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1 § Sisälltöl

Nokian kaupungin hallintosäännön (KH 2.10.2017) mukaan perusturvalautakunta päättää 
toimivaltansa siirtämisestä alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle, ellei lainsäädännöstä 
muuta johdu (§ 26). Tässä delegointisäännössä määritellään perusturvapalveluiden 
palvelualueen viranhaltijoiden ja esimiesten ratkaisuvalta. Delegointi toteutetaan 
periaatteella, että ylempi viranhaltija voi aina käyttää samaa päätösvaltaa kuin johtamansa
yksikön työntekijät. Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä 
lainsäädännössä on säädetty. Päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava 
perusturvalautakunnan vahvistamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä.

2 § Perusturväjöhtäjän rätkäisuvältä

1. vastaa koko perusturvapalveluita, useampaa tulosaluetta ja perusturvan hallintoa  
koskevista sopimuksista

2. päättää palvelualueen yhteiset tutkimusluvat, lukuun ottamatta lääketieteellisiä 
tutkimuksia, joissa päätösvalta on johtavalla ylilääkärillä

3. päättää lausunnon antamisesta palvelualuetta koskevassa muistutuksen 
käsittelyssä, kanteluasiassa sekä vastineiden antamisesta tuomioistuimille

3 § Tulösäluejöhtäjien rätkäisuvältä

1. vastaa omaa tulosaluettaan koskevista sopimuksista 
2. päättää tutkimusluvat tulosalueellaan, lukuun ottamatta hoitotieteen tutkimuslupia, 

josta päätöksen tekee hoitotyön johtaja ja lääketieteellisiä tutkimuslupia, joista 
päättää johtava ylilääkäri

3. vastaa toimialansa yksityisten palvelutuottajien ilmoitusten vastaanottamisesta ja 
tietojen ilmoittamisesta aluehallintovirastolle (L yksityisistä sosiaalipalveluista 13 §)

4. antaa lausunnot aluehallintovirastolle omaan toimialueeseensa liittyen yksityisten 
sosiaalipalveluiden tuottamisesta sekä ympärivuorokautisten yksityisten 
sosiaalipalvelujen antamisesta (L yksityisistä sosiaalipalveluista 13 §)

5. vastaa toimialansa yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta (L yksityisistä 
sosiaalipalveluista 15 §, 17 §)

6. päättää lausunnon antamisesta tulosaluetta koskevassa muistutuksen käsittelyssä, 
kanteluasiassa sekä vastineiden antamisesta tuomioistuimille

4 §  Höitötyöln jöhtäjän rätkäisuvältä
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1. vastaa hoitoalan opiskelijoita koskevista oppilaitosten sopimuksista sekä 
perusturvan kiinteistöhuoltoa (kp 3391) koskevista sopimuksista

2. päättää perusturvan palvelualueen hoitotyön tutkimusluvista  

5 § Terveyspälveluiden rätkäisuvältä

Terveyspalveluiden johtaja

 päättää asiakasmaksujen perimättä jättämisestä ja alentamisesta 

Johtava ylilääkäri

 päättää kutsuntalääkärin määräämisestä

 hyväksyy kunnassa toimivien terveydenhuollon ja hoivapalveluita tuottavien 
yksiköiden lääkehuollon suunnitelmat

 antaa lausunnon yksityisistä terveyden huollon tiloista pl. suun terveydenhuollon 
palvelut

 päättää lääketieteeseen liittyvistä tutkimusluvista

 vastaa terveydenhuollon potilasrekisteristä

 päättää perusturvassa käytettävistä lääkkeistä ja vastaa lääkehoitosuunnitelmista.  
Antaa hoitohenkilökunnalle luvat lääkehoidon toteuttamiseen. 

