat
6. liikkeenluovutusten sopimusasiat
7. yleinen laillisuusvalvonta sekä kanteluihin, valituksiin ja reklamaatioihin vastaaminen
8. erilaisista riita-asioista neuvotteleminen
9. kuntayhtymäkonsernin edustaminen ja sen oikeuksien valvominen yhtymähallituksen ja sairaanhoitopiirin johtajan määräysten
ja ohjeiden mukaisesti tuomioistuimissa, välimiesoikeuksissa, velkojain kokouksissa ja muissa toimituksissa sekä kuntayhtymälle
ja sen konsernille osoitettujen haasteiden ja tiedoksiantojen vastaanottaminen sairaanhoitopiirin johtajan ohella
10. vahingonkorvausasiat ml. sairaanhoitopiirin varoista maksettavista vahingonkorvauksista päättäminen
Asianhallintapäällikkö:
Asianhallintapäällikkö on arkistolain mukainen yhtymähallituksen
määräämä (20.7.2013 § 154) viranhaltija, joka johtaa kuntayhtymän
arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kuntayhtymän
pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vastaa yhtymähallituksen asianhallinnan viranomaistehtävien
valmistelusta ja täytäntöönpanosta
ohjaa ja kehittää asianhallintaa osana kuntayhtymän tiedonhallintaa
hyväksyy tiedonkäsittelyn, säilytyksen ja arkistoinnin ohjeistuksen
vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista
laatii kuntayhtymän asianhallinnan ohjeet ja valvoo, että tehtävät
hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti
huolehtii asianhallintaan liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta
vastaa tiedonhallintalaissa säädetystä tietoaineistojen sähköiseen
muotoon muuttamisesta ja saatavuudesta sekä asianhallinnan ja
palvelujen tiedonhallinnan järjestämisestä sekä tietoaineistojen
säilyttämisen järjestämisestä

Asiakaspalvelupäällikkö:
1. johtaa asiakaspalvelukeskuksen operatiivista toimintaa
2. toimii puhelinvaihteen henkilöstön, neuvontapalvelujen ja palveluneuvojien esimiehenä
3. organisoi yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
4. vastaa OLKA- toiminnan budjetoinnista, suunnittelusta, perehdytyksestä, verkostoyhteistyöstä, valvonnasta ja tiedottamisesta
5. kehittää asiakaskokemusta, asiakaspalveluprosesseja ja palvelukulttuuria sekä uusia asiakas- ja neuvontapalveluja
6. organisoi ja johtaa asiakkaiden tarpeisiin perustuvaa neuvontaa
ja opastusta sekä ylläpitää potilas-/asiakasraatitoimintaa
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7. ohjaa ja koordinoi asiakkaille suunnattua viestintää (potilas- ja
asiakastyytyväisyyskyselyt, potilasohjeet, kutsukirjeet, infotaulujen sisältö) sekä edistää potilaiden / asiakkaiden sähköistä asiointia ja osallisuutta
Seuraavat virat on sijoitettu organisatorisesti johtamisen palveluihin.
Hallintoylilääkärin ja hanketoiminnan päällikön esimiehenä toimii
johtajaylilääkäri ja kehittämisylihoitajan esimiehenä toimii hallintoylihoitaja.
Hanketoiminnan päällikkö:
Hanketoiminnan päällikön toimenkuvaan kuuluu kehittämishankkeissa työskentelevien esimiehenä toimiminen, hankkeiden suunnittelu-, hallinnointi-, seuranta- ja ohjaustehtävät, yhteydenpito erilaisiin yhteistyökumppaneihin, verkostojen luominen ja niihin osallistuminen, valtion tutkimusrahoituksen hallinnointitehtävät, kumppanuusneuvottelujen sihteerin tehtävät, tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen kehittäminen sekä muut johtajaylilääkärin määräämät tehtävät.
Hallintoylilääkäri:
Toimii tietohallinnon kliinisten järjestelmien asiantuntijana ja kehittäjänä. Hallintoylilääkäri ohjaa, sovittaa yhteen ja kehittää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tarkoituksenmukaista työnjakoa ja yhteistyötä. Hallintoylilääkäri vastaa perusterveydenhuollon yksikön toiminnasta sekä arvioi ja hyväksyy kliiniseen toimintaan liittyvät yli yhden toimialan käsittävät tutkimus- ja
kehittämishankkeet. Hallintoylilääkäri vastaa toisiolain soveltamisesta Satasairaalassa sekä yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkärien koulutuksen koordinoinnista.
Kehittämisylihoitaja:
1. käynnistää hoitotyön tutkimus ja kehittämishankkeita, organisoi,
tukee ja seuraa hankkeiden toteutumista ja tuloksia ja tarvittaessa johtaa hanketta
2. tukee hoitotyön kehittämisen strategisten tavoitteiden ja painopistealueiden toteutumista organisaatiossa
3. Tukee ja arvioi hoitotyön laadukkaiden ja vaikuttavien menetelmien käyttöönottoa

