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Toimivaltaohje

Tämä sääntö perustuu yhtymäkokouksen 19.5.2016 hyväksymään Eteva kuntayhtymän hallintosääntöön sekä
siinä annettuihin oikeuksiin. Hallintosäännön § 12 mukaan toimivallasta säädetään tarkemmin erillisessä toimivaltaohjeessa. Hallintosäännön 6 §:n mukaan yhtymähallitus voi siirtää tehtäviään ja toimivaltaansa alaiselleen
toimielimelle, yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille. Siirto-oikeus ei koske asioita, jotka on laissa
säädetty yhtymähallituksen ratkaistavaksi. Yhtymähallitus voi asiasta päättäessään antaa toimivallan siirtoa ja
käyttöä koskevia rajoituksia.
Toimivaltaohje määrittää kuntayhtymän toimintaorganisaation, delegoinnit ja päätöksentekomenettelyn. Ohjeessa on listattu virkojen toimivaltojen lisäksi muutamien organisaation keskeisimpien työsuhteisten vakanssien päätehtävät.

1 § Henkilöstöorganisaatio
Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää organisaation jakamisesta tulosalueisiin, joiden toimintaa johtavat kuntayhtymän johtajan alaisina tulosaluejohtajat. Kuntayhtymän johtaja päättää tulosalueiden jakamisesta tulosyksiköiksi ja tarvittaessa edelleen toimintayksiköiksi, joiden toimintaa johtavat tulosaluejohtajien alaiset päälliköt.
Organisaatiotasot ja kunkin tason vastaava viranhaltija on havainnollistettu alla olevassa listauksessa:
Yhtymähallitus
Kuntayhtymän johtaja
Tulosalue (tulosaluejohtaja)
Tulosyksiköt (tulosyksikön päällikkö)
Toimintayksikkö (toimintayksikön päällikkö)
Kuntayhtymän johtajasta käytetään virkanimikettä toimitusjohtaja.
Tulosaluejohtaja vastaa oman vastuualueensa organisoinnista ja tehtäväsisällöistä sekä toimivaltuuksien delegointien noudattamisesta tässä ohjeessa määritellysti.
Eteva kuntayhtymä jakautuu neljään tulosalueeseen:
Kuntayhtymän johto tulosalue, johtaa kuntayhtymää perussopimuksen ja hallintosäännön mukaisesti sekä vastaa luottamuselinten ja lakisääteisten tehtävien, kuten erityishuollon johtoryhmän toiminnasta.
Palvelutoiminnan tulosalue, joka vastaa asumisesta, perhehoidosta sekä päiväaikaisesta toiminnasta, johon kuuluvat osallisuutta tukeva toiminta sekä työllistymistä edistävä toiminta. Palvelutoiminnan tulosalue vastaa myös
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Etevan asiantuntijapalvelujen yksiköistä, jotka tuottavat asumisen ja päiväaikaisen toiminnan tukea sekä kehitysvammapsykiatrian palveluja.
HR- ja viestintäpalvelut tulosalue, tuottaa kuntayhtymän henkilöstöhallinnolliset palvelut sekä valmistelee ja toteuttaa henkilöstösuunnitteluun, henkilöriskien hallintaan, turvallisuuteen, työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja henkilöstön saatavuuteen sekä viestintään ja kehittämiseen liittyviä palveluja. HR vastaa edustuksellisen yhteistoiminnan järjestämisestä.
Talous- ja hallintopalvelut tulosalue, vastaa talouden, hallinnon ja tietohallinnon kokonaisuuksista. Talouspalvelut vastaavat ulkoisesta ja sisäisestä laskentatoimesta. Ulkoinen laskentatoimi vastaa kirjanpidon oikeellisuudesta, laskutuksesta ja rahaliikenteestä sekä konsernin maksuvalmiudesta. Sisäinen laskentatoimi vastaa budjetoinnista, raportoinnista, tulosanalysoinnista ja palvelutuotteiden hinnoittelusta. Lisäksi talouspalvelut vastaavat
palkanmaksatuksen palveluista. Hallintopalvelut vastaavat kuntayhtymän hallinnon, hankintojen sekä arkistotoimen järjestämisestä. Tietohallinto vastaa kuntayhtymän tietoturvasta, -suojasta sekä tietoteknisestä kokonaisarkkitehtuurista tietojärjestelmineen.
Tulosalueiden yksikkötasoisesta organisaatiosta määrätään tässä toimivaltaohjeessa.
1.1 § Organisaatiotasot
Tulosalue