Muut terveydenhuollon viranhaltijat

 vastaava lääkäri tai hänen ohjeidensa mukaan muu terveydenhuollon henkilö 
päättää terveyskeskuksen hoitoon ottamisesta

 hoitava lääkäri päättää potilaskohtaisen palvelusetelin tai maksusitoumuksen 
antamisesta johtavan ylilääkärin ohjeistuksen mukaisesti

 hoitava hammaslääkäri päättää potilaskohtaisen palvelusetelin antamisesta 
ylihammaslääkärin ohjeistuksen mukaisesti

 hoitava lääkäri/hammaslääkäri antaa potilasvahinkoasiasta lausunnon 

 röntgenylilääkäri vastaa säteilyturvasta

 ylihammaslääkäri vastaa suun terveydenhuollon laitteista ja antaa lausunnon suun 
terveydenhuollon tiloista
 

 tartuntatautilääkäri vastaa tartuntatauteihin liittyvistä päätöksistä 
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 kuntoutustyöryhmään nimetty lääkäri tekee päätökset lääkinnällisenä 
kuntoutuksena annettavista terapioista ja apuvälineistä 

 kehitysvammaisten erityishuollon vastuulääkäriksi nimetty lääkäri päättää 
kehitysvammaisten erityishuollossa niistä rajoitustoimenpiteistä, joihin tarvitaan 
virkasuhteessa olevan lääkärin päätös (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 42 
g, 42 k, 42 l, 42 m, 42 n §)



Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sosiaalityöntekijä 

 päättää palveluasumisen myöntämisestä

 muista sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden antamisesta 

 asumispalveluiden, laitoshoidon asiakaskohtaisista maksuista (asiakasmaksuL) 

 hakemuksen ja esityksen tekemisestä edunvalvojan määräämiseksi (L 
holhoustoimesta)



6 § Perhepälveluiden rätkäisuvältä

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa tehtäväkuvansa mukaisesti. 
Tulosaluejohtaja tai hänen valtuuttamansa viranhaltija päättää määräaikaisen työntekijän 
päätösvallasta.

Sosiaalityön johtaja

 vastaa sosiaalipalveluiden asiakasrekisteristä

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen (sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ja 
lastensuojelun) sosiaalityöntekijä päättää

 sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden antamisesta (mm. SHL 18 §, 28 §)

 avohuollon tukitoimien antamisesta (LSL 35 – 37§ 1 ja 2 mom.), 

 lapsen kiireellisestä sijoituksesta ja sen lakkaamisesta (LSL 38 § 1 ja 2 mom. ja 39 
§ 1 mom.)

 lapsen ihmissuhteiden ja yhteydenpidon tukemisesta sijaishuollon aikana (LSL 54 
§)
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 yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen ja muihin kiireellisiin 
tilanteisiin liittyen (LSL 62 - 63 §)

 ilmoituksen tekemisestä lapsen uudelle asuinkunnalle (LSL 25 d §)

 yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnasta ja sijoituksen hyväksymisestä 
(LSL 81§)

 toimenpiteistä lapsen huollon järjestämiseksi (LSL 32 § 2. mom.)

 huostaan otetun lapsen huoltoon kuuluvista asioista (LSL 45 §)

 hakemuksen tekemisestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 §)

 huostassa olevan lapsen huoltoa koskevan hakemuksen tai selvityksen tekemisestä
tuomioistuimelle (LSL 46§)

 esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 ja 24 § 2 mom.)

 jälkihuoltoon sisältyvien palveluiden ja tukitoimien antamisesta (LSL 75-76a §)

 itsenäistymisvarojen maksamisesta ja selvitysten antamisesta (LSL 77§)

 huostassa pidon lakkaamisesta lapsen täytettyä 18 vuotta (LSL 47§ 4. mom.)

 suostumuksen antamisesta huostassa olevan lapsen passihakemukseen ja 
alaikäisen passihakemusta koskevasta lausunnosta (Passilaki 7 § 2 mom., 11 § 2 
mom.)

 lähestymiskiellon hakemisesta (L lähestymiskiellosta 5 § 1 mom.)

 rikosseuraamuslaitokselle nuoren rikoksesta epäillyn sosiaalista tilannetta koskevan
lausunnon antamisesta (L nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä 5 §)

 lapsen sijoittamisesta vankilaan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa 
kiireellisen sijoituksen yhteydessä (LSL13a §)

 tuomioistuimen pyytämästä selvityksestä liittyen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevaan asiaan (L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 16 §)