Henkilöstöpalvelut
Henkilöstöpalvelut vastaa henkilöstöasioiden strategisesta ja oikeudellisesta ohjauksesta, keskitetystä työnantajatoiminnasta, paikallisesta neuvottelutoiminnasta, henkilöstöasioiden ohjauksesta ja neuvonnasta toimialoille, virka-ja työehtosopimusten tulkinnasta,
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palkka-ja palvelussuhdeasioiden kehittämisestä, ohjauksesta ja koordinoinnista, yhteistoiminnan edistämisestä, johtamisen ja esimiestyön kehittämisestä, osaamisen kehittämisestä ja koordinoinnista,
henkilöstösuunnittelun ja henkilöstön kehittämisen ohjauksesta ja
koordinoinnista, keskitetyistä rekrytointipalveluista, työkyvyn johtamisesta, hyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työsuojelun ohjauksesta
ja koordinoinnista sekä työterveyshuoltoyhteistyöstä.
Henkilöstöpalvelujen viranhaltijoiden pääasialliset tehtävät ja
vastuut:
Henkilöstöjohtaja:
1. johtaa henkilöstö- ja palkkahallinnon, työhyvinvoinnin, työsuojelun, rekrytointipalvelujen ja koulutuspalvelujen toimintaa
2. antaa henkilöstöhallinnolliset ohjeet
3. on työterveyshuollon yhteyshenkilö; neuvottelee työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja sopii siitä työterveyshuollon järjestäjän kanssa
4. päättää virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta sekä suositussopimusten voimaansaattamisesta siltä osin kuin ne sopimuksessa määrätyissä rajoissa on
jätetty kuntayhtymän harkintaan
5. päättää virka -ja työehtosopimuksen mukaisista työkokemuslisistä ja ammattialalisistä
6. päättää viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla
maksettavasta korvauksesta
Palvelussuhdepäällikkö:
1. toimii kuntayhtymän KT-yhteyshenkilönä ja vastaa työmarkkinaosapuolten välisestä neuvottelutoiminnasta ja henkilöstön
kanssa käytävistä yhteistoimintaneuvotteluista
2. virka- ja työehtosopimusten sekä työlainsäädännön tulkitseminen ja soveltaminen
3. esimiesten ohjaus ja neuvonta palvelussuhdeasioissa
4. päättää aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta
johtuvan taloudellisen etuuden takaisin perinnästä
5. tulkitsee ja soveltaa virka- ja työehtosopimuksia
6. ylläpitää palkkausjärjestelmiä
Työhyvinvointipäällikkö/työsuojelupäällikkö:
1. toimii työnantajaa edustavana työsuojelun yhteistoimintahenkilönä
2. toimii sairaanhoitopiirin työsuojelu-/työturvallisuusasioiden asiantuntijana (ns. safety) sekä koordinoi sairaanhoitopiirin työhyvinvointitoimintaa
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3. tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esihenkilöitä tehtävissä,
jotka liittyvät TTT-asioihin (työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointi) sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa.
4. tehtävänä osaltaan edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä
yhteistoimintaa työpaikalla sekä toimii työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi

Talouspalvelut
Talouspalvelut vastaa organisaation laskentatoimesta sekä potilas- ja
asiakaslaskutuksesta. Talouspalvelut tuottaa organisaation kirjanpidon, taloussuunnittelun ja taloutta kuvaavat raportit, sekä huolehtii
maksuliikenteestä, rahoituksesta laskutuksesta ja saatavien seurannasta.
Talouspalvelut vastaa em. toimintojen johtamisesta, ohjauksesta ja
ohjeiden laatimisesta, sekä henkilöstön ja toimialueiden neuvonnasta em. toimintoihin liittyen.
Talouspalvelujen viranhaltijoiden ja keskeisten toimien pääasialliset tehtävät ja vastuut:
Talousjohtaja:
1. vastaa organisaation toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen laadinnasta
2. johtaa raha- ja laskentatointa
3. huolehtii organisaation rahoituksesta ja maksuvalmiudesta
4. vastaa organisaation vakuutusasioiden hoitamisesta
5. tekee kohdekohtaiset leasingrahoitussopimukset ja lyhytaikaiset
rahoitussopimukset yhtymävaltuuston ja –hallituksen hyväksymissä ja rahoituksen puitesopimuksen mukaisissa rajoissa
6. vahvistaa potilas- ja asiakasmaksujen säädösperusteiset muutokset
7. vastaa riskienhallinnan toimeenpanosta
8. vahvistaa vuosittain kirjanpidon tiliöintiohjeet
Talouspäällikkö:
1. antaa taloushallintoon liittyviä ohjeita
2. toimii yhteyshenkilönä taloushallinnon järjestelmäyhteistyössä
3. päättää pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta sekä myöntää
tilinkäyttöoikeudet
4. hyväksyy siirrot sairaanhoitopiirin pankkitilien kesken
Laskentapäällikkö (toimi):
1. vastaa sisäisen ja ulkoisen kirjanpidon toteutuksesta yhteistyössä
talouspäällikön kanssa
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2. hyväksyy kirjanpitoon tehtävät muistiotositteet (oikaisu- ja korjaustositteet sekä sisäisen vyörytyksen tositteet) ja tilinpäätöksen
saldoselvitykset
3. hyväksyy palkkaoikaisujen teknisistä virheistä johtuvat ja virheellisesti ilmoitetuista ja/tai tallennetuista pankkitileistä johtuvat yksittäisten henkilöiden palkkojen maksumääräykset
4. tarkastaa kassat vuosittain
Toimistopäällikkö:
1. ohjeistaa ja valvoo lakimuutosten ja muiden muutosten tuomat
vaatimukset ja niiden toteuttamisen yksiköissä.
2. valmistelee potilaskuihin liittyvien valitusten käsittelyä. On yhteydessä eri organisaatioihin mm. perintätoimisto, Posti, Väestörekisterikeskus.
3. päättää lykkäyksen myöntämisestä asiakasmaksun suorittamisessa ja hyväksyy asiakasmaksujen maksusuunnitelmat
4. hyväksyy asiakasmaksupalautuksiin sekä asiakasmaksuihin liittyvät korjaus- ja muistiotositteet, kun niiden tekemiseen ei liity yhtymähallituksen erikseen talousjohtajalle delegoimaa asiakasmaksulain 11 §:n mukaista harkintavaltaa

