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Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan toimintasääntö 1.6.2017 
alkaen

1 §
Toimintasäännön perusteet
Valtuusto on hyväksynyt Seinäjoen kaupungin hallintosäännön, jonka mukaan tar-
kempia määräyksiä tulosalueiden toiminnasta annetaan sosiaali- ja terveystoimi-
alan toimintasäännöllä, jonka vahvistaa sosiaali- ja terveyslautakunta.
Lautakunta määrää toimintasäännössä alaisensa toimialan organisaatiosta ja teh-
tävistä. 

2 §
Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat viranhaltijat
Sosiaali- ja terveystoimialaa johtaa toimialajohtajana toimiva sosiaali- ja terveys-
johtaja, jonka valitsee valtuusto. 

3 § 
Tulosalueet, tulosalue johtajat ja tulosalueiden tulosyksiköt

Sosiaali- ja terveyskeskuksen tulosalueet
- Hallinto
- Sosiaalityö
- Ikäihmisten palvelut
- Terveydenhuolto
- Ympäristöterveydenhuolto

Tulosaluejohtajat valitsee kaupunginhallitus. 
Tulosalueet jakautuvat tulosyksiköihin siten kuin jäljempänä on määritelty.
Henkilöstöjohtaja- sosiaali- ja terveysjohtaja nimeää tulosaluejohtajien sijaiset ja 
varahenkilöt. Tulosaluejohtaja nimeää tulosyksiköidensä päälliköiden sijaiset ja va-
rahenkilöt.  
Henkilöstö- sosiaali- ja terveysjohtaja myöntää useampaa tulosaluetta käsittele-
vien tutkimusten tutkimusluvat. 

Hallinnon tulosalueen tulosyksiköt
- Hallintopalvelut
- Lakipalvelut

Sosiaalityön tulosalueen tulosyksiköt
- Aikuissosiaalityö
- Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
- Vammaispalvelut
- Päihdepalvelut

Ikäihmisten palvelut tulosalueen tulosyksiköt 
- Asiakasohjausyksikkö
- Kotihoito
- Kantakaupunki-Peräseinäjoki palvelukeskukset
- Ylistaro-Nurmo palvelukeskukset

Terveydenhuollon tulosyksiköt
- Terveydenhuollon hallinto
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- Avohoito
- Sairaala
- Suun terveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon tulosyksiköt 
- Yleinen terveysvalvonta
- Eläinlääkintähuolto
- Ympäristöterveydenhuollon hallinto  

Ellei muualla ole toisin määrätty, niiltä osin, kuin tulosalueet eivät jakaudu tulosyk-
siköihin, tulosaluejohtaja vastaa myös tulosyksikön päällikön tehtävistä ja käyttää 
tulosyksikön päällikön ratkaisuvaltaa.

4 §
Tulosalueiden ja tulosyksiköiden tehtävät

Toiminta-ajatus
Sosiaali- ja terveystoimiala turvaa ja edistää asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöjen 
toimivuutta järjestämällä itse tai yhteistyötahojen kanssa sopimuksiin perustuen 
asukkaiden tarpeista lähteviä, oikein kohdennettuja sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluja.

Hallinto

Hallinnon tulosalue tuottaa sosiaali- ja terveystoimialan tulosalueille yhteistyössä 
tulosalueiden kanssa hallinto- ja talouspalveluja sekä lisäksi lakipalveluja. 

Hallintopalvelujen tehtävät
- päätösvalmisteluun liittyvien ja keskitettyjen toimistopalveluiden tuottaminen 
- tiedottaminen
- toimialan henkilöstöasioiden valmistelu ja hoitaminen yhteistyössä tulosaluei-

den ja keskushallinnon kanssa 
- taloussuunnittelu ja budjetointi yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveystoimen 

tulosalueiden kanssa 
- seurata talousarvion toteutumista
- tuottaa raportteja ja tunnuslukuja 
- kustannuslaskenta
- ostolaskujen maksaminen
- myyntilaskutukset ja yhteistoiminta-alueen laskutukset laskutusohjeiden mu-

kaan
- reskontran hoito, perintä ja ulosotto laskutusohjeiden mukaisesti 
- muihin tulosalueisiin kuulumattomien asioiden valmistelu- ja täytäntöönpano