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää

 erityisen huolenpidon lopettamisesta (LSL 72 §)

 omaisuuden tai lähetyksen luovuttamatta jättämisestä lapselle (LSL 67 §)

 lähetyksen tai viestin luovuttamatta jättämisestä lapselle (LSL 67 § 3. mom.)

 laitoksen johtajan tekemän liikkumisvapautta koskevan päätöksen jatkamisesta 
enintään 30 vuorokaudeksi (LSL 69 § 3. mom.)
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 lapsen sijoittamisesta vankilaan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa 
avohuollon tukitoimena (LSL13a §)

 lapsen sijoittamisesta lapseksi ottajan luokse ottolapsitarkoituksessa

 selvityksestä adoptioneuvonnan antamiseksi

Lisäksi lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin 
sosiaalityöntekijällä.

Johtava sosiaalityöntekijä tai hänen sijaisensa päättää lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän valmisteltua asian

 kiireellisen sijoituksen jatkamisesta (LSL 38 § 3 mom.)

 lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos huoltaja tai 12 vuotta 
täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon 
sijoittamista (LSL 43 § 1 mom.)

 lapsen huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista koskevan 
hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi
vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista (LSL 43 § 2 
mom.)

 kiireellisen sijoituksen tai huostaanoton aikana tehtävästä sijaishuoltopaikan 
muuttamisesta (LSL 43 § 3 mom.)

 huostassa pidon lopettamisesta (LSL 47 § 1 mom.)

 erityisen huolenpidon aloittamisesta tai sen jatkamisesta (LSL 72 §)

 yhteydenpidon rajoittamisesta tai laitoksen johtajan päätöksen jatkamisesta (LSL 
62§ 1-2 mom. 63 §)

 lapsen olinpaikan ilmoittamatta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huoltajille 
kiireellisen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 
62 § 2 mom.)

 hakemuksen tekemisestä lapsen tutkimuksen suorittamiseksi (LSL 28 § 1 mom.) 

 lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan hakemuksen tekemisestä 
tuomioistuimelle (L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 §)

 huostaan otetun lapsen sijoittamisesta vankilaan perheosastolle yhdessä 
vanhempansa kanssa (LSL13a §)

 perhehoidon toimeksiantosopimuksen hyväksymisestä, irtisanomisesta ja 
purkamisesta

 perhehoitoon sijoitetun lapsen ylläpidosta ja hoidosta aiheutuvien kulujen ja muiden 
kustannusten korvaamisesta ja hoitopalkkiosta
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 lastensuojelusta ja jälkihuollosta perittävistä asiakaskohtaisista maksuista (L 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 §) ja maksujen perimättä 
jättämisestä ja alentamisesta (L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 
§) yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa

 tietojen ja selvitysten pyytämisestä rahalaitoksilta (L sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista 20 § 2. mom.)

 ostopalveluista yhdessä sosiaalityön johtajan kanssa

           Lisäksi johtavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätösvalta kuin sosiaalityönteki-
           jällä.

Lapsiperheiden kotipalvelusta ja perhetyöstä vastaava perhetyön ohjaaja päättää

lapsiperheiden kotipalveluista ja kotipalvelun tukipalveluista (SHL 19 §)

 kotona annettavan palvelun asiakaskohtaisesta maksusta (L sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista) 

 palvelusetelin myöntämisestä lapsiperheiden kotipalvelua varten

 maksujen alentamisesta ja maksusta vapauttamisesta yhdessä johtavan 
sosiaalityöntekijän kanssa (L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 § 
2. mom.) 

 sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä (SHL 18 §)

 (tukihenkilön ja tukiperheen myöntämisestä) poistetaan tästä kohtaa

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palveluohjaaja päättää

 tukihenkilön ja tukiperheen myöntämisestä

 Lastenvalvoja päättää

 isyyslain mukaisesta isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvistä asioista 
sekä selvittämisen keskeyttämisestä ja selvittämisen jatkamisesta (Isyyslaki 4-13 §)

  lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopimusten 
vahvistamisesta

 holhoustoimesta annetun lain mukaisen ilmoituksen tai hakemuksen tekemisestä 
edunvalvojan määräämiseksi asiakkaalle (L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista 10 §)

 tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevassa asiassa (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
16 §)
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 puolisoitten elatussopimuksen vahvistamisesta (Avioliittolaki 50 §)

 elatustukilain mukaisen lausunnon antamisesta kansaneläkelaitokselle 
(Elatustukilain 12 §)