Strateginen valmistelu ja toimeenpano



Tulosvastuu



Tulosaluekokonaisuuden kehittäminen

Tulosyksikkö


Päätösten toimeenpano



Tulosvastuu



Toiminnan suunnittelu ja koordinointi tulosyksikön sisällä

Toimintayksikkö


Työnjohdollinen vastuu



Tulosvastuu toimintayksikön rajoissa



Toiminnan suunnittelu ja koordinointi toimintayksikön sisällä

Tiimi


Työnjohdolliset tehtävät



Toiminnan seuranta ja arviointi
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Toiminnan kehittämisehdotusten tekeminen

2 § Kuntayhtymän johtaminen
Kuntayhtymän johtaminen ja ohjaus on kuvattu hallintosäännön 10 §:ssä. Yhtymähallituksen
alaisena kuntayhtymän toimintaa johtaa kuntayhtymän johtaja. Yhtymähallitus päättää organisaation jakamisesta tulosalueisiin, joiden toimintaa johtavat kuntayhtymän johtajan alaisina tulosaluejohtajat. Kuntayhtymän johtaja päättää tulosalueiden jakamisesta tulosyksiköiksi ja tarvittaessa edelleen toimintayksiköiksi, joiden toimintaa johtavat tulosaluejohtajien alaiset päälliköt.




Kuntayhtymän toimintaa johtaa toimitusjohtaja.
Tulosaluejohtaja johtaa toimintaa toimitusjohtajan alaisuudessa.
Tulosyksikön päällikkö johtaa toimintaa tulosaluejohtajan alaisena.

3 § Toimintaohjeet ja säännöt
Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä perustuu kuntalakiin, perussopimukseen, strategiaan, hallintosääntöön sekä näitä täydentäviin sääntöihin, ohjelmiin, periaatteisiin ja ohjeisiin. Kuntayhtymää johdetaan ja ohjataan myös ohjeiden avulla. Niiden antamisesta valtuudet ovat koko kuntayhtymän osalta kuntayhtymän johtajalla ja tulosalueiden osalta tulosaluejohtajilla (Hallintosääntö § 10).
Ohjeista voi poiketa vain perustellusta syystä, eikä alemman tasoinen ohje saa olla ristiriidassa
ylemmän tasoisen ohjeen kanssa. Viranhaltijan päätökset tehdään kirjallisessa muodossa, numeroituna ja päätösluetteloituna.







Kuntayhtymän johtaja antaa koko kuntayhtymää koskevat yhteiset ohjeet.
Tulosaluejohtaja antaa tulosaluetta koskevat ohjeet.
Ohjeista pidetään ohjeluetteloa ja ohjeet numeroidaan antavan tahon mukaan vuosittain.
Ohjeet noudattavat Etevan viestintäilmeen mukaisia määrityksiä
Ohjeen antaja vastaa ohjeen ajantasaisuudesta ja ylläpidosta.
Ohjeet julkaistaan Etenetissä (Etevan intranet).

Ohjeet ja säännöt:

Ohje / Sääntö
Hallintosääntö
Konserniohje
Tarkastussääntö
Taloussääntö
Henkilöstösääntö
Palkkiosääntö

Eteva kuntayhtymä PL 43, 04601 Mäntsälä

Hyväksyjä
Yhtymäkokous
Yhtymäkokous
Yhtymäkokous
Yhtymäkokous
Yhtymäkokous
Yhtymäkokous

Julkaisu
www ja intra
www ja intra
www ja intra
www ja intra
www ja intra
www ja intra

Ylläpito
Hallintopalvelut
Hallintopalvelut
Hallintopalvelut
Hallintopalvelut
Hallintopalvelut
Hallintopalvelut
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Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet
Toimivaltaohje
Sisäinen valvonta ja
riskienhallinta -ohje