Lakipalvelujen tehtävät
- laillisuus- ja edunvalvonta
- sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoustoiminnan valmistelu- ja sihteeritehtävät 
- sopimusasioiden valmistelu ja täytäntöönpano yhteistyössä muiden sosiaali- ja

terveyskeskuksen tulosalueiden kanssa 
- tietosuoja-asiat 
- lainsäädännön tulkinnat
- oikaisuvaatimukset
- oikeuskäsittelyihin osallistuminen
- lausumat ja vastineet eri viranomaisille
- talous- ja velkaneuvonta
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- rikos- ja riita-asioiden sovittelu
- talous- ja velkaneuvonnan palvelujen antaminen

Sosiaalityön tulosalue 

Sosiaalityön tulosalue turvaa ja edistää asukkaiden, perheiden ja yhteisöjen hyvin-
vointia ja toimintakykyä järjestämällä aikuissosiaalityön, lastensuojelun, päihde-
huollon, vammaishuollon sekä pakolaishuollon palveluja. 

Aikuissosiaalityön tehtävät 
Aikuissosiaalityön tehtävänä on tukea asiakkaita omaehtoiseen selviytymiseen yk-
sikohtaisen sosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen, palvelutarpeen arvioinnin ja 
asiakassuunnitelman avulla. Asiakkaiden selviytymistä voidaan lisäksi tukea 
myöntämällä täydentävää - tai ehkäisevää toimeentulotukea. Aikuissosiaalityön tu-
losyksikkö vastaa lisäksi huollon tehtävistä.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tehtävät
Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tehtävänä on vastata kunnassa esiintyvään so-
siaalihuollon tarpeisiin lapsiperheiden osalta. Palvelutarpeen arvioinnin kautta sel-
vitetään lapsen ja perheen mahdollinen palveluiden tarve. Perustason palveluina 
tarjotaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain kautta määrittyviä palveluja ja erityiseen 
tarpeeseen lastensuojelun palveluja lapsikohtaisen asiakassuunnitelman kautta.  

Vammaispalvelun tehtävät
Vammaispalvelujen tehtävänä on tuottaa vammaispalelu- ja erityishuoltolain sekä 
sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja. Tulosyksikkö järjestää vammaisille henkilöille
erilaisia päivittäisissä toiminnoissa tarvittavia palveluja kotiin ja kodin ulkopuoli-
seen elämään sekä turvaamaan heidän tarvitsemansa tuki ja muu huolenpito.

Päihdepalvelujen tehtävät 
Päihdepalvelujen tehtävänä on auttaa asiakkaita vähentämään päihteiden käyttöä 
ja pääsemään irti päihteistä ja erilaisista riippuvuuksista. Palveluja tarjotaan asiak-
kaiden perhe ja elämäntilanne huomioiden. Akuuttihoidon ja kuntoutuksen lisäksi 
palvelumuotoja ovat myös asumisen tukeminen ja päivätoiminnot.

Ikäihmisten palvelujen tulosalue  

Ikäihmisten palvelujen tulosalueen toiminnan tavoitteena on osaltaan tukea ja 
edistää ikääntyvien kuntalaisten hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä omassa ko-
dissaan. Niille henkilöille, jotka eivät selviydy omassa kodissaan kotiin tarjottavien 
palvelujen ja hoidon turvin, järjestetään asumispalveluja tai pitkäaikaista laitoshoi-
toa. Oman palvelutuotannon lisäksi kotihoitoa ja asumispalveluja ostetaan yksityi-
siltä palvelun tuottajilta tai yhdistyksiltä.

Asiakasohjausyksikön tehtävät
- yleinen hyvinvointia edistävä palveluohjaus ja neuvonta
- palvelutarpeen selvittäminen, palvelusuunnitelmien ja kotihoidon hoito- ja 

kuntoutussuunnitelmien laatiminen
- hyvinvointia tukevat ryhmät (75-vuotiaat) ja yksilökäynnit
- säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon tilaaminen
- kotihoidon asiakasmaksupäätökset
- omaishoitajien tukeminen ja omaishoidontuen päätökset (ikääntyneet)
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- lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen hoidon järjestely ja päätökset sekä omiin että 
ostopalveluyksiköihin

- SAS-työn tehtävät (suunnittele, arvioi ja sijoita) yhteistyössä SAS-työryhmän 
kanssa

- ikäihmisten sosiaalityö
- ikäihmisten kotikuntoutus yhteistyössä muiden tulosyksiköiden kanssa
- muistisairautta sairastavien ja heidän läheistensä tukeminen 
- yhteistyö omaisten, yksityisten palveluntuottajien, kolmannen sektorin, 