Sosiaalityöntekijä (työikäisten sosiaalipalvelut) päättää

 sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden antamisesta (mm. 15-17 §)

 holhoustoimesta annetun lain mukaisen ilmoituksen tai hakemuksen tekemisestä 
edunvalvojan määräämiseksi asiakkaalle (L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista 10 §) 

 pyynnön esittämisestä rahalaitokselle asiakasta koskevien tietojen saamiseksi (L 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 20 § 2. mom.)

 täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä 
odotettavissa olevasta etuudesta voimassa olevan ohjeistuksen mukaan

 esityksestä eläkkeiden ja muiden etuuksien maksamiseksi perusturvapalveluiden 
välityksellä

Sosiaaliohjaaja (työikäisten sosiaalipalvelut) päättää

 täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä
odotettavissa olevasta etuudesta voimassa olevan ohjeistuksen mukaan

Palveluohjaaja (työikäisten sosiaalipalvelut) päättää

 täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä
odotettavissa olevasta etuudesta voimassa olevan ohjeistuksen mukaan

 välitysvarojen maksamisesta

 kuntouttavasta työtoiminnasta

7 § Ikälihmisten pälveluiden rätkäisuvältä

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa tehtäväkuvansa mukaisesti. 
Tulosaluejohtaja tai hänen valtuuttamansa viranhaltija päättää määräaikaisen työntekijän 
päätösvallasta.

Sosiaalityöntekijä päättää

 sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden antamisesta (mm. SHL 21 §, 22 §, 28)
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 perhehoidosta (Perhehoitolaki)

 asumispalveluiden, laitoshoidon ja perhehoidon asiakaskohtaisista maksuista (L 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista) 

 hakemuksen ja esityksen tekemisestä edunvalvojan määräämiseksi (L 
holhoustoimesta)

 päätösvallassaan olevien maksujen alentamisesta ja maksusta vapauttamisesta 
(L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 §)

Kotihoidon esimiehet päättävät

 kotihoidosta ja kotihoitoa tukevista muista palveluista (SHL mm. 19 §, § 20, § 
23)

 kotihoitoa ja kotihoitoa tukevien muiden palveluiden asiakasmaksuista (L 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista) 

 päätösvallassaan olevien palveluiden asiakaskohtaisten maksujen 
alentamisesta ja maksusta vapauttamisesta (L sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista) 

Asiakasohjaajat päättävät 

Asiakkaan palvelutarpeen arviointiin perustuen tarvittavassa laajuudessa

 omaishoidon tuesta (L omaishoidon tuesta ), ml. palvelusetelin myöntäminen 

 veteraanien kotihoitoa tukevien avohuollon palveluiden myöntämisestä, ml. 
palveluseteli

 veteraanien kuntoutuksen lisämäärärahan hakeminen

 sosiaalihuoltolain mukaisten muiden palveluiden antamisesta (mm. SHL 21 §, 22
§, 28 §) 

 perhehoidosta (Perhehoitolaki)

 kotihoitoa ja kotihoitoa tukevien muiden palveluiden asiakaskohtaisista 
maksuista (L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista) 

 kotiin annettavien palveluiden, omaishoidon tuen, asumispalveluiden, 
laitoshoidon ja perhehoidon asiakaskohtaisista maksuista (L sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista) 

 päätösvallassaan olevien palveluiden maksujen alentamisesta ja maksusta 
vapauttamisesta (L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 §) 
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8 § Vämmäispälveluiden rätkäisuvältä

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa tehtäväkuvansa mukaisesti. 
Tulosaluejohtaja tai hänen valtuuttamansa viranhaltija päättää määräaikaisen työntekijän 
päätösvallasta.