Tietohallintopalvelut
Tietohallintopalvelut vastaa sairaanhoitopiirissä tietohallinnon palveluista ja tietoturvasta. Tietohallintopalveluiden tehtävänä on seurata
ja kehittää tietojärjestelmien käyttöä, jalkauttaa yhtenäisiä toimintamalleja ja tukea käyttäjiä muutoksessa ja digitalisaatiossa. Tavoitteena on kehittää ja ohjeistaa tietojärjestelmiin liittyviä toimintaprosesseja.
Tietohallintopalvelut vastaa em. toimintojen johtamisesta, ohjauksesta ja ohjeiden laatimisesta, sekä henkilöstön ja toimialueiden
neuvonnasta em. toimintoihin liittyen.
Tietohallintopalvelujen viranhaltijoiden pääasialliset tehtävät ja
vastuut:
Tietohallintojohtaja:
1. vastaa sairaanhoitopiirin tietohallinnon ja tietoturvan käytännön
järjestämisestä ja toimii yhteyshenkilönä tietopalveluiden tuottajien suuntaan
2. valmistelee sopimukset tietohallinnon osalta eri osapuolten kesken
3. toimii tilaajan edustajana tietohallinnon palveluntuottajiin nähden
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Taseyksikkö logistiikka ja hankintapalvelut
Taseyksikkö logistiikka ja -hankintapalvelut vastaa hankinta-, logistiikka- ja kuljetuspalveluiden sekä logististen lisäarvopalveluiden
tuottamisesta sairaanhoitopiirissä, hankinta-asioiden strategisesta
ohjauksesta ja suunnittelusta, hankintalainsäädännön soveltamisesta ja hankinta- sekä logistiikka-asioiden ohjaamisesta ja neuvonnasta toimialoille.
Logistiikan ja hankintapalvelujen taseyksikön viranhaltijoiden
pääasialliset tehtävät ja vastuut:
Logistiikka ja hankintajohtaja:
1. vastaa hankintatoimen strategisesta ja operatiivisesta kehittämisestä
2. vastaa hankintasuunnitelman valmistelusta
3. toimii hankintojen johtoryhmän puheenjohtajana
4. valmistelee hankintoihin sekä toimitusketjun hallintaan liittyvät
ohjeet yhteistyössä hallintopalveluiden kanssa
5. tekee yleiset hankintatoimeen ja toimitusketjun hallintaan liittyvät linjaukset siltä osin, kun yhtymähallituksen toimesta ei niistä
linjata
6. toimii sairaanhoitopiirin yhdyshenkilönä ulkoisille sidosryhmille
hankintatoimeen liittyvissä asioissa
7. päättää hankinnoista keskitetysti hankittavaksi määriteltyjen
hankintakategorioiden osalta
Hankintapäällikkö:
1. vastaa hankintojen toteuttamisesta hankintasuunnitelman mukaisesti
2. vastaa hankintaprosessin käytännön läpiviennistä yhteistyössä
sisäisten sidosryhmien kanssa
3. neuvoo sairaanhoitopiirin henkilökuntaa hankintoihin liittyvissä
käytännön tason kysymyksissä
4. johtaa operatiivista ostotoimintaa sairaanhoitopiirissä