Ikäneuvoston sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
- päivätoiminnan järjestäminen ja tuottaminen

Kotihoidon tehtävät
- ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kotona asumisen tukeminen 

tuottamalla perushoidon ja sairaanhoidon palveluja, palvelut tuotetaan joko 
omana toimintana aluemallin mukaan tai ostopalveluna yksityisiltä 
palveluntuottajilta

- järjestää tuki- ja muut palvelut, ateria-, sauna-, pyykki- ja kauppapalvelut 
asiakasohjausyksikön päätöksen mukaan

- kotihoidon hoito- ja kuntoutussuunnitelmien päivittäminen
- yhteistyö asiakasohjausyksikön, palvelukeskusten, omaisten, seurakunnan, 

kolmannen sektorin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

Ikäihmisten palvelukeskusten tehtävät
- ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tuottaminen eri yksiköissä 
- vuoro – ja lyhytaikaisen hoidon tuottaminen
- tehostetun asumispalvelun maksupäätökset, vuokrasopimusten laatiminen ja 

tarkistaminen
- tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien 

laatiminen
- yhteistyö kotihoidon, omaisten, seurakunnan, kolmannen sektorin ja muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa

Terveydenhuollon tulosalue

Terveydenhuollon tulosalue tuottaa tai järjestää Seinäjoen kaupungin ja Isonkyrön 
yhteistoiminta-alueen väestön tarpeita vastaavia, laadullisesti hyviä perustervey-
denhuollon palveluita. 
Lisäksi terveydenhuolto huolehtii yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa peruster-
veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon porrastuksen toimivuudesta.

Terveydenhuollon tulosyksiköiden tehtävät
- vastaa terveydenhuoltolain sekä kansanterveyslain mukaisista palveluista Sei-

näjoen kaupungin ja Isonkyrön kunnan asukkaille

Terveydenhuollon hallinnon tehtävät 
- talouden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta
- henkilöstöasiat
- laillisuus- ja edunvalvonta 
- sopimusasiat  
- ostopalvelut
- tietosuoja-asiat   
- lausumat ja vastineet eri viranomaisille 
- tiedottaminen
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Avoterveydenhuolto vastaa
- avosairaanhoidon ja -terveydenhuollon vastaanottopalveluista
- avosairaanhoidon päivystyspalveluista
- laboratorio ja kuvantamispalveluista 
- ikäihmisten palveluiden lääkäripalveluista (kotihoito ja asumispalvelut) 
- tartuntatautien ehkäisystä ja hoidosta
- seulontojen ja muiden joukkotarkastusten järjestämisestä 
- äitiysneuvolapalveluista
- perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolatoiminnasta 
- lastenneuvolapalveluista
- koulu – ja opiskeluterveydenhuollon palveluista
- puheterapia palveluista
- psykologi ja perheneuvontapalveluista
- Isonkyrön kotisairaanhoidosta
- kriisityön järjestämisestä
- hoitotarvikejakelusta

Suun terveydenhuolto vastaa
- suun terveyden edistämisestä
- suun terveydenhuollon vastaanottopalveluista 
- suun terveydenhuollon päivystyspalveluista

Sairaala vastaa
- perusterveydenhuollon lyhytaikaisesta osastohoidosta
- perusterveydenhuollon osastokuntoutuksesta
- kotisairaalatoiminnasta
- kuntoutuspalveluista

• lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja muista fysioterapiapalveluista
• toimintaterapiapalveluista
• kuntoutusohjauksesta
• apuvälinepalveluista
• veteraanikuntoutuksesta

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon tulosalue tuottaa ja järjestää Seinäjoen kaupungin ja 
muiden yhteistoiminta-alueen kuntien kesken ympäristöterveydenhuollon palveluja
erillisten sopimusten mukaisesti. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu terveyden-
suojelu-, elintarvike-, tupakka- ja lääkelakiin liittyvät viranomaistehtävät sekä eläin-
lääkintähuolto (praktiikka, eläinten tartuntatautien ehkäisy, eläinten hyvinvointi ja 
eläinsuojelu). 