Yhtymäkokous

www ja intra

Talouspalvelut

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus

www ja intra
www ja intra

Hankintaohje
Tietosuojaohje
Erityishuollon johtoryhmän toimintaohje
Itsemääräämisen tukeminen käsikirja
Talous- ja korvausohje
Kriisiviestintäohje
Eteva kuntayhtymän
palvelutoiminnan
osto-ohje

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus

www ja intra
Intra
Intra

Hallintopalvelut
Strategian osalta hallinto, operatiivisen
osalta HR-palvelut
Hallintopalvelut
Tietohallintopalvelut
EHJR

Yhtymähallitus

www- ja intra

EHJR/IMO-työryhmä

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja

Intra
Intra
Intra

Talouspalvelut
Viestintäpalvelut
Hallintopalvelut

4 § Sijaisuusjärjestelyt
Yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän toimintaa johtaa kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän johtajan ollessa esteellinen tai estynyt tai viran ollessa avoin johtajan tehtäviä hoitaa yhtymähallituksen määräämä henkilö
(Hallintosääntö § 10).
Viranhaltijan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa alla mainitusti:
Nimike
Toimitusjohtaja*

Sijainen (etusijajärjestys)
1. Talous- ja hallintojohtaja
2. Henkilöstö- ja viestintäjohtaja
3. Hallintopäällikkö

Palvelutoiminnan johtaja

1. Aluepäällikkö (tj:n erillispäätös vuosittain)
2. Aluepäällikkö (tj:n erillispäätös vuosittain)

Muutosjohtaja

1. Henkilöstö- ja viestintäjohtaja
2. Talous- ja hallintojohtaja
3. Hallintopäällikkö

Talous- ja hallintojohtaja

1. Hallintopäällikkö
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2. Talouspäällikkö
Henkilöstö- ja viestintäjohtaja

1. HR-päällikkö
2. Talous- ja hallintojohtaja
3. Hallintopäällikkö

Hallintopäällikkö

1. Talous- ja hallintojohtaja
2. Henkilöstö- ja viestintäjohtaja

Talouspäällikkö

1. Talous- ja hallintojohtaja
2. Hallintopäällikkö

Tulosyksikön päällikkö,
1. Tulosaluejohtajan erillispäätös vuosittain
aluepäälliköt
Toimintayksikön päällikkö,
2. Tulosaluejohtajan erillispäätös vuosittain
palvelupäälliköt
* Toimitusjohtaja voi yhtymähallituksen erillispäätöksellä toimia muiden johtajien sijaisena, mikäli kaikki muut
sijaiset ovat estyneitä.
5 § Keskitetty hankinta
Etevassa hankitaan keskitetysti yhtymähallituksen keskitettäväksi katsomat hankinnat tai kaikki muut keskitettyjen hankintojen taulukossa listaamattomat kansallisen kynnysarvon tavara- ja palveluhankinnat. Keskitettyjen
hankintojen hankintavaltuus määräytyy 5.1 §:n mukaisesti vastaavalle viranhaltijalle hankinnan arvosta riippumatta.
Keskitettyjen hankintojen vastuut on jaoteltu tulosalueittain.
Hallinto
Ajoneuvot
Ateriapalvelut

Tietohallinto
ICT laitteet ja -tarvikkeet
Tietoliikenneyhteydet ja dataliittymät

Elintarvikkeet

Ohjelmisto- ja tietojärjestelmähankinnat sekä niiden jatkokehitys

Hallinto
Kalusteet

Tietohallinto
HR- ja viestintäpalvelut
Älylaitteet, peruspuhelimet, puhe- Työterveyshuolto
linliittymät ja lisälaitteet
Henkilövakuuttaminen(lakisääteinen,
vapaaehtoiset)

Lehdet

Eteva kuntayhtymä PL 43, 04601 Mäntsälä
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Siivouspalvelut
Suojaimet
Toimistotarvikkeet

Ohjelmistojen käyttöoikeudet ja lisenssit
Ict-asiantuntijapalvelut ja ratkaisut Sijaishankinta

Hoitotarvikkeet
Kuljetus
Lääkkeet
Perhehoidon sopimusrakenne
Sairaalasängyt ja henkilönostimet
Siivous- ja puhdistustarvikkeet
Toimitilat
Ulkoiset asiantuntijapalvelut
Vartiointi ja turvallisuus
Hallintopalvelut vastaavat kilpailuttamisesta ja sopimusten hallinnasta
Keskitetty vastuu tarkoittaa kategoriatasolla


