Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
Tampereen kaupungin hallintosääntö 37 §, palvelualueen johtajan toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi
HANKINNAT, KORVAUKSET, VAPAUTUKSET, AUKIOLOAJAT
Päättäjä

2)
Muutoksen
hakuoikeuden
käyttäminen
ja muutoksenhakuun
liittyvien
lausuntojen
hyväksyminen
sekä
kanteluihin
vastaaminen

4)
Irtaimen
omaisuuden
sekä
palvelujen
hankinta,
luovuttaminen
ja vuokraus
sekä
sopimusten
hyväksyminen
lautakunnan
palvelu- ja
vuosisuunnitelman
rajoissa

6)
Muiden kuin
lautakunnan
toimivaltaan
kuuluvien
sopimusten
hyväksyminen
(johtamansa
palveluryhmän
tai yksikön
osalta)

10)
Alle 3000
euron
suuruisen
vahingonkorvauksen
maksaminen

11)
Vapautuksen
tai osittaisen
vapautuksen
myöntäminen
korvata työssä
tai virassa
aiheutettu
vahinko, ellei
asianomainen
ole aiheuttanut
vahinkoa
tahallaan tai
törkeällä
tuottamuksella

12)
Helpotuksen tai
vapautuksen
myöntäminen
yksittäistapauksessa
maksun,
korvauksen tai
saatavan
suorittamisessa

13)
Saamisten
kirjanpidosta
poistamisesta
ja perinnästä
luopumisesta

Palvelujohtaja
(oman
palveluryhmänsä
osalta)

X

X

X

X

X

X

X

Kehittämisjohtaja
(virka)

X

X

X

X

X

X

Suunnittelujohtaja

X

Toimipisteiden
aukioloajoista
päättäminen
(toiminnan
johtaminen ja
organisointi)

Lausunnot
yksityisten
sosiaalipalvelujen
tuottamisesta
useamman eri
palveluryhmän
osalta

X

X

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
Tampereen kaupungin hallintosääntö 37 §, palvelualueen johtajan toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi ja konsernijohtajan palvelussuhdeasioita koskevan päätösvallan siirto
HENKILÖSTÖASIAT
Päättäjä

7)
Suorassa alaisuudessaan
olevan henkilöstön
ottaminen ja
erottaminen sekä
kelpoisuusvaatimukset
lukuun ottamatta
johtavassa ja/tai
esimiesasemassa olevia

8)
Palvelussuhdeasiat kaupunginhallituksen ja
konsernijohtaja
n päättämissä
rajoissa
alaisensa
henkilöstön
osalta

Palvelujohtaja

X myös esimiesasemassa
olevien osalta enintään 6
kk:n määräaik. työsuhteet

Kehittämisjohtaja
(virka)

X myös esimiesasemassa
olevien osalta enintään 6
kk:n määräaik. työsuhteet

Vakanssin
tehtäväkohtaisen palkan
vahvistaminen
vakanssia
täytettäessä
(sijaiset)

Esimiesasemassa
toimivien
henkilöiden
varahenkilöiden
nimeäminen
(toiminnan
johtaminen ja
organisointi)

Tutkimusluvat
(toiminnan
johtaminen
ja
organisointi)

LS:n palkkahinnoittelumääräysten
perusteella
tehtävän
palkan
muuttaminen
toistaiseksi

Tilannepalkitseminen
alle 200 e

Koulutus- ja
opintomatkat
Suomessa
alaisensa
henkilöstön
osalta

Koulutus- ja
opintomatkat
ulkomailla
(Euroopassa)

Urheiluloman
palkallisuus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

X

Henkilöstöpäällikkö
Hallintopäällikkö
Talouspäällikkö
Kehittämispäällikkö
(hankinnat)

X

Asiakasohjauspäällikkö
Kehittämispäällikkö
(kehittäminen)

X

X

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
Tampereen kaupungin hallintosääntö 37 §, palvelualueen johtajan toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi ja konsernijohtajan palvelussuhdeasioita koskevan päätösvallan siirto
HENKILÖSTÖASIAT
Päättäjä

Ylilääkäri
Apulaisylilääkäri
(esimiesasemassa
oleva)
Suunnittelujohtaja
Asiakasohjauspäällikö
Kotihoidon päällikkö
Hoito- ja
hoivapalvelupäällikkö
Hoitotyön päällikkö
Kuntoutuspäällikkö
Ylihoitaja
Palvelupäällikkö
Vastaava
osastonhoitaja tai
palveluesimies
Aluepalvelupäällikkö
Johtava
puheterapeutti
Perheneuvolan
johtaja

Esimiehet

7)
Suorassa
alaisuudessaan olevan
henkilöstön ottaminen
ja erottaminen sekä
kelpoisuusvaatimukset
lukuun ottamatta
johtavassa ja/tai
esimiesasemassa
olevia

8)
Palvelussuhdeasiat kaupunginhallituksen ja
konsernijohtajan
päättämissä
rajoissa alaisensa
henkilöstön
osalta

X oman yksikkönsä osalta
enintään 6 kk:n määräaik.
työsuhteet

X

Vakanssin
tehtäväkohtaisen
palkan
vahvistaminen
vakanssia
täytettäessä
(sijaiset)

Esimiesasemassa
toimivien
henkilöiden
varahenkilöiden
nimeäminen
(toiminnan
johtaminen ja
organisointi)

Tutkimusluvat
(toiminnan
johtaminen
ja
organisointi)

LS:n palkkahinnoittelumääräysten
perusteella
tehtävän
palkan
muuttaminen
toistaiseksi

Tilannepalkitseminen
alle 200 e

Koulutus- ja
opintomatkat
Suomessa
alaisensa
henkilöstön
osalta

X

X

X

Koulutus- ja
opintomatkat
ulkomailla
(Euroopassa)

Urheiluloman
palkallisuus