Yleisen terveysvalvonnan tehtävät
- terveydensuojelu
- elintarvikevalvonta
- tupakkatuotteiden ja nikotiinikorvaustuotteiden valvonta

Eläinlääkintähuollon tehtävät
- praktiikka
- terveydenhuolto
- eläinsuojelu
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- eläintautivalvonta

Ympäristöterveydenhuollon hallinnon tehtävät 
- toiminnan järjestäminen ja johtaminen
- toimistopalvelut

5 §
Tulosaluejohtajien ja tulosyksiköiden päälliköiden tehtävät ja ratkaisuvalta

Tulosaluejohtajat
Kunkin tulosalueen johtajana toimii kaupunginhallituksen tehtävään nimeämä vi-
ranhaltija. 
Tulosaluejohtajan tehtävänä on hallintosäännössä määriteltyjen tehtävien ja ratkai-
suvallan lisäksi:  
Tulosaluejohtajan tehtävät: 
- Laittaa vireille korvaus- ja muut hakemukset, antaa lausuntoja, tehdä esityksiä 

ja hakea muutosta päätöksiin samoin kuin itse tai asiamiehen välityksellä käyt-
tää sosiaali- ja terveyslautakunnan puhevaltaa näissä asioissa, ellei tehtäviä 
jonkun asian osalta ole siirretty muulle viranhaltijalle.

- Huolehtia henkilöstön oikeusturvaan liittyvistä asioista
- Kehittää oman tulosalueen sisällä tulosyksiköiden välistä tiedonkulkua, kehit-

tää tulosyksiköiden yhteistoimintaa, osallistua muiden tulosalueiden johtajien 
kanssa tuloalueiden välisen tiedonkulun, yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehit-
tämiseen

- Myöntää tulosaluetta koskevat tutkimusluvat, ellei muualla ole toisin säädetty
- Kokoaa tulosalueen johtoryhmän
- Tulosalueen johtajan tulee suorittaa myös muut tehtävät, jotka kaupunginhalli-

tus, sosiaali- ja terveyslautakunta tai sosiaali- ja terveysjohtaja määrää

Tulosaluejohtajan ratkaisuvalta: 
- Päättää tulosalueen talousarvion määrärahojen jaosta tulosyksiköiden kesken,

ellei talousarvion sitovuusmäärittelystä muuta johdu.
- Päättää tulosalueen erillishankinnoista hankintasäännön ohjeiden ja talousar-

vion määrärahojen mukaisesti 
- Päättää tulosalueen henkilökuntaan kuuluvien sivutoimi-ilmoituksista työ- tai 

virkasuhteen ulkopuoliseen toimintaan.
- Päättää tulosalueen hallinnassa olevien alueiden tai huonetilojen käytöstä ja 

luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön
- Hyväksyy tulosyksiköiden koulutussuunnitelman käytettävissä olevien määrä-

rahojen ja henkilöstöjaoston antamien yleisohjeiden mukaisesti ja päättää alai-
sensa henkilökunnan koulutukseen ja työnohjaukseen osallistumisesta.

- Päättää tulosalueen hallussa olevan irtaimen omaisuuden poistoista.
- Päättää tulosalueeseen kuuluvan palvelun antamisesta ja siihen liittyvistä 

muista toimenpiteistä sosiaali- ja terveyslautakunnan tarvittaessa vahvistamien
perusteiden ja rajoitusten sekä yleisten ohjeiden mukaisesti, ellei muualla toi-
sin määrätä. 

- Päättää asiakasmaksuista lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti ja 
allekirjoittaa maksupäätökset, ellei muualla toisin määrätä.

- Päättää tulosalueensa asiakaspalvelujen ostamisesta ja niistä perittävistä asia-
kasmaksuista, ellei muualla toisin määrätä.

- Hyväksyy yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien kirjalliset ilmoitukset toimin-
nasta tai toiminnan olennaisesta muuttamisesta (laki yksityisistä sosiaalipalve-
luista 11 § ja 12 §).

- tekee annetuissa rajoissa tulosaluetta koskevat sopimukset ja sitoumukset.
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Sen lisäksi, mitä tässä toimintasäännössä jäljempänä määrätään, tulosalueen joh-
tajalla on sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosäännön mukaan oikeus siirtää asioi-
ta alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi.