Kategorian sopimustoimittajien sekä mahdollisten toimittaja- ja laiterekisterien ylläpito



Keskitettyjen hankintojen kilpailutetuista sopimuksista ja näiden sopimustietojen ylläpitämisestä sekä
optiokauden käyttöönotosta



Vastaa hankinnan uudelleen kilpailuttamisesta hankintalain mukaisin määräajoin



Tekee hankintapäätöksen

5.1 § Hankintavaltuudet
Hankintavaltuudet on jaettu luokkiin:
a. 800 000 euroon saakka.
b. pienhankinnat toimivaltaansa kuuluvissa asioissa talousarvion puitteissa 30 000 euroon saakka.
c. pienhankinnat toimivaltaansa kuuluvissa asioissa talousarvion puitteissa 10 000 euroon saakka.
d. pienhankinnat toimivaltaansa kuuluvissa asioissa talousarvion puitteissa 2 000 euroon saakka.
Nimike
Toimitusjohtaja
Palvelutoiminnan johtaja
Talous- ja hallintojohtaja
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HR- ja viestintäjohtaja
Hallintopäällikkö
Aluepäällikkö
Talouspäällikkö
HR päällikkö
Ylilääkäri
Palvelupäällikkö

A: keskitetyn vastuun mukaisesti, B muut
A: keskitetyn vastuun mukaisesti, B muut
C
C
C
C
D

Jokaisesta yli 5000 euron hankinnasta on tehtävä asianmukainen viranhaltijapäätös. Myös suorahankinnoista
on tehtävä perusteltu päätös.
Jokainen 30 000 – 60 000 € hankinta on kilpailutettava Cloudia pienhankintaportaalin kautta. Kaikista 3 000 –
alle 30 000 euron hankinnoista on pyydettävä tarjous vähintään kolmelta toimittajalta, ellei se ole hankinnan
luonteesta johtuen ilmeisen tarpeetonta. Tarjouksen pyytämättä jättäminen tulee perustella hankinnasta tehtävällä viranhaltijapäätöksellä.
Viranhaltijan päätöksen perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa se viranhaltija, joka on päättänyt sopimukseen sitoutumisesta.
Toimitusjohtajalla on valtuudet toimia hankintalain puitteissa pienhankinnoissa edellisestä poiketen.

5.2 § Osto- ja tilausvaltuudet
Osto- ja tilausvaltuuksilla tarkoitetaan valtuutta tehdä hankintasopimukseen tai osto-ohjeeseen perustuva osto.
Ennen tilausta tai muuta toimintaa, josta aiheutuu kuntayhtymälle meno, on huolehdittava siitä, että tarkoitukseen on käytettävissä määräraha.
Osto- ja tilausvaltuudet on jaettu luokkiin per osto:
a. 800 000 euroon saakka
b. 30 000 euroon saakka
c. 10 000 euroon saakka
d. 2 000 euroon saakka
e. 1 000 euroon saakka
Palvelujen osalta kuluarvioksi määritellään budjettivuosi.
Nimike
Toimitusjohtaja
Palvelutoiminnan johtaja
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Talous- ja hallintojohtaja
Henkilöstö- ja viestintäjohtaja
Hallintopäällikkö
Aluepäällikkö
Talouspäällikkö
HR päällikkö
ICT-kehittämispäällikkö
Viestintäpäällikkö
Työsuojelu- ja
riskienhallintapäällikkö
Ylilääkäri
ICT-palveluvastaava
Kehittämispäällikkö
Palvelupäällikkö **
Vastaava ohjaaja *
Tiiminvetäjä

A: keskitetyn vastuun mukaisesti, B muut
A: keskitetyn vastuun mukaisesti, B muut
A: keskitetyn vastuun mukaisesti, B muut
C
C
C
C
D
D
C
D
D
D
E
E

Toimivaltaisen henkilön ollessa estyneenä hänen viransijaisellaan tai nimetyllä varahenkilöllään on samat valtuudet kuin toimivaltaisella henkilöllä.
*Pois lukien kuljetus,- ja ateriapalvelut jotka tilataan toimintayksikön tarpeen pohjalta.
** Sijaistilaukset voi hoitaa euromääräisistä rajoista huolimatta