Sosiaalityöntekijä päättää

 vammaispalvelulain mukaisten palveluiden ja taloudellisten tukitoimien 
myöntämisestä (L vammaispalveluista)

 kehitysvammahuoltolain mukaisten palveluiden antamisesta (Laki 
kehitysvammaisten erityishuollosta)

 sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden antamisesta (SHL 21 §)

 päätösvallassaan olevien maksujen alentamisesta ja maksusta 
vapauttamisesta (L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11 §)

 lasten edunvalvojana toimiminen elatusmaksuihin liittyen (L holhoustoimesta 
32§)

Sosiaaliohjaaja päättää 

Asiakkaan palvelutarpeen arviointiin perustuen tarvittavassa laajuudessa

 omaishoidon tuesta (L omaishoidon tuesta ), ml. palvelusetelin myöntäminen

 vammaispalvelulain mukaisten palveluiden ja taloudellisten tukitoimien 
myöntämisestä (L vammaispalveluista) pois lukien vaikeavammaisten 
palveluasuminen

Vastaava ohjaaja (kehitysvammaisten asumispalvelut) päättää

 rajoitustoimenpiteistä päättäminen kehitysvammaisten erityishuollossa (Laki 
kehitysvammaisten erityishuollosta 42 g, 42 k, 42 l, 42 m, 42 n §)

Päätösvalta

Delegointi toteutetaan periaatteella, että ylempi viranhaltija voi aina käyttää samaa 
päätösvaltaa kuin johtamansa yksikön työntekijät.
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1 § Sisalltol

Hallintosäännön (KV 2.10.2017) mukaan perusturvapalveluiden palvelualuetta johtaa 
perusturvajohtaja. Palvelualueen johtaja voi siirtää palvelualuejohtajan ratkaisuvaltaan 
kuuluvia tehtäviään ja toimivaltaansa edelleen, ellei lainsäädännöstä muuta johdu 
(hallintosääntö, § 41, § 81).

Tässä delegointisäännössä määritellään perusturvapalveluiden palvelualueen 
tulosaluejohtajien, johtavan ylilääkärin, hoitotyön johtajan ja lähiesimiesten ratkaisuvalta.  
Tulosaluejohtajien, johtavan ylilääkärin, hoitotyön johtajan ja lähiesimiesten on 
päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä lainsäädännössä on säädetty. Päätösvaltaa 
käytettäessä on noudatettava perusturvalautakunnan vahvistamia yleisiä ohjeita ja 
määräyksiä. 

2 § Tulosaluejohtajien ratkaisuvalta

Tulosaluejohtaja vastaa tulosalueensa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa 
palvelualuejohtajan ja lautakunnan alaisuudessa.

Henkilolstolasiat:
 

• päättää tulosalueensa henkilöstön valinnasta, eron myöntämisestä, palvelusuhteen 
päättymisestä ja lomauttamisesta silloin, kun siitä ei ole toisin määrätty 
hallintosäännössä

• päättää määrärahojen puitteissa alaisensa tulosalueen sijaisten käytöstä 
kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti 

• päättää toimialallaan viran tai tehtävän julkistamisesta haettavaksi sekä viran ja 
toimenhaltijan valinnan vahvistamisesta, mikäli terveydenhuollon ammattilaisen 
antama lausunto on varaukseton. 

• päättää henkilöstön siirtämisestä tulosalueen sisällä 

• määrää alaistensa henkilöstön vuosilomat 

• myöntää alaiselleen henkilöstölle sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka 
saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja 
työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. 

• päättää harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntämisestä alaiselleen 
viranhaltijalle ja työntekijälle enintään vuodeksi kerrallaan sekä virka- ja työvapaan 
keskeyttämisestä ja peruuttamisesta. 



• päättää alaisensa henkilöstön virka- tai työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi 

• päättää tarvittaessa alaisensa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöstä 
sekä varallaolosta 

• päättää alaisensa henkilöstön koulutuksesta 

• päättää kirjallisen varoituksen antamisesta alaiselleen henkilöstölle

Talous- ja hankinta-asiat

• päättää tulosalueensa hankinnoista 60.000 euroon saakka talousarvion 
määrärahojen puitteissa

• päättää tulosalueensa vahingonkorvauksista 1000 euroon saakka

• vastaa toimialueellaan valtionosuuksien ja - avustusten sekä muiden avustusten 
hakemisesta ja tilityksestä. 