SAIRAANHOIDON TOIMIALUE
Sairaanhoidon toimialue muodostuu viidestä vastuualueesta: ensihoito- ja päivystys, konservatiivinen hoito, operatiivinen hoito, lastenja naistentaudit sekä synnytykset ja psykiatrinen hoito. Toimialue
vastaa sairaanhoitopiirin somaattisesta ja psykiatrisesta potilashoidosta ja hoidon operatiivisesta toteuttamisesta. Lisäksi toimialueella toimii sanelujenkäsittelykeskus ja keskitetty sihteeripalveluyksikkö, sekä hoitohenkilöstön keskitetty varahenkilöstö- ja sijaispalveluyksikkö.
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Sairaanhoidon toimialuetta johtaa hallintosäännön mukaisesti johtajaylilääkäri. Johtajaylilääkärin alaisena työparina toimii toimialueylihoitaja, joka johtaa hoitotyötä sairaanhoidon toimialueella. Vastuualueille on kullekin nimetty vastuualuejohtaja, joka toimii mm. lääketieteen viranhaltijoiden esimiehenä. Hoitotyötä vastuualuetasolla
johtavat ylihoitajat. Edelleen vastuuyksiköiden esimiehinä toimivat
lääketieteen osalta ylilääkäri / osastonylilääkäri ja hoitotyön osalta ylihoitaja, osastonhoitaja / sihteerityön esimies / muu lähiesimies.
Sairaanhoidon toimialueen vastuualueiden viranhaltijoiden pääasialliset tehtävät ja vastuut:
Vastuualuejohtaja:
1. johtaa vastuualuettaan sairaanhoitopiirin arvojen ja strategian
mukaisesti yhdessä työparinsa vastuualueylihoitajan kanssa
2. johtaa ja valvoo toimialueensa terveyden- ja sairaanhoitoa vastaavana ylilääkärinä johtajaylilääkärin ohjeiden mukaisesti
3. vastaa vastuualueen talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta
4. vastaa vastuualueensa palvelujen kehittämisestä, suunnittelusta
ja tuottamisesta sairaanhoitopiirin asukkaille ja palvelutuotannon
mitoittamisesta vastaamaan palvelutarpeita sekä toimialueensa
saumattomasta yhteistyöstä kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen
ja muiden sidosryhmien kanssa
5. vastaa osaltaan opetuksen ja tutkimuksen edellytysten toteutumisesta vastuualueellaan
6. vastaa vastuualueen toiminnan laillisuudesta ja turvallisuudesta
7. toimii vastuualueen ylilääkäreiden henkilöstöhallinnollisena esimiehenä ja vastaa vastuualueen henkilöstön kehittämisestä ja
työhyvinvoinnista
8. huolehtii osaltaan vastuualueen toiminnan yhteensovittamisesta
toimialueen muiden vastuualueiden kanssa
Ylilääkäri:
1. johtaa vastuuyksikköään sairaanhoitopiirin arvojen ja strategian
mukaisesti yhdessä hoitotyön työparinsa kanssa
2. johtaa ja valvoo potilashoitoa antavissa ja diagnostiikkaa tekevissä yksiköissä terveyden- ja sairaanhoitoa vastuualuejohtajan
ohjeiden mukaisesti
3. vastaa potilashoidon, diagnostiikan ja palveluiden kehittämisestä,
sisällöstä ja laadusta yhdessä sairaanhoitopiirin alueen kuntien
sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden sidosryhmien kanssa
4. vastaa palveluiden tuottamisesta palvelusopimusten mukaisesti
5. huolehtii vastuuyksikkönsä talousarvion käyttösuunnitelman ja
talousarvion sekä päätösten ja määräysten noudattamisesta
6. toimii lääkärihenkilöstön ja muiden alaistensa henkilöstöhallinnollisena esimiehenä, vastaa henkilöstön kehittämisestä ja työhyvinvoinnista

satasairaala.fi

Toimintasääntö
Henkilöstöpalvelut

13 (23)