5.3 § Ostolaskujen hyväksyntä
hyväksyntävaltuudet on jaettu luokkiin:
a. 5 000 000 euroon saakka
b. 30 000 euroon saakka
c. 15 000 euroon saakka
d. 5 000 euroon saakka

Nimike
Toimitusjohtaja
Tulosaluejohtaja, palvelutoiminta
Talous- ja hallintojohtaja
Henkilöstö- ja viestintäjohtaja
Hallintopäällikkö
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A
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A
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Tietohallintopäällikkö
Aluepäällikkö
Talouspäällikkö
HR päällikkö
Työsuojelu ja
riskienhallintapäällikkö
ICT kehittämispäällikkö
Ylilääkäri
Kehittämispäällikkö
Viestintäpäällikkö
Palvelupäällikkö

A: keskitetyn vastuun mukaisesti, B muut
C
C
C
D
D
C
D
D
D

6 § Erityishuollon johtoryhmän toimivalta
• Erityishuolto-ohjelmasta
•

Tahdosta riippumattoman erityishuollon tutkimukseen määräämisestä

•

Tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon määräämisestä

•

Tahdosta riippumattoman erityishuollon jatkamisesta

•

Tahdosta riippumattoman erityishuollon lopettamisesta

•

Hoitopaikan määräämisestä THL:n määrättyä asiakkaan tahdosta riippumattomaan hoitoon

•

Tahdosta riippumattoman erityishuollon jatkamisesta

•

Tahdosta riippumattoman erityishuollon lopettamisen esittämisestä THL:lle

7 § Erityishuollon johtoryhmän puheenjohtajan toimivalta




Päättää
•

Esityslistalle otettavista asioista

•

Kiireellisten asioiden käsiteltäväksi ottamisesta kokouksessa

•

Kiireellisestä erityishuollosta

•

Erityishuollon johtoryhmän nimettyjen jäsenten virantoimitusmatkojen hyväksynnästä, myös
yli yhden yön matkat

Vastaa:
•

Erityishuollon johtoryhmän toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä toimikaudellaan yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti
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•


Erityishuollon johtoryhmän toimintaohjeen sisällöstä ja ylläpidosta

Allekirjoittaa erityishuolto-ohjelmat

Esihenkilön, tulosalueen johtajan, tulosyksikön päällikön ja toimintayksikön päällikön yleinen toimivalta
8 § Esihenkilön yleinen toimivalta
Päättää:


Toistaiseksi voimassaolevan palvelussuhteen ja yli kuusi kuukautta kestävän sijaisuuden osalta
valintapäätökset tehdään yksi yli yhden -periaatteella



Enintään kuuden kuukauden määräaikaisista palvelussuhteista välittömien alaistensa osalta



Vuosiloman vahvistamisesta välittömien alaistensa osalta



Työajansuunnittelusta ja seurannasta välittömien alaistensa osalta



Varhaisen tuen toteuttamisesta välittömien alaistensa osalta



Suullisen huomautuksen antamisesta välittömien alaistensa osalta



Lakisääteisten virka ja työvapaiden sekä perhevapaiden myöntämisestä välittömien alaistensa
osalta



Voi ratkaista alaisensa viranhaltijan ja tämän kaikkien viransijaisten estyneenä tai esteellisinä
ollessa tämän toimivaltaan kuuluvan asian (huom. ei sama kuin otto-oikeus).



Vastaanottaa sivutoimi-ilmoituksen ja hyväksyy tai hylkää sivutoimiluvan alaisensa henkilöstön
osalta