Tulosyksiköiden päälliköt
Kunkin tulosyksikön päällikkönä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävään 
nimeämä viranhaltija.
Tulosyksikön päällikön tehtävät:
- johtaa ja kehittää tulosyksikön toimintaa ja taloutta sekä valmistella ja panna 

täytäntöön tulosyksikköä koskevat asiat
- huolehtia tulosyksikön toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä
- vastata tulosyksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta
- edistää tulosyksikön sisäistä tiedonkulkua
- avustaa tulosalueen johtajaa tulosalueen sisäisen yhteistyön ja vuorovaikutuk-

sen kehittämisessä 
- huolehtia siitä, että tulosyksikössä pidetään säännöllisiä tulosyksikön kehittä-

misen kannalta tarpeellisia työpaikkakokouksia ja yhteistyötä eri ammattiryh-
mien välillä.

 
Lisäksi tulosyksikön päällikön tulee suorittaa muutkin sosiaali- ja terveyslautakun-
nan ja tulosaluejohtajan määräämät tehtävät.

Tulosyksiköiden päälliköiden ratkaisuvalta
Tulosyksikön päällikkö ratkaisee tulosyksikkökohtaisesti tämän toimintasäännön 
perusteella hänelle siirrettyjen tehtävien lisäksi seuraavat asiat:
- hyväksyy tulosyksikköä koskevat laskut, ellei lautakunta ole asiasta muuta 

päättänyt
- päättää tulosyksikön henkilökunnan vuosilomat
- myöntää tulosyksikön henkilökunnan sellaiset virkavapaudet ja työlomat, joi-

den saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työ-
ehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus ja ottaa tarvittaessa sijaisen

- myöntää henkilökunnan harkinnanvaraiset virkavapaudet ja työlomat enintään 
kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, ellei niiden palkallisuus ole harkinnanvarai-
nen ja ottaa tarvittaessa sijaisen

- vahvistaa tulosyksikön henkilökunnan tehtäväkuvat
- päättää alaisensa henkilöstön koulutukseen ja työnohjaukseen osallistumisen 

tulosalueen johtajan hyväksymän suunnitelman mukaisesti 
- antaa alaisensa henkilökunnan kotimaan matkustusmääräykset
- määrää tarvittaessa alaisensa viranhaltijan lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntais-

työhön sekä varallaoloon ja sopii alaisensa työsopimussuhteisen työntekijän 
kanssa lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaistyöstä sekä varallaolosta

- päättää tulosyksikköön kuuluvan palvelun antamisesta ja siihen liittyvistä muis-
ta toimenpiteistä sosiaali- ja terveyslautakunnan tai tulosalueen johtajan tarvit-
taessa vahvistamien perusteiden ja rajoitusten sekä yleisten ohjeiden ja sää-
dösten mukaisesti, ellei muualla toisin määrätä

- päättää yksikkönsä toimitilojen, alueiden, välineiden ja laitteiden luovuttami-
sesta tilapäiseen käyttöön vahvistettujen vuokrausperusteiden mukaisesti

Tulosyksikön päälliköllä on oikeus siirtää hänelle tämän toimintasäännön mukaan 
kuuluvia asioita alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi.

6 §
Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta
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Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja
- päättää toimialaansa kuuluvan sosiaalihuollon antamisesta ja siihen liittyvistä 

toimenpiteistä sosiaali- ja terveyslautakunnan tai tulosalueen johtajan tarvit-
taessa vahvistamien perusteiden ja rajoitusten sekä yleisten ohjeiden ja sää-
dösten mukaisesti

- päättää välitystiliasiakkuudesta

Etuuskäsittelijä 
- päättää täydentävästä sekä ehkäisevästä toimeentulotuesta annettujen ohjei-

den mukaisesti

Asiakasohjausyksikön johtaja
- päättää kotihoidon palvelujen, päivähoidon ja tukipalvelujen myöntämisestä ja 

niihin liittyvistä asiakasmaksuista lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukai-
sesti

Vastaava psykiatrinen sairaanhoitaja
- päättää kotihoidon mielenterveysasiakkaiden palvelun myöntämisestä siinä ta-

pauksessa kun asiakas saa ainoastaan kotihoidon psykiatrisen tiimin palveluja

Palveluasumisen asiakasohjaaja
- päättää palvelukeskusten asiakkaiden valinnoista laitoshoitoon ja palveluasu-

miseen  

Ikäihmisten omaishoidon asiakasohjaajat
- päättää omaishoidontuen myöntämisestä ja vuorohoidosta