15.11.2021
7. vastaa lääkärihenkilöstön ja muiden alaistensa henkilöstösuunnittelusta, työajan tehokkaasta käytöstä ja tehtävien tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä/osaamisen johtamisesta sekä
huolehtii perehdyttämisestä, koulutuksesta ja opetuksesta
8. suorittaa muut vastuualuejohtajan delegoimat tehtävät vastuualueen, yksikköön tai erikoisalaansa liittyvät tehtävät
9. vastaa erikoisalojen yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta ylilääkäritasolla
10. toimii erikseen niin sovittuna vastuualuejohtajan varahenkilönä
Osastonylilääkäri:
1. vastaa osaston/erikoisalansa päivittäisen toiminnan sujuvuudesta
ja johtamisesta sairaanhoitopiirin arvojen ja strategian mukaisesti
yhdessä osastonhoitaja työparinsa kanssa
2. vastaa potilashoidosta sekä toiminnan laadusta ja potilas- ja asiakasturvallisuudesta sekä niiden kehittämisestä
3. vastaa päätösten ja määräysten noudattamisesta
4. vastaa alaistensa perehdytyksestä ja koulutuksesta
5. ohjeistaa ja kehittää erikoisalaansa kuuluvaa potilaan tutkimusta,
hoitoa ja kuntoutusta yhdessä sairaanhoitopiirin alueen kuntien
sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden sidosryhmien kanssa
6. toimii osastonsa/erikoisalansa lääkärihenkilöstön ja muiden alaistensa lähiesimiehenä vastaa henkilöstön kehittämisestä ja työhyvinvoinnista
7. suorittaa muut ylilääkärin delegoimat yksikköönsä tai erikoisalaansa liittyvät tehtävät
8. vastaa yhdessä ylilääkärin kanssa erikoisalojen yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta
9. toimii erikseen niin sovittaessa ylilääkärin varahenkilönä
Toimialueylihoitaja:
1. toimii toimialuejohtajan alaisena työparina
2. johtaa sairaanhoidon toimialueen hoitotyön kokonaisuutta
3. johtaa toimialuetta sairaanhoitopiirin arvojen ja strategian mukaisesti yhdessä työparinsa toimialuejohtajan kanssa
4. vastaa osaltaan sairaanhoidon toimialueen toiminnan ja talouden
suunnittelusta ja toteutumisesta toimialuejohtajan kanssa
5. vastaa toimialueen hoitotyön henkilöstösuunnittelun kokonaisuudesta yhdessä ylihoitajien kanssa
6. vastaa osaltaan sairaanhoidon toimialueen hoitotyön kehittämisestä ja osaamisen johtamisesta
7. vastaa omalta osaltaan hoitotyön opetus- ja tutkimustoiminnan
koordinoinnista
Vastuualueylihoitaja / ylihoitajatyöpari:
1. toimii vastuualuejohtajan työparina
2. johtaa vastuualueensa hoitotyötä
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3. johtaa vastuualuettaan sairaanhoitopiirin arvojen ja strategian
mukaisesti yhdessä vastuualuejohtajan kanssa
4. vastaa osaltaan vastuualueen toiminnan ja talouden suunnittelusta ja toteutumisesta yhdessä työparinsa/vastuualuejohtajan
kanssa
5. vastaa vastuualueen hoitotyön henkilöstösuunnittelun kokonaisuudesta yhdessä toimialueylihoitajan ja muiden ylihoitajien
kanssa
6. vastaa hoitotyön toiminnan kehittämisestä ja työhyvinvoinnista
sekä toimii vastuuyksiköidensä hoitohenkilöstön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä
7. vastaa vastuualueellaan hoitotyön opetus- ja tutkimustoiminnan
koordinoinnista
Ylihoitaja:
1. toimii vastuuyksiköiden ylilääkäreiden työparina
2. johtaa vastuuyksiköiden hoitotyötä
3. johtaa vastuuyksiköitä sairaanhoitopiirin arvojen ja strategian
mukaisesti yhdessä vastuuyksikön ylilääkärin kanssa
4. koordinoi osaltaan vastuuyksiköiden toiminnan ja talouden suunnittelua ja toteuttamista yhdessä työparinsa kanssa
5. vastaa vastuuyksikön hoitotyön henkilöstösuunnittelun kokonaisuudesta yhdessä toimialueylihoitajan ja muiden ylihoitajien
kanssa
6. vastaa hoitotyön toiminnan kehittämisestä ja työhyvinvoinnista
sekä toimii vastuuyksiköidensä hoitohenkilöstön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä
Osastonhoitaja / hoitohenkilökunnan lähiesimies:
1. toimii yksikkönsä osastonylilääkärin työparina
2. toimii yksikkönsä hoitotyön lähiesimiehenä
3. johtaa yksikköään sairaanhoitopiirin arvojen ja strategian mukaisesti yhteistyössä ylihoitajan/osastonylilääkärin/ylilääkärin kanssa
4. organisoi yksikkönä päivittäistä toimintaa
5. vastaa hoitohenkilökunnan perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta
6. vastaa hoitohenkilöstön työn kehittämisestä ja työhyvinvoinnista
7. vastaa talousarvion käyttösuunnitelman noudattamisesta
Sihteerityön esimies:
1. toimii sihteerityön lähiesimiehenä sairaanhoidon toimialueella
2. johtaa yksikköään sairaanhoitopiirin arvojen ja strategian mukaisesti yhteistyössä ylihoitajien ja osastonhoitajien kanssa
3. organisoi yksikkönsä päivittäistä toimintaa
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4. vastaa henkilökunnan perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta
5. vastaa henkilöstön työn kehittämisestä ja työhyvinvoinnista
6. vastaa talousarvion käyttösuunnitelman noudattamisesta
Johtava sosiaalityöntekijä:
1. päättää asiakasmaksulain 11 §:n 1 momentin mukaisista henkilön
maksukyvyn mukaan määrättyjen asiakasmaksujen vapautuksesta tai alentamisesta sairaanhoidossa

SOSIAALIPALVELUN TOIMIALUE (TASEYKSIKKÖ)
Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelut tuottaa monipuolisia
palveluja kehitysvammaisille sekä muille oppimisessa, ymmärtämisessä, kommunikoinnissa ja toiminnanohjauksessa tukea tarvitseville ja heidän perheilleen.
Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan/yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen sosiaalityöntekijään. Palveluihin
tarvitaan kunnan maksusitoumus.

Antinkartanon kuntoutuskeskus
Antinkartanon kuntoutuskeskus tarjoaa erityishuollon palveluja kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Kuntokeskuksen yksiköt tarjoavat moniammatillisuuteen perustuvaa pitkäaikaista ja lyhytaikaista tutkimusta, kuntoutusta ja hoitoa eri-ikäisille
kehitysvammaisille sekä muille oppimisessa, ymmärtämisessä, kommunikoinnissa, toiminnan ohjauksessa sekä sosiaalisessa selviytymisessä tukea tarvitseville henkilöille ja heidän perheilleen.

