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HALLINTOSÄÄNTÖ
Henkilöstön ottaminen v akituiseen
palv elussuhteeseen, erottaminen ja
kelpoisuusv aatimukset palv elu- ja
v uosisuunnitelman mukaisissa rajoissa
lukuun ottamatta henkilöitä, jotka
konsernijohtajan päätöksellä määritelty
johtav assa asemassa olev iksi
(hallintosääntö 34 §)
Palv elualueen johtaja päättää
palv elualueen v iranhaltijan siirtämisestä
palv elualueella toiseen v irkasuhteeseen
ja v irantoimistusv elv ollisuuden
muuttamisesta (hallintosääntö 51 §)

Määräaikaiset tehtäv ät ja sijaisuudet 6 kk
tai y li, kukin johtamansa toiminnan osalta

Määräaikaiset tehtäv ät ja sijaisuudet alle
6kk, kukin johtamansa toiminnan osalta
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KONSERNIJOHTAJAN DELEGOINNIT 1.1.2022 ALKAEN

Toimen perustaminen sekä v iran ja
toimen nimikemuutos muiden kuin
v altuuston ja kaupunginhallituksen
ottamien v irkojen osalta: Y ksikössä
v astaav a v akituinen tehtäv ä

X

X
Toimen lakkauttaminen: muut

Vakanssin ty öaikamuodon muuttaminen:
Rinnastuksen kautta v akanssit, joissa ei
hoitajaa

X

Ov tesOsio B y hteiset määräy kset, III
ty öaika 10§

X

Vakanssin hinnoittelun ja v aativ uuden
v ahv istaminen ja muuttaminen:
Rinnastuksen kautta (ei johtav at)

X

Vakanssin tehtäv äkohtaisen palkan
v ahv istaminen v akanssia täy tettäessä:
Rinnastuksen kautta

X

Vakanssin tehtäv äkohtaisen palkan
v ahv istaminen v akanssia täy tettäessä:
Sijainen
Päättää se, jolla oikeus toimintasäännön
mukaan ottaa
Vakanssin tehtäv äkohtaisen palkan
v ahv istaminen v akanssia täy tettäessä:
Sijainen, alle 6 kk
Päättää se, jolla oikeus toimintasäännön
mukaan ottaa
Tehtäv äkohtaisen palkan muuttaminen
määräajaksi (ei johtav a asema): max
v uosi ja max 15 %

X
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Uutta henkilöä palkattaessa maksettav a
rekry tointilisä tai erillislisä: Rekry tointilisä
max 15 % ja erillislisä max 15 %
Arv iointiin perustuv a henkilökohtainen
lisä
Palv elusv uosiin perustuv at lisät, kuten
ty ökokemuslisä
Kertapalkkion my öntäminen: Muut
Johtav assa asemassa olev ien osalta
päättää konsernijohtaja
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Henkilöstöy ksikön ohje 22.5.2018
Henkilöstökoulutuksen ja omaehtoisen
opiskelun kannustinrahojen periaatteet Koulutus- ja opintomatkat kotimaassa

Henkilöstöy ksikön ohje 22.5.2018
Henkilöstökoulutuksen ja omaehtoisen
opiskelun kannustinrahojen periaatteet Koulutus- ja opintomatkat Euroopassa

X

X

Henkilöstöy ksikön ohje 22.5.2018
Henkilöstökoulutuksen ja omaehtoisen
opiskelun kannustinrahojen periaatteet:
Henkilöstöjohtaja päättää
- Y li 15 päiv ää ja tutkintotav oitteiset
- Henkilöstökoulutuksen ja omaehtoisen
opiskelun kannustinrahat
- MBA-koulutukset

Urheiluloma: Konsernimääräy ksen
14.12.2018 mukaisen urheiluloman
palkallisuus

X

TTES henkilökohtainen lisä ja
ty öolosuhdelisä
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Heja 27.11.2000 § 295 OVTES:n
epäpätev y y salennus sekä useita lähinnä
opettajien ty öaikaan liitty v iä asioita,
kukin johtamansa toiminnan osalta
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Mobiili- ja puhelinasiat, konsernimääräy s
15.1.2014; puhelin luontoisetuna:
Johtav assa asemassa olev at v oiv at
päättää alaisensa organisaation osalta

Matkustaminen: Luottamuselimen
mukana matkalle lähtev ät v iranhaltijat
(kh 11.12.2017): Lautakuntien osalta ao.
palv elualueen johtaja

X

MUUT ASIAT
X

Etäty ösopimuksen hy v äksy minen

X
Y lity ömääräy s

X suorat alaiset

Huomautuksen antaminen

X suorat alaiset

X

X
Varoituksen antaminen
Päätöksenteko henkilöstöasioissa,
konsernimääräy s: oikeus alle 6 kk
ty ösuhteeseen palkkaamiseen ja
ty ösopimuksen allekirjoittamiseen

Osa-aikaeläke, osittainen hoitov apaa,
ty ön osa-aikaistamista koskev a sopimus

X suorat alaiset

X
johtamansa
toiminnan
osalta

X johtamansa
toiminnan
osalta

X
johtamans
a
toiminnan
osalta

X
johtamansa
toiminnan
osalta

X

X

X

X

X

X

X

X

