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6466/2020
Toimivallan siirto / yleishallinnon vastuualuejohtajan tehtävien osittainen siirtäminen
Yhtymähallinnon yleishallinnon vastuualueen työpaikkakokous käsiteltiin 11.11.2020
vastuualueen siirtymistä tiimimalliin ja sen myötä vastuualuejohtajan tehtävien
osittaista siirtämistä tiimien vetäjille. Ehdotuetussa mallissa tiimien vetäjät vaastaavat
mm. tiimien jäsenten henkilöstöhallinnollintoon liittyvästä päätöksenteosta. Osan
vastuualuejohtajan tehtävistä hoitaa edelleen sairaanhoitopiirin johtaja.
Työpaikkakokoksessa hyväksyttin ehdotus, jonka mukaan perustetaan seuraavat tiimit:
Lääketieteen johtamisen tiimi - vetäjänä johtajaylilääkäri
(hallintoylilääkäri, tutkimusjohtaja, asiantuntijaylilääkäri, arviointiylilääkäri,
kehittämispäällikkö)
Hoitotyön johtamisen ja kehittämisen tiimi – vetäjänä hallintoylihoitaja
(arviointiylihoitaja, hoitotieteen sivuvirkainen professori)
Hallintotiimi – vetäjänä hallintojohtaja
(lakimiehet, konserniohjauksen päällikkö, potilasasiamies)
Kehitystiimi – vetäjänä kehitysjohtaja
(uudistamisohjelman hanketyöntekijät, koordinaattori)
Digiohjelman tiimi – vetäjänä hallintoylilääkäri
(tietohallintojohtaja, ICT-arkkitehti)
Viestintätiimi – vetäjänä viestintäjohtaja
(viestintäasiantuntijat, verkkosuunnittelija, graafinen suunnittelija)
Tarkastustiimi – vetäjänä tarkastuspäällikkö
(sisäiset tarkastajat)
Sihteeritiimi – vetäjänä shp:n johtajan sihteeri
(sihteerit, assistentti, suunnittelija)
Prosessijohtajuuteen liittyvät tiimit, joilla ei ole nimettyjä tiimin jäseniä yleishallinnossa
HR-johtajalla HR-prosessi
Talousjohtajalla talousprosessi
Tietohallintojohtajalla tietohallinnon prosessi
Liitteet:
1 Vastuutahot_vastuualuejohtajan tehtävät.pdf
Päätös
Päätän, että yhtymähallinnon yleishallintoon perustetaan esityksessä mainitut tiimit.
Päätän siirtää toimivaltaani tiimien vetäjäille siten, että he päättävät tiimeihin
kuuluvan henkilökunnan osalta henkilöstöhallinnon muuhun
ratkaisuvaltaan (ohjekirje 115545/2018, liite 4) kuuluvista asioita seuraavilta osin:
Vuosilomat ja tehtävien hoitaminen lomien aikana
Virkavapaudet/työlomat
Koulutukset
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Virka- ja työmatka
Vieraanvaraisuudet ja huomioon ottamiset
Enintään viiden päivän pituiset sairauslomat omalla ilmoituksella
Tilapäinen hoitovapaa
Toimessa olevat tiimien vetäjät tekevät henkilöstöhallintoon liittyvät valituskelpoiset
päätökset virkasuhteisina.
Selvyyden vuoksi todetaan, että johtoryhmän jäsenten osalta em. päätökset
tekee edelleen sairaanhoitopiirin johtaja.
Tiimien vetäjät käyvät kehityskeskustelut tiimeihin kuuluvien kanssa.
Sairaanhoitopiirin johtaja käy kehityskeskustelut johtoryhmän jäsenten ja niiden
tiimien vetäjien kanssa, jotka eivät kuulu johtoryhmään.

Lisäksi päätän siirtää toimivaltaa hallintojohtajalle seuraavien asioiden osalta:
palkkiot, jotka maksetaan henkilöstöön kuulumattomille konsultaatiotehtävistä
pienet hankinnat, joista ei tehdä viranhaltijapäätöstä, mutta vaativat
hyväksynnän tai hankintalomakkeen (mm. puhelin, tietokone, levyaseman
lisätila, Tuomi Logistiikan kautta tehtävät kaluste- ja laitehankinnat).
Lisäksi päätän siirtää toimivaltaani oheisen liitteen mukaisesti taulukossa mainituille
vastuutahoille.
Lisäksi päätän, että johtoryhmän jäsenten ja toimialuejohtajien päätösten
seurantavastuun siirretään sairaanhoitopiirin johtajan sihteerille.
Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 25
Tiedoksi
yleishallinnon työntekijät, Tarja Kareinen (henkilöstöhallintoon tiedotettavaksi)
Allekirjoitus

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi
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