Asumispalvelut
Asumispalvelujen tehtävänä on tarjota eri asteisesti ja asiakkaiden
tarpeiden mukaisesti yksilöllisesti suunniteltua asumista kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Asumismuotoina ovat tehostettu palveluasuminen, tuettu asuminen ja tilapäinen asuminen sekä asumisvalmennus. Muu asuminen käsittää
perhehoidon ja Kamu-tupatoiminnan.
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Asiantuntijapalvelut
Asiantuntijapalvelujen tehtävänä on toimia erityisasiantuntijana kehitysvammaisuuteen, oppimisvaikeuksiin, neuropsykiatrisiin ja –psykologisiin oirekuviin liittyen, joille on ominaista kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn heikkeneminen.
Sosiaalipalvelujen viranhaltijoiden pääasialliset tehtävät ja vastuut:
Johtaja:
1. johtaa sosiaalipalvelujen toimintaa
2. erityishuollon / erityishuoltopiirin johtaja
3. päättää asiakasmaksulain 11 §:n 1 momentin mukaisista henkilön
maksukyvyn mukaan määrättyjen asiakasmaksujen vapautuksesta tai alentamisesta sosiaalipalveluiden osalta
Palvelupäällikkö:
1. asiakkaiden käyttövarojen hyväksyminen yli 170 € osalta
2. päätösvalta seuraavissa asioissa
a. perhehoidon ja laitoshoidon asiakasmaksut
b. perhehoidon aloitus- ja kulukorvaukset
c. perhehoidon kuntalaskutusmuutokset
d. kehitysvammalain mukaiset rajoittamispäätökset
Osastonhoitaja/ asumisyksikön esimies
1. toimii yksikkönsä työntekijöiden lähiesimiehenä
2. johtaa yksikköään sairaanhoitopiirin arvojen ja strategian mukaisesti yhteistyössä palvelupäällikön kanssa
3. organisoi yksikkönsä päivittäistä toimintaa
4. vastaa henkilökunnan perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta
5. vastaa henkilöstön työn kehittämisestä ja työhyvinvoinnista
6. vastaa talousarvion käyttösuunnitelman noudattamisesta
7. tekee asiakkaisiin kohdistuvia rajoittamispäätöksiä

Sosiaalityöntekijä/ psykologi
1.

Päättää erityishuolto-ohjelmista
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HUOLTOKESKUKSEN TOIMIALUE
Huoltokeskus vastaa organisaation puhtauspalveluista, ruokapalveluista, investointiohjelman valmistelemisesta ja toteuttamisesta, uudis- ja peruskorjaushankkeiden rakennuttamisesta, turvallisuudesta
ja riskienhallinnasta, sekä organisaatioturvallisuudesta, ja osaltaan
johdon operatiivisesta tukemisesta häiriö- ja poikkeustilanteiden
hallinnassa ja tilannejohtamisessa, organisaation kiinteistöomaisuuden; maa-alueiden, rakennusten, tilojen, järjestelmien sekä laitteiden
tarkoituksenmukaisesta, turvallisesta ja taloudellisesta käytöstä sekä
näiden kunnossapidosta, arvon säilymisestä ja ympäristöystävällisyydestä sekä vastaa lääkinnällisten laitteiden ammattimaisen käytön
velvoitteista ja ylläpitää lain ja toiminnan edellyttämiä laiterekistereitä.
Huoltokeskuksen toimialueeseen kuuluu rakennuttaminen, ruokapalvelukeskus, siivouskeskus ja tekninen keskus.

Rakennuttaminen
Rakennuttamisorganisaatio toimii organisaation maankäyttö ja rakennuslain tarkoittamana rakennushankkeeseen ryhtyvänä ja vastaa
organisaation uudis- ja peruskorjaushankkeiden rakennuttamisesta
ja valvonnasta, sairaala-alueen kehittämisestä sekä rakennushankkeeseen ryhtyvän turvallisuusvelvoitteista tarveselvitysvaiheesta taloudelliseen loppuselvitykseen saakka, sekä vastaa hankkeiden takuuaikaisten velvoitteiden toteutumisesta, niiltä osin kun näitä vastuita ja velvoitteita ei ole osoitettu rakennustoimikunnalle, sekä valmistelee investointiohjelman toimintansa osalta yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa.
Rakennuttamisen viranhaltijan pääasialliset tehtävät ja vastuut:
Rakennuttajajohtaja:
1. vastaa uudis- ja peruskorjaushankkeiden hankekehityksestä,
aluekehityksestä, suunnittelun ohjauksesta, rakennuttamisesta,
kustannuksista sekä aikataulullisten ja laadullisten tavoitteiden
toteutumisesta
2. tekee päätökset rakennushankkeissa rakennustoimikunnan delegointipäätösten mukaisin valtuuksin
3. allekirjoittaa investointiohjelman toteuttamiseen liittyvät viranomaislupahakemukset, lausunnot ja sopimukset päätösvaltansa
puitteissa.
4. hyväksyy ja vastaanottaa urakkasopimusten mukaiset työn tulokset.
5. valmistelee investointiohjelman uudisrakennus- ja peruskorjausinvestointien osalta, yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa.
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Ruokapalvelukeskus
Ruokapalvelukeskus vastaa sairaanhoitopiirin ruoka-ja kahviopalveluiden tuottamisesta asiakaslähtöisesti ja hoitoa tukien vuodeosastojen potilaille ja asukkaille valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemushoitosuositusten mukaisesti. Tuottaa henkilökunnan työpaikkaruokailun ateriapalveluita ja sairaalassa pidettävien kokous-ja
edustustilaisuuksien tarjoilupalveluita.
Ruokapalvelukeskuksen viranhaltijoiden pääasialliset tehtävät ja
vastuut:
Ruokapalvelujohtaja:
- vastaa potilas- ja asukasruokailujen, henkilöstöruokailujen sekä
kahviotoiminnan ja edustustarjoilujen järjestämisestä sekä niiden
tuotannon ja logistiikan organisoinnista.