Hyväksyä ylityölaskelmat välittömien alaistensa osalta

9 § Tulosaluejohtajan toimivalta
Tulosalueensa osalta:
Huolehtii tulosalueeseensa kuuluvien käsiteltävien asioiden valmistelusta yhtymähallitukselle ja yhtymäkokoukselle
1. Johtaa ja kehittää kuntayhtymän johtajan alaisena tulosalueensa toimintaa, henkilöstöä ja taloutta
2. Vastaa vastuualueellaan tilivelvollisena toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä päätösten toimeenpanosta annettujen sitovuusmääräysten puitteissa
3. Vastaa asioiden valmistelusta eri toimielimien käsiteltäväksi tulosalueensa osalta
4. Antaa ohjeita tulosalueellaan vastuualueensa asioissa
5. Valmistelee toiminta- ja taloussuunnitelman (ml. henkilöstösuunnitelma) talousarvioraamin puitteissa
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6. Seuraa toiminnan ja talouden toteutumista kuukausittain sekä raportoi niistä sovittujen käytäntöjen
mukaisesti
7. Vastaa kuntayhtymän johtajan ja johtoryhmän päätöksien toimeenpanosta
8. Suorittaa kuntayhtymän johtajan määräämät muut tehtävät
9. Päättää:


Tulosalueensa johtoryhmän kokoonpanon



Tulosyksikön alaisista toimintayksiköistä



Työntekijän tai viranhaltijan siirtämisestä tulosalueen sisällä ja tulosyksiköiden välillä



Palvelussuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi, sekä viranhaltijan siirtämisestä toiseen vastaavan tasoiseen virkasuhteeseen yksi yli yhden -periaatteen mukaisesti



Palvelussuhteisen työntekijän toimesta pidättämisestä yhden kuukauden ajaksi tulosalueensa
osalta



Kirjallisen varoituksen antamisesta yksi yli yhden -periaatteella



Palvelussuhteen irtisanomisesta ja purkamisesta yksi yli yhden -periaatteella



Virka- ja virantoimitusmatkoista sekä koulutukseen osallistumisesta kotimaassa alaisensa henkilöstön osalta



Ylityömääräyksistä alaisensa henkilöstön osalta



Terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä tulosalueensa henkilöstön osalta



Viroon ja Ruotsiin suuntautuvista ulkomaanmatkoista alaisensa henkilöstön osalta



tulosalueensa osalta alempien korkeakoulututkintojen ja vastaavien tutkimuslupien myöntämisestä tai hylkäämisestä korkeakoulu- ja tutkimustoimikuntaa kuultuaan

10. Valmistelee ja allekirjoittaa tulosaluetta koskevat lausunnot ja vastineet
11. Määrää alaisensa lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön
12. Myöntää harkinnanvaraista virkavapautta / työvapaata enintään vuoden
13. Vastaa tulosalueensa:


Toiminta- ja taloussuunnitelman toimeenpanosta sekä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin
ryhtymisestä



Strategian toimeenpanosta, toimeenpanon seurannasta ja arvioinnista
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Henkilöstöohjelman toteuttamisesta



Viestinnästä viestintäohjelman mukaisesti



Tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta sekä tiedonhallinnasta



Asioiden valmistelusta yhtymähallituksen käsiteltäväksi



Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta yhtymähallituksen ohjeen mukaisesti

10 § Tulosyksikön päällikön toimivalta
1. Tulosalueen johtamisen osalta tulosyksikön päällikkö osallistuu valmisteluun koskien:


Toiminta- ja taloussuunnitelmaa



Kehittämishankkeita ja alaisensa henkilöstön nimeämistä kehittämishankkeisiin

2. Tulosyksikön osalta tulosyksikön päällikkö:


Johtaa ja kehittää tulosalueen johtajan alaisena tulosyksikkönsä ja vastuualueensa toimintaa, henkilöstöä ja taloutta



Seuraa tulosyksikkönsä toiminnan ja talouden toteutumista kuukausittain sekä raportoi niistä sovittujen käytäntöjen mukaisesti



Antaa toimintayksikköä tai vastuualuettaan koskevat vastineet ja palautteet



Vastaa tulosaluejohtajan ja johtoryhmän päätöksien toimeenpanosta



Vastaa henkilöstöresurssin käytön suunnittelusta ja seurannasta



Päättää:
•

Työntekijän tai viranhaltijan siirtämisestä tulosyksikön sisällä toimintayksiköiden välillä

•

Palvelussuhteisen työntekijän toimesta pidättämisestä yhden kuukauden ajaksi

•

Kehittämispäivistä ja liikuntatapahtumiin osallistumisesta

•

Harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä alaiselleen henkilöstölle enintään
6 kuukauden ajalle

