Pirkanmaan pelastuslaitos
PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI
Henkilöstöasiat alaisensa henkilöstön osalta
Pelastusjohtaja

Pelastuspäällikkö

Valvontapäällikkö
Palopäällikkö

PIRKANMAAN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hallintosäännön liite 4)
Vakanssin vakituinen täyttö, kelpoisuus, henkilön erottaminen ja sijaisen palkkaaminen
lukuunottamatta johtavassa asemassa olevat:
Pelastusjohtaja tai määräämänsä (7 §)
Päällystötehtävät

X

X

Muut

X
X alaisensa toiminnan
osalta

Määräaikaiset tehtävät ja sijaisuudet

X alaisensa toiminnan
osalta
X pelastusalueiden
palopäälliköt

Sivutoimiset
Viranhaltijan siirtäminen oman vastuualueensa osalta toiseen virkasuhteeseen ja
virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

X

x alaisensa toiminnan
osalta

KONSERNIJOHTAJAN DELEGOINNIT 1.2.2021
Toimen perustaminen ja lakkauttaminen sekä viran ja toimen nimikemuutos muiden kuin
valtuuston ja kaupunginhallituksen ottamien ottamien virkojen osalta (pl myös johtava
asema) rinnastuksen kautta

X

Vakanssin työaikamuodon muuttaminen rinnastuksen kautta: vakanssit, joissa ei hoitajaa

X

Vakanssin hinnoittelun ja vaativuuden vahvistaminen ja muuttaminen rinnastuksen kautta

X

Vakanssin tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen vakanssia täytettäessä rinnastuksen
kautta

X

Vakanssin tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen vakanssia täytettäessä, sijainen:
Päättää se, jolla oikeus toimintasäännön mukaan ottaa

X alaisensa toiminnan
osalta

Tehtäväkohtaisen (johtavilla kiinteän) palkan muuttaminen määräajaksi (ei johtava asema):
max vuosi ja max 15 %

X

Uutta henkilöä palkattaessa maksettava rekrytointilisä tai erillislisä: Rekrytointilisä max 15 %
ja erillislisä max 15 %

X

Arviointiin perustuva henkilökohtainen lisä

X

Palvelusvuosiin perustuvat lisät, kuten työkokemuslisä

X

X alaisensa toiminnan
osalta

Apulaispalopäällikkö
Valmiuspäällikkö
Viestipäällikkö
Operatiivinen
päällikkö

Ruiskumestari,
lääkintäesimies,
vuoroesimies,
tilannekeskuksen
päivystävä palomestari
(TikeP3),
päällikköpäivystäjä
(P20)

Hallintopäällikkö
Kehittämispäällikkö
Tiedotuspäällikkö
Tekninen päällikkö

SAP-esimies
Lääkintämestari

Pirkanmaan pelastuslaitos
PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI
Henkilöstöasiat alaisensa henkilöstön osalta

Kertapalkkion myöntäminen:
Muut kuin johtavassa asemassa olevat
(Johtavassa asemassa olevien osalta päättää konsernijohtaja)
Henkilöstöyksikön ohje 22.5.2018: Henkilöstökoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun
kannustinrahojen periaatteet Koulutus- ja opintomatkat Euroopassa
Henkilöstöyksikön ohje 22.5.2018: Henkilöstökoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun
kannustinrahojen periaatteetKoulutus- ja opintomatkat kotimaassa

Pelastusjohtaja

Pelastuspäällikkö

X

X tilannepalkitseminen, alle
200 e

Valvontapäällikkö
Palopäällikkö

Apulaispalopäällikkö
Valmiuspäällikkö
Viestipäällikkö
Operatiivinen
päällikkö

Ruiskumestari,
lääkintäesimies,
vuoroesimies,
tilannekeskuksen
päivystävä palomestari
(TikeP3),
päällikköpäivystäjä
(P20)

Hallintopäällikkö
Kehittämispäällikkö
Tiedotuspäällikkö
Tekninen päällikkö

SAP-esimies
Lääkintämestari

X hallintopäällikkö,
kehittämispäällikkö,
tiedotuspäällikkö: tilannepalkitseminen, alle 200 e

X
X suorat alaiset,
ryhmämatkat

Konsernimääräyksen 14.12.2018 mukaisen urheiluloman palkallisuus

X alaisensa toiminnan
osalta

X alaisensa toiminnan
osalta

X alaisensa toiminnan
osalta

X

Mobiili- ja puhelinasiat, konsernimääräys 15.1.2014; puhelin luontoisetuna: Johtavassa
asemassa olevat voivat päättää alaisensa organisaation osalta