Siivouskeskus
Siivouskeskus vastaa sairaanhoitopiirin tilojen puhtaanapidosta sekä
tekstiilipalvelujen hankinnasta. Siivouskeskuksen henkilökunta osallistuu eri toimintaympäristöissä ateriapalvelu-, vuodehuolto- ja asiakaspalvelutehtäviin.
Siivouskeskuksen viranhaltijoiden pääasiallisina tehtävät ja vastuut:
Puhtauspalvelujen johtaja:
- Vastaa puhtaanapito- ja tekstiilienhoitopalveluiden järjestämisestä ja toimivuudesta.
Siivoustyönjohtaja:
- Vastaa käytännössä puhtaanapitopalveluiden ja siihen liittyvien
toimintojen organisoimisesta ja kehittämisestä sekä henkilöstön
riittävyydestä sairaanhoitopiirien eri toimipisteissä.

Tekninen keskus
Tekninen keskus vastaa sairaanhoitopiirin organisaation kiinteistöomaisuuden; maa-alueiden, rakennusten, tilojen, järjestelmien sekä
laitteiden tarkoituksenmukaisesta, turvallisesta ja taloudellisesta
käytöstä sekä näiden kunnossapidosta, arvon säilymisestä ja ympäristöystävällisyydestä sekä vastaanottaa, hallinnoi ja vuokraa sisään
sairaanhoitopiirin organisaation käyttöön tulevat tilat palveluineen,
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ja luovuttaa tilat vuokraa vastaan käyttöön sekä vastaa lääkinnällisten laitteiden ammattimaisen käytön velvoitteista ja ylläpitää lain ja
toiminnan edellyttämiä rekistereitä.
Teknisen keskuksen viranhaltijoiden pääasialliset tehtävät ja vastuut:
Tekninen johtaja:
1. johtaa ja kehittää teknisen keskuksen ja sen vastuuyksiköiden,
lääkintälaitetekniikan, sähkötekniikan, LVI- ja konetekniikan, kiinteistöpalveluiden, sekä muiden toimipisteiden tekniikan toimintaa.
2. allekirjoittaa teknisen keskuksen toimintaan liittyvät viranomaislupahakemukset, lausunnot sekä liittymä- ja muut sopimukset
päätösvaltansa puitteissa.
3. vuokraa sisään ja vastaanottaa sairaanhoitopiirin organisaation
käyttöön tulevat tilat, sekä luovuttaa tilat käyttöön vuokraa vastaan, ja vastaa omaisuudenhallintaan sekä verotukseen liittyvien
asioiden oikeellisuudesta
4. päättää kunnossapitoinvestointien kohdentamisesta, ja lausuu
peruskorjausinvestointien sekä kalustomäärärahojen kohdentamisesta.
5. päättää teknisen keskuksen tarpeettoman omaisuuden myynnistä
Turvallisuuspäällikkö:
Turvallisuuspäällikkö vastaa organisaation turvallisuuden ja riskienhallinnan koordinoinnista sekä organisaatioturvallisuuden ja riskienhallinnan linjauksista, toiminnan kehittämisestä ja seurannasta, sekä
ylimmän johdon operatiivisesta tukemisesta häiriö- ja poikkeustilanteiden hallinnassa ja tilannejohtamisessa.
Turvallisuuspäällikkö vastaa sisäisistä turvallisuuden, varautumisen ja
riskienhallinnan tehtävistä, toimitilojen ja toiminnan edellyttämien
turvapalvelujen ja teknisten turvajärjestelmien tarpeiden määrittelystä yhteistyössä teknisen keskuksen henkilöstön kanssa.
Turvallisuuspäällikkö sijoittuu huoltokeskuksen organisaatiossa
huoltokeskuksen hallintoon ja on suoraan huoltokeskuksen johtajan
alaisuudessa.
Sairaalainsinööri:
Toimii organisaatiossa lääkinnällisten laitteiden osalta ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilönä vastaten lääkinnällisten laitteiden
asennuksista, huolloista ja korjaustoiminnasta.
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LIITE, TAULUKKO HENKILÖSTÖASIOISTA
I HENKILÖSTÖASIAT
KOHDE
PÄÄTTÄJÄ
Palvelusuhteeseen ottaminen sekä päättäminen ja eron myöntäminen
Toistaiseksi voimassa olevat:
- muut kuin hallintosäännössä mainitut virkatoimialuejohtaja ja sairaanhoidon
toimialueella hoitotyön osalta toisuhteet
mialueylihoitaja
vastuualueen johtaja ja sairaanhoidon toimialueella hoitotyön
osalta ylihoitaja

-

työsopimussuhteiset

-

täyttölupa toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen, jossa päätösvalta viranhaltijalla

toimialuejohtaja ja sairaanhoidon
toimialueella hoitotyön osalta toimialueylihoitaja

-

virkanimikkeen ja työsopimussuhteisen nimikkeen muutos

sairaanhoitopiirin johtaja pl. ne virat joihin nimittää valtuusto tai
yhtymähallitus