•

Palvelussuhteen irtisanomisesta ja purkamisesta yksi yli yhden -periaatteella

•

Kirjallisen varoituksen antamisesta yksi yli yhden -periaatteella

•

Toimintavuoden aikana vakanssin siirtämisestä vakanssipankkiin
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•


•

Määrätä toimintayksikön päällikön tai tämän alaisen lisä-, yli-, lauantai-ja sunnuntaityöhön

•

Perhehoidon käynnistämiskorvaukset (vain aluepäällikkö)

•

Palvelussuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi, sekä viranhaltijan siirtämisestä toiseen vastaavan tasoiseen virkasuhteeseen yksi yli yhden -periaatteen mukaisesti.

•

Asiakastiedon luovuttamisesta tulosyksikkönsä osalta (vain aluepäällikkö)
Hyväksyy Poissaoloilmoitukset tulosyksikkönsä suorien alaisten osalta

Allekirjoittaa:
• Toimintayksikköä koskevat lausunnot ja vastineet
• Perhehoitajien kanssa solmittavat toimeksiantosopimukset

11 § Toimintayksikön päällikön toimivalta (palvelupäällikkö, HR-päällikkö, työsuojelu- ja riskienhallintapäällikkö)


Toimintayksikön johtamisen osalta toimintayksikön päällikkö osallistuu valmisteluun koskien:
• Toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä kehittämishankkeita




Johtaa ja kehittää toimintayksikkönsä palvelutoimintaa, henkilöstöä ja taloutta
Seuraa toimintayksikkönsä toiminnan ja talouden toteutumista kuukausittain sekä raportoi niistä sovittujen käytäntöjen mukaisesti



Vastaa toimintayksikkönsä osalta:
•

Työsuojelusta, riskienhallinnasta ja yleisestä turvallisuudesta

•

Asiakaskohtaisesta palveluratkaisun toteutumisesta



Hyväksyy poissaoloilmoitukset



Vastaa tulosaluejohtajan, tulosyksikön päällikön ja johtoryhmän päätöksien toimeenpanosta



Päättää työntekijän siirtämisestä toimintayksikön sisällä ja toimintayksiköiden välillä toimintayksiköiden
kuuluessa toimintayksikön päällikön vastuualueeseen

Kuntayhtymän johto tulosalue
12 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan toimivalta (toimitusjohtajan osalta)
1. Myöntää virkavapauden tai palkallisen työloman
2. Päättää virkamatkoista ulkomaille sekä ulkomailla tapahtuvaan koulutukseen osallistumisesta
3. Hyväksyy luottokorttilaskut
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4. Vastaanottaa sivutoimi-ilmoituksen ja hyväksyy tai hylkää sivutoimiluvan kuntayhtymän toimitusjohtajan osalta
5. Päättää kirjallisen varoituksen antamisesta

13 § Toimitusjohtajan toimivalta
Kuntayhtymän yhtymähallituksen osalta:
1. Toimii esittelijänä ja huolehtii päätöksien toimeenpanosta
2. Raportoi kuntayhtymän toiminnan ja talouden toteutumisesta neljännesvuosittain
3. Valmistelee esityksen johtajien ottamisesta ja heidän palvelusuhteidensa ehdoista
4. Antaa yhtymähallitukselle tietoa kuntayhtymän toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista
Kuntayhtymän osalta:
5. Johtaa ja kehittää yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän toimintaa
6. Vastaa vastuualueellaan tilivelvollisena toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä päätösten toimeenpanosta annettujen sitovuusmääräysten puitteissa
7. Huolehtii kuntayhtymän hallinnosta sekä talouden pidosta ja sisäisen valvonnan järjestämistä
8. Seuraa kuntayhtymän toiminnan ja talouden toteutumista kuukausittain
9. Päättää:


Johtoryhmän kokoonpanon



Riskienhallinnan johtoryhmän kokoonpanon



Tulosalueiden jakamisesta tulosyksiköihin



Virka- ja työsuhteisen vakanssin siirtämisestä tulosalueiden välillä



Tehtäväkohtaisen palkan tarkistuksesta, kuultuaan KT-yhteyshenkilöä



Henkilökohtaisten lisien, lukuun ottamatta työkokemuslisää, myöntämisestä kuultuaan KTyhteyshenkilöