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706/2019
Päätösvallan siirtäminen tutkimustoimintaan liittyvien sopimusten ja hankkeiden osalta
Sairaanhoitopiirin johtaja on 17.2.2014 § 42 siirtänyt sopimuksia koskevan
päätösvallan toimialuejohtajille ja palvelukeskuksen johtajalle toimialueen tai
palvelukeskuksen toimintaa koskevien sopimusten osalta. Sopimuksen sisällön tulee
olla tavanomainen eikä vaikuta laajemmin sairaanhoitopiirin toimintaan tai
organsiaatioon.
Hallintosäännön mukaan johtajayliläääkäri vastaa muun muassa tutkimuksen ja
opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä yliopistojen kanssa sekä
tiedekeskuksen (nykyinen palvelukeskuksen vastuualueena toimiva TKI -keskus) ja
perusterveydenhuollon yksikön toiminnasta (HS 23 §). Sopimuksia koskeva
päätösvalta on tutkimus- kehitys ja innovaatiotoiminnan osalta tarkoituksenmukaista
delegoida palvelukeskuksen johtajan sijasta johtajaylilääkärille, tutkimusjohtajalle ja
TKI keskuksen vastuualuejohtajalle ja eräiltä osin innovaatiojohtajalle.
Tutkimussopimuksia koskevan ratkaisuvallan valmistelua ovat kommentoineet
tutkimusjohtaja ja innovaatiojohtaja, joka toimii samalla TKI keskuksen
vastuualuejohtajana.
Liitteet:
1 Delegointitaulukko, sopimukset TKI.docx
Päätös
Päätän siirtää toimivaltaa liitteen mukaisesti 1.4.2019 lukien.
Liitteessä mainituille rahoittajaorganisaatioille osoitetut rahoitushakemukset on
valmisteltava yhteistyössä Tutkimus, kehitys ja innovaatiokeskuksen (TKI)
asiantuntijoiden kanssa budjetin oikeellisuuden ja mahdollisen omarahoitusosuuden
varmistamiseksi.
PSHP:n kannalta erityisen merkittävistä sopimuksista on tutkimusjohtajan ja TKI keskuksen vastuualuejohtajan neuvoteltava etukäteen johtajaylilääkärin kanssa.
Johtajaylilääkäri hyväksyy ko. sopimukset.
Päätöksentekijän ollessa esteellinen tai muuten estynyt, asiasta päättää hänen
varahenkilönsä.
Hallintosäännön mukaan viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset
ja muut asiakirjat päättämissään asioissa (HS 108 §).

Tällä päätöksellä tarkennetaan sairaanhoitopiirin johtajan päätöstä 17.2.2014 §, 43,
joka koskee sopimusten hyväksymisvaltuuksia.
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Tällä päätöksellä kumotaan sairaanhoitopiirin johtajan päätös 128/2014, joka koske
päätösvallan delegoimista tutkimussopimusten osalta.
Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 25
Tiedoksi
Tarja Laitinen (edelleen tiedotettavaksi tarpeellisilta osin), Isto Nordback, Matti Eskola,
Kari-Matti Hiltunen, Vuokko Ylinen
Allekirjoitus
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Rahoitta Hanketyyppi
ja

Sairaanhoitopiirin johtaja

JYL

Tutkimusjohtaja

SA,
TutkimusBusiness hankkeet
Finland

PSHP:n kannalta
erityisen
merkittävät
sopimukset.

Hakemuksen
linjamukaisuus
ja
omarahoitusosu
udesta
päättäminen,
sitoumukset ja
sopimukset .

Muut kuin
tutkimushankkeet

PSHP:n kannalta
erityisen
merkittävät
sopimukset.

Innovaatiojohtaja

Vastuualuejo
htaja/muu

Hankkeen
kirjanpidon
avaaminen.

Hankkeen
kirjanpidon
avaaminen.
Hakemuksen
linjamukaisuus
ja
omarahoitusos
uudesta
päättäminen,
sopimukset ,
sitoumukset.

