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TOIMIVALTUUKSIEN TARKENTAMINEN TALOUDEN JA RAHOITUKSEN PROSESHallintosäännön 22 §:n mukaan ”valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen
ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää hallitus. Hallitus voi siirtää sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille viranhaltijoille”.
Johtosäännön 24 §:n mukaan ”sairaanhoitopiirin johtaja päättää valtuuston
hyväksymissä rajoissa talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta, lainojen takaisinmaksamisesta ja lainaehtojen muuttamisesta ja niitä koskevien velkakirjojen hyväksymisestä sekä kuntayhtymän omaisuuteen kiinnitettyjen haltijavelkakirjojen luovuttamisesta kuntayhtymän ottamien lainojen vakuudeksi.”
Sairaanhoitopiirin johtaja voi siirtää edellä mainittua toimivaltaa talousjohtajalle.
Johtosäännön 6 §:n mukaan sairaanhoitopiirin johtaja määrää mm. sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenten tehtävistä. Sairaanhoitopiirin johtaja on päätöksellään10.1.2014 (§ 2) vahvistanut johtoryhmän ydinprosessit ja tehtävät.
Talousjohtajan ydinprosessiin kuuluu talouden ja rahoituksen johtaminen.
Ydintehtävät ovat: vastata rahoituksesta ja investointikehityksestä, vastata
toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion valmistelusta ja talousseurannasta, vastata riskienhallinnan toimeenpanosta ja vakuuttamisesta, vastata
ulkoisesta ja sisäisestä laskentatoimesta sekä vastata sisäisen sopimustoiminnan kehittämisestä.
Prosessijohtamiseen siirtymisen ja viranhaltijoiden vaihtumisen myötä on tarkoituksenmukaista todeta hallituksen päätöksellä raha- ja laskentatoimeen liittyvät valtuudet.
Esitetään, että hallitus valtuuttaa talousjohtajan päättämään kuntayhtymän
sijoitustoiminnasta ja kuntayhtymän tilinkäyttövaltuutuksien myöntämisestä.
Lisäksi esitetään, että hallitus valtuuttaa laskentapäällikön päättämään muista
kuntayhtymän operatiiviseen rahatoimeen liittyvistä tehtävistä kuten pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta ja kassojen toimintaan liittyvistä toimenpiteistä.
Talousjohtaja vastaa talouden ja rahoituksen johtajana laskentatoimesta kokonaisuutena. Talousjohtaja määrittää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen
operatiiviset tehtävät ja vastuut, kuten laskujen ja tositteiden hyväksyjät alaisilleen, viran- ja toimenhaltijoille osana prosessin johtamista.
Lisäksi hallitukselle esitetään, että hallitus valtuuttaa talousjohtajan ja laskentapäällikön allekirjoittamaan kuntayhtymän raha- ja laskentatoimen hoitamiseen liittyvät ilmoitukset ja muut asiakirjat sekä maksuliikenteen hoidossa tarvittavia asiakirjat.
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Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
hallitus päättää
-

kumota päätöksensä 21.1.2002 (§ 6) koskien sairaanhoitopiirin sijoitustoimintaa,

-

valtuuttaa talousjohtajan päättämään kuntayhtymän sijoitustoiminnasta ja tilinkäyttövaltuutuksien myöntämisestä,

-

valtuuttaa laskentapäällikön päättämään muista kuntayhtymän operatiivisen
rahatoimen hoitamiseen liittyvistä tehtävistä,

-

valtuuttaa talousjohtajan ja laskentapäällikön hyväksymään ja allekirjoittamaan tehtäviinsä kuuluvat sopimukset, ilmoitukset ja muut asiakirjat

-

todeta, että talousjohtaja määrittää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen operatiiviset tehtävät ja vastuut, kuten laskujen ja tositteiden hyväksyjät, alaisilleen
viran- ja toimenhaltijoille osana prosessin johtamista.

Esittelijä muutti päätösesitystä siten, että päätösehdotuksen 5. kohdasta poistetaan sana ”alaisilleen”.

Päätös:

Hallitus päätti

-

kumota päätöksensä 21.1.2002 (§ 6) koskien sairaanhoitopiirin sijoitustoimintaa,

-

valtuuttaa talousjohtajan päättämään kuntayhtymän sijoitustoiminnasta ja tilinkäyttövaltuutuksien myöntämisestä,

-

valtuuttaa laskentapäällikön päättämään muista kuntayhtymän operatiivisen
rahatoimen hoitamiseen liittyvistä tehtävistä,

-

valtuuttaa talousjohtajan ja laskentapäällikön hyväksymään ja allekirjoittamaan tehtäviinsä kuuluvat sopimukset, ilmoitukset ja muut asiakirjat

-

todeta, että talousjohtaja määrittää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen operatiiviset tehtävät ja vastuut, kuten laskujen ja tositteiden hyväksyjät, viran- ja
toimenhaltijoille osana prosessin johtamista.

Lisätietoja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Talousjohtaja Pasi Virtanen, puh. 311 65627
Vuokko Ylinen, puh. 311 66510
etunimi.sukunimi@pshp.fi

Päätöksen toimeenpano