Muut

• hyväksyy ja allekirjoittaa palvelualuettaan koskevat sopimukset ja valvoo niiden 
toteutumista

• päättää tulosalueensa käytössä olevien tilojen ja alueiden käyttöön luovuttamisesta

3 §  Johtavan ylilalalkalrin ratkaisuvalta

• päättää määrärahojen puitteissa lääkärien sijaisten käytöstä kaupunginhallituksen 
hyväksymien ohjeiden mukaisesti 

• päättää lääkärien siirtämisestä tulosalueen sisällä 

• määrää lääkärien vuosilomat 

• myöntää lääkäreille virkavapauden, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä 
on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. 

• päättää harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntämisestä lääkäreille enintään 
vuodeksi kerrallaan sekä virkavapaan keskeyttämisestä ja peruuttamisesta. 

• päättää tarvittaessa lääkärien henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöstä 
sekä varallaolosta 



• päättää lääkärien koulutuksesta 

• päättää kirjallisen varoituksen antamisesta alaiselleen henkilöstölle 

4 §  Hoitotyoln johtajan ratkaisuvalta

Henkilolstol

• päättää alaisensa henkilöstön sekä terveyspalveluiden (lukuun ottamatta suun 
terveydenhuoltoa ja päihde- ja mielenterveyspalveluita, perhepalveluiden neuvolaa 
ja kouluterveydenhuoltoa) hoitohenkilökunnan valinnasta, valinnan vahvistamisesta,
mikäli terveydenhuollon ammattilaisen antama lausunto on varaukseton, eron 
myöntämisestä ja palvelusuhteen päättymisestä silloin, kun siitä ei ole toisin 
määrätty hallintosäännössä

• päättää alaisensa yksikön tehtävän julkistamisesta haettavaksi 

• päättää määrärahojen puitteissa alaisensa yksikön sijaisten käytöstä 
kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti 

• päättää kirjallisen varoituksen antamisesta alaiselleen henkilöstölle

Talous

• päättää alaisensa yksikön hankinnoista talousarvion suunnitelman mukaisesti 1000 
euroon saakka

  

5 § Lalhiesimiesten ratkaisuvalta

Tulosyksikön esimies vastaa tulosyksikön toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa 
tulosaluejohtajan alaisuudessa.

Henkilolstolasiat:

• päättää tulosyksikkönsä työnjaosta tulosaluejohtajan asettamien tavoitteiden 
mukaisesti



• päättää määrärahojen puitteissa alaisensa tulosyksikön sijaisen ottamisesta 
enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi tulosaluejohtajan kanssa käydyn keskustelun 
jälkeen ja kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti

• hyväksyy alaisensa henkilöstön toimenkuvat

• myöntää sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja 
työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus.

• päättää alaisensa henkilöstön virka- tai työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi 
silloin, kun työntekijällä on siihen lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen 
nojalla ehdoton oikeus

• hyväksyy alaisensa henkilöstön vuosiloman

• hyväksyy alaisensa sairausloman

• päättää alaisensa henkilöstön koulutuksesta määrärahojen ja tulosaluejohtajien 
hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti 

Talous- ja hankinta-asiat

•    päättää vastuuyksikön talousarvion suunnitelman mukaisista hankinnoista 1000 
euroon asti. 

• kuntoutuksen osastonhoitaja päättää asiakkaiden henkilökohtaiseen käyttöön 
menevien kuntoutustyöryhmän päätöksen mukaisten apuvälineiden hankinnoista 
5000 euroon saakka.

• Terveyskeskusylilääkäri, päihde- ja mielenterveyspalveluiden ylilääkäri ja vastaava 
hammaslääkäri päättää vastuuyksiköidensä talousarvion mukaisista hankinnoista 
5000 euroon saakka.
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