X

KH 11.12.2017; luottamuselimen mukana matkalle lähtevät viranhaltijat: Lautakuntien osalta
ao. palvelualueen johtaja

X

X vain
pelastusjohtajan
varahenkilöt

MUUT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT DELEGOINNIT

Esimiesasemassa toimivien henkilöiden ja heidän varahenkilöidensä nimeäminen

X

Asemasiirroista päättäminen, pysyväisluonteiset toimipisteet

X

X palopäällikkö

X vuoroesimies,
lääkintäesimies

Asemasiirroista päättäminen, tilapäisen valmiuden heikkenemisen johdosta tehtävät

Työsopimuksen (yli 6 kk) allekirjoittajat

X

X

X pelastusalueiden
palopäälliköt

Harjoittelusopimuksen sekä alle kuuden kuukauden mittaisen työsopimuksen allekirjoittajat

Ylityömääräys

Huomautuksen antaminen

X
X lääkintäesimies (eh),
ruiskumestari,
yksikönjohtaja/
paloesimies/
ylipalomies (pel)

X

X

Pirkanmaan pelastuslaitos
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Henkilöstöasiat alaisensa henkilöstön osalta

Varoituksen antaminen

Pelastusjohtaja

Pelastuspäällikkö

X

X

X

X

Valvontapäällikkö
Palopäällikkö

Apulaispalopäällikkö
Valmiuspäällikkö
Viestipäällikkö
Operatiivinen
päällikkö

Ruiskumestari,
lääkintäesimies,
vuoroesimies,
tilannekeskuksen
päivystävä palomestari
(TikeP3),
päällikköpäivystäjä
(P20)

Hallintopäällikkö
Kehittämispäällikkö
Tiedotuspäällikkö
Tekninen päällikkö

SAP-esimies
Lääkintämestari

X sijaiset

Poissaolojen hyväksyminen

Vuorotteluvapaapäätös- ja sopimus (ESS-koodi 93/HH302)
Opintovapaalain mukainen opintovapaa (ESS-koodi 31/HH304)
Virka- tai työvapaa Kevan kuntoutustuen ajaksi (ESS-koodi 94/HH 306)
Päätös ja sopimus osa-aikatyöstä sekä vuosiloman pitämisestä lyhennettynä
työaikana (HH 308)
Urheiluloma (HH 330)
Palkallinen virkavapaus tai työloma kuntoutusajalta (ESS-koodi 95/HH 331) sekä yli
kuukauden mittaiset palkattomat virkavapaat
AY-koulutukseen osallistuminen, virkavapaus tai työloma (ESS-koodi 34/HH 334)
Päätös ja sopimus perheenjäsenen ja muun läheisen hoitamiseksi (ESS-koodi 08/HH
338)
Poikkeusluvan mukaista työaikaa tekevien palomiesten, ylipalomiesten,
paloesimiesten, vuoroesimiesten, lääkintäesimiesten ja ensihoitajien yhden
työvuoron mittaiset poissaolojen (palkaton poissaolo, koulutasoitusvapaa, sairaan
lapsen hoitovapaa, tunti- ja yhden työvuoron vaihdot) hyväksyminen

X ruiskumestari

Poikkeusluvan mukaista työaikaa tekevien palomestarien yhden työvuoron
mittaiset poissaolojen (palkaton poissaolo, koulutasoitusvapaa, sairaan lapsen
hoitovapaa, tunti- ja yhden työvuoron vaihdot) hyväksyminen
Poikkeusluvan mukaista työaikaa tekevien palomiesten, ylipalomiesten,
paloesimiesten, vuoroesimiesten, palomestarien (ml. tikeP3) sekä
lääkintäesimiesten ja ensihoitajien muiden poissaolojen hyväksyminen sekä
vuosilomien vahvistaminen

X tilanne- ja
johtokeskuksen
palopäällikkö

X komento-toimiston
esityksestä

X palopäällikkö
komentotoimiston
esityksestä

X ruiskumestari
vuosiloman siirtäminen
säästöön
x nimetty esimies,
ellei ole delegoitu
pelastus-päällikölle

Muiden kuin poikkeuslupaa tekevien palomiesten, ylipalomiesten, paloesimiesten
sekä ensihoitajien poissaolojen hyväksyminen

Poikkeusluvan mukaista työaikaa tekevien palomiesten, ylipalomiesten,
paloesimiesten, vuoroesimiesten sekä lääkintäesimiesten ja ensihoitajien
sairauslomatodistusten hyväksyminen

X ruiskumestari

Muun henkilöstön poissaolojen hyväksyminen

Poikkeusluvan mukaista työaikaa tekevien palomiesten, ylipalomiesten,
paloesimiesten, vuoroesimiesten sekä lääkintäesimiesten ja ensihoitajien osalta
esimiehen luvalla sairauspoissaolon (19) myöntäminen.