Palvelukeskusjohtaja
- päättää palvelukeskusten asiakasmaksuista lautakunnan vahvistamien ohjei-

den mukaisesti

Johtava ylilääkäri 
- päättää sosiaali- ja terveyslautakunnan asiasta antamien ohjeiden mukaisesti 

käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä yleisterveydenhuollon vastaanottoajas-
ta perittäväksi mahdollistetun maksun perimättä jättämisestä

Avohoidon ylilääkäri
- päättää yksittäisen potilaan perusterveydenhuoltoon liittyvästä maksusitou-

muksesta, joka koskee avoterveydenhuoltoa, ulkopuoliselle kunnalle/terveys-
keskukselle

Sairaalan ylilääkäri
- päättää yksittäisen potilaan perusterveydenhuoltoon liittyvästä maksusitou-

muksesta, joka koskee sairaalahoitoa, ulkopuoliselle kunnalle / terveyskeskuk-
selle

- päättää pitkäaikaiseen laitoshoitoon ottamisesta ja perittävistä asiakasmak-
suista annettujen ohjeiden mukaisesti.

Johtava ylihammaslääkäri
- päättää yksittäisen potilaan perusterveydenhuoltoon liittyvästä maksusitou-

muksesta, joka koskee suun terveydenhuoltoa, ulkopuoliselle kunnalle/terveys-
keskukselle

- päättää sosiaali- ja terveyslautakunnan asiasta antamien ohjeiden mukaisesti 
käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä suun terveydenhuollon vastaanotto-
ajasta perittäväksi mahdollistetun maksun perimättä jättämisestä
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Hoitotyön johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta
Hoitotyön johtaja ratkaisee tulosyksikön hoitohenkilöstöä koskevat seuraavat asiat:
1. vuosilomat
2. sellaiset virkavapaudet ja työlomat, joiden saamiseen viranhaltijalla ja työnteki-

jällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus 
ja ottaa tarvittaessa sijaisen

3. harkinnanvaraiset virkavapaudet ja työlomat enintään kuudeksi kuukaudeksi 
kerrallaan, ellei niiden palkallisuus ole harkinnassa ja ottaa tarvittaessa sijai-
sen

4. tehtäväkuvat
5. alaisensa henkilöstön koulutukseen ja työnohjaukseen osallistuminen tulos-

alueen päällikön hyväksymän suunnitelman mukaisesti
6. määrää tarvittaessa alaisensa viranhaltijan lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityö-

hön sekä varallaoloon ja sopii alaisensa työsopimussuhteisen työntekijän 
kanssa lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaistyöstä sekä varallaolosta

Hoitotyön johtajalla on oikeus siirtää alaiselleen viranhaltijalle kohdissa 2 ja 3 mää-
ritellyistä asioista päättäminen enintään 30 päivän ajan kerrallaan.

Johtava hygieenikko 
Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja tekee tulosalueeseen kuuluviin eri-
tyislakeihin (mm. terveydensuojelulaki (763/94), terveydensuojeluasetus (16.12-
.1994/1280), elintarvikelaki (23/2006), lääkelaki 10.4.1987/395, 54 a §) liittyvät 
päätökset käyttäen apuna valmistelussa tulosalueen viranhaltijoita ja omalla pää-
töksellään delegoi erityislakeihin liittyviä viranomaispäätöksiä alaisilleen viranhalti-
joille, ellei lainsäädännössä niitä ole määrätty ylemmän toimielimen ratkaistavaksi. 

7 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitou-
mukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa sosiaali- ja terveysjohtaja.

Koko sosiaali- ja terveyskeskusta koskevat kirjelmät ja toimituskirjat allekirjoittaa 
sosiaali- ja terveysjohtaja.

Tulosalueen kirjelmät ja toimituskirjat allekirjoittaa tulosaluejohtaja.

Tulosyksikön kirjelmät ja toimituskirjat allekirjoittaa tulosyksikön päällikkö.

Lähetteet ja asian valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa viranhaltija, jonka 
tehtäviin ko. asian hoitaminen kuuluu.

Lakiyksikön tulosyksikön päällikkö saa allekirjoittaa sosiaali- ja terveystoimialan ja 
sosiaali- ja terveyslautakunnan nimissä eri viranomaisille ja tuomioistuimille mene-
vät hakemukset, lausunnot ja selvitykset. 

Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä toimintasäännön 1.6.2017 alkaen.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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Lisätiedot: lakimies Tuula Hartman, p. 06 416 2681
tuula.hartman@seinajoki.fi