-

palvelussuhteen päättäminen henkilöön liittyvillä perusteilla (koeaikapurku, irtisanominen, purkaminen, purkautuneena käsittely)

-

eron myöntäminen virkasuhteessa

palvelussuhteeseen ottamisesta
päättävä

-

ehdollisen valinnan vahvistaminen virkasuhteessa

palvelussuhteeseen ottamisesta
päättävä

-

koeajan käyttäminen palvelussuhteessa

palvelussuhteeseen ottamisesta
päättävä

-

kelpoisuusehdot ja niiden muutokset

yhtymävaltuusto sairaanhoitopiirin johtajan osalta

palvelussuhteeseen ottamisesta
päättävä

hallitus niiden virkojen osalta, joihin se valitsee
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henkilöstöjohtaja muiden virkojen ja toimien osalta

Määräaikaiset:
- määräaikaiseen palvelussuhteeseen ottaminen

Palkkauksesta/palkanlisistä päättäminen
- tehtäväkohtainen palkka, palvelussuhteeseen otettaessa

vastuuyksikön esimies ja sairaanhoidon toimialueella hoitotyön
osalta ylihoitaja
sosiaalipalveluissa vastuuyksikön
esimies yhteen vuoteen asti,
jonka ylittävältä ajalta vastuualuejohtaja

palvelussuhteeseen ottava, jos
tehtävän palkkaus on määritelty
sairaanhoitopiirin palkkausjärjestelmässä. Ellei tehtäväkohtaista
palkkaa tehtävään ole määritelty,
päätösvalta on toimialuejohtajalla ja sairaanhoidon toimialueella hoitotyön osalta toimialueylihoitajalla henkilöstöjohtajaa tai palvelussuhdepäällikköä
kuultuaan.

-

tehtäväkohtaisen palkan muuttaminen toistaiseksi

toimialuejohtaja, sairaanhoidon
toimialueella hoitotyön osalta
päätösvalta on toimialueylihoitajalla henkilöstöjohtajaa/palvelussuhdepäällikköä kuultuaan

-

tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
muutos (KVTES 2 luvun 10 § 1 mom.)

toimialuejohtaja ja sairaanhoidon
toimialueella hoitotyön osalta toimialueylihoitaja, sosiaalipalveluissa vastuualuejohtaja;
yli 10 %:n muutoksista henkilöstöjohtajan tai palvelussuhdepäällikön kuuleminen

-

henkilökohtainen lisä

toimialuejohtaja ja sairaanhoidon
toimialueella hoitotyön osalta
päätösvalta on toimialueylihoitajalla
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-

työkokemuslisä ja ammattialalisä

henkilöstöjohtaja

-

muut ns. harkinnanvaraiset palkanosat (mm.
rekrytointilisä, kertapalkkio)

toimialuejohtaja ja sairaanhoidon
toimialueella hoitotyön osalta toimialueylihoitaja

-

luontoisedun myöntäminen

toimialuejohtaja ja sairaanhoidon
toimialueella hoitotyön osalta
päätösvalta on toimialueylihoitajalla

Virkamatkamääräyksen antaminen
- kotimaa

-

lähiesimies/ vastuuyksikön esimies, sosiaalipalveluissa vastuualuejohtaja

ulkomaille
toimialuejohtaja ja sairaanhoidon
toimialueella hoitotyön osalta toimialueylihoitaja

Vuosiloman, virkavapauden/työloman myöntäminen, keskeyttäminen ja peruuttaminen
- lakisääteiset virkavapaat tai työlomat (mm.
esimies
vuosiloma, perhevapaat, opintovapaa)

-

harkinnanvaraiset virkavapaa tai työlomat
enintään 6 kk

esimies

yli 6 kk – 12 kk

vastuualuejohtaja ja sairaanhoidon toimialueella hoitotyön
osalta ylihoitaja

Muut asiat
- huomautus
-

esimies

varoitus

vastuualuejohtaja ja sairaanhoidon toimialueella hoitotyön
osalta ylihoitaja
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-

sivutoimi-ilmoituksen tai sivutoimilupa - hyväksyminen tai kieltäminen

palvelussuhteeseen ottamisesta
päättävä

-

etätyösopimuksen hyväksyminen

esimies

-

viranhaltijan terveydentilaa koskeva selvitys
ja terveystietojen antaminen (viranhaltijalaki
7 § ja 19 §)

palvelussuhteeseen ottamisesta
päättävä

-

työntekijän määrääminen työkyvyn selvitykseen (työterveyshuoltolaki 13 §)

palvelussuhteeseen ottamisesta
päättävä

-

Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen

yhtymähallitus sairaanhoitopiirin
johtajan ja niiden virkojen osalta
joihin se valitsee ja
muiden virkojen osalta sairaanhoitopiirin johtaja

-

Työtodistuksen antaminen

esimies

-

työnjohdollisten määräysten ja virkamääräysten antaminen

esimies

-

Virantoimituksesta pidättäminen

-

varallaolon käyttöönotto

virkasuhteeseen ottamisesta
päättävä,
yhtymähallitus sairaanhoitopiirin
johtajan ja niiden viranhaltijoiden
osalta, jotka se ottaa palvelussuhteeseen.
toimialuejohtaja ja hoitotyön
osalta sairaanhoidon toimialueella toimialueylihoitaja
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