X
X ruiskumestarin
työajan ulkopuolella
vuoroesimies ja
ensihoitajien osalta
lääkintäesimies

Pirkanmaan pelastuslaitos
PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI
Henkilöstöasiat alaisensa henkilöstön osalta
Pelastusjohtaja

Pelastuspäällikkö

Valvontapäällikkö
Palopäällikkö

Apulaispalopäällikkö
Valmiuspäällikkö
Viestipäällikkö
Operatiivinen
päällikkö

Ruiskumestari,
lääkintäesimies,
vuoroesimies,
tilannekeskuksen
päivystävä palomestari
(TikeP3),
päällikköpäivystäjä
(P20)

Esimiehen luvalla sairauspoissaolon (19) vuoroesimiehille ja lääkintäesimiehille
myöntäminen ruiskumestarin työajan ulkopuolella

X TikeP3

Esimiehen luvalla sairauspoissaolon (19) myöntäminen vuorotyötä tekevien
palomestarien osalta ruiskumestarin työajan ulkopuolella

X P20

Muun henkilöstön osalta esimiehen luvalla sairauspoissaolon (19) myöntäminen

Työntekijöiden terveydentilatietojen käsittelijät ja erityisiä henkilötietoryhmiä
sisältävien asiakirjojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt määrätään erillisillä
viranhaltijapäätöksillä.

Hallintopäällikkö
Kehittämispäällikkö
Tiedotuspäällikkö
Tekninen päällikkö

SAP-esimies
Lääkintämestari

X

Pirkanmaan pelastuslaitos
PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI
Sopimukset, tutkimusluvat ja muut

Pelastuspäällikkö

Valvontapäällikkö
Palopäällikkö
Apulaispalopäällikkö
Valmiuspäällikkö
Viestipäällikkö
Operatiivinen päällikkö

Yhteistoimintasopimus,
ensihoito- ja
ensivastesopimukset,
sopimuspalokuntasopimuks
et

Hankintasopimukset,
kiinteistöjen
vuokrasopimukset,
ajoneuvovakuutussopimukset
Kaasupullojen
vuokrasopimus (MI)

Arvoltaan vähäiset sopimukset
(palvelu- tai tavarahankinta
alle 6 000 euroa, ei investointi)
pelastuspäällikköä kuultuaan

Yhteistoimintasopimus

Sopimuspalokuntasopimu
kset, ensihoito- ja
ensivastesopimukset,
kaasupullojen
vuokrasopimukset

Pelastusjohtaja

Palomestari
Johtava palotarkastaja
Palotarkastaja
Ruiskumestari
Lääkintäesimies
Aluepalomestari
Koulutuspalomestari

Hallintopäällikkö
Kehittämispäällikkö
Tiedotuspäällikkö
Tekninen päällikkö

Taloussuunnittelija
Suunnittelija
Tietohallintosuunnittelija
Kalustoinsinööri
Viestimestari
Automestari
Lääkintämestari
Varushuollon esimies

Työterveyshuollon
toimintasuunnitelma:
hallintopäällikkö
Kiinteistöjen
vuokrasopimukset: tekninen
päällikkö

Ajoneuvosopimukset:
automestari
hankintasopimukset:
kalustoinsinööri

PELASTUSJOHTAJAN DELEGOINNIT

Sopimusten allekirjoittajat

Sopimusten valvojat

Vähäinen poikkeaminen valvontamaksutaksasta

X

Tutkimuslupien myöntäminen

X

X

Hankintojen ja tilausten suorittajat, menojen hyväksyjät ja muistiotositteiden laatijat ja hyväksyjät päätetään erillisillä viranhaltijapäätöksillä.

X valvontapäällikkö

X johtava palotarkastaja

Koordinaattori
Ensihoitokouluttaja
Henkilöstökoordinaattori
Hallintosihteeri
Välinehuoltaja
Palkanlaskija
Toimistosihteeri
Viestintäsuunnittelija
Koulutussuunnittelija