EU ja
TutkimusTutkimusjohtajan
Rakenne hankkeet
-rahasto (puiteohjelm esityksestä
a)

--

Erillisellä
päätöksellä
valtuutetaan
shp:n johtajan
nimen sähköinen
allekirjoitusoikeu
s,
Grant
Agreement ja
siihen liittyvät
partnerin
liittymissopimuks
et.

Hankkeiden
kirjapidon
avaaminen

Muut kuin
Innovaatiojohtajan
tutkimushankkeet
esityksestä
(puiteohjelm
a)

--

--

Hakemuksen
linjamukaisuus
ja
omarahoitusos
uudesta
vastaaminen
sopimukset.

Muut kuin
puiteohjelmi
in liittyvät

PSHP:n kannalta
erityisen
merkittävät
sopimukset.

Hakemuksen
linjamukaisuus
ja
omarahoitusosu
udesta
päättäminen,
sitoumukset ja
sopimukset.

Hakemuksen
linjamukaisuus
ja
omarahoitusos
uudesta
päättäminen,
sopimukset ,
sitoumukset,
hankkeen
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kirjanpidon
avaaminen.

VTR

Tilaus- ja
palvelututkimus

>750 000 € tai
vakiintuneesta
hinnoittelusta
olennaisesti
poikkeavat
sopimukset tai
PSHP:n kannalta
erityisen
merkittävät
sopimukset.

Säätiöt,
lahjoitukset

Rahoitta Hanketyyppi
ja

Ministeri
öt, Sitra,
muut
julkiset

Sairaanhoitopiirin johtaja

JYL

Hyväksyy
kilpailutettavan
valtion
tutkimusrahoituk
sen
käyttösuunnitelm
at .

ETT:n
päätösten
toimeenpanoo
n liittyvä
päätösvalta
TKI
vastuualueella
hall.
hankkeiden
osalta.

750 000-300 000
€
vakiintuneen
hinnoittelun
mukaisissa
sopimuksissa

300 000 €
saakka
vakiintuneen
hinnoittelun
mukaisissa
sopimuksissa
edellyttäen
että
toimialuejohtaj
a on
hyväksynyt
tutkimuksen ja
siihen on os.
resurssit.

Sopimukset
200 000 € tai
sen ylittävät

Sopimukset
alle 200 000€,
hankkeiden
kirjanpidon
avaaminen

Tutkimusjohtaja

Innovaatiojohtaja

Hakemuksen
linjamukaisuus
ja
omarahoitusosu
udesta
päättäminen,
sopimukset
tutkimushankkei
den osalta.
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TKI:n
vastuualuejo
htaja
Hakemuksen
linjamukaisuus
ja
omarahoitusos
uudesta
päättäminen,
sopimukset
muiden
hankkeiden
osalta,
Hankkeen
kirjanpidon
avauspäätös.
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Biopankk
i
osuusku
nta

Biopankin
kanssa tehtävät
sopimukset, kun
sopimuksen
kokonaisarvo on
yli 100 000 €.

Biopankin
kanssa tehtävät
sopimukset, kun
sopimuksen
kokonaisarvo on
korkeintaan 100
000 €.

--

Biopankin
johtajan
päätösvalta/
Näyteluovutuk
set.

Muut
Yhteistyö- ja
sopimuks salassapitos
et
opimukset

Sopimukset
joiden arvo on yli
300 000 € tai
PSHP:n kannalta
erityisen
merkittävät
sopimukset.

Tutkimushankkei
den sopimukset,
joiden arvo on yli
100 000€ 300 000 €.

Yritysyhteistyöhankkeiden
sopimukset,
joiden arvo on
korkeintaan
100 000 €.

--

Työsuhd
ekeksinn
öt ja
kaupallist
aminen

Otto-oikeuden
käyttäminen.
Korvausten
päättäminen
innovaatiojohtajan
esityksestä.
Kaupallistamisso
pimukset
> 300 000 €.

Kaupallistamissopimukset
300 000 € asti.
Hyödynnettävyyden arviointi,
kaupallistamisha
nkkeen avaus ja
saatavien
valvonta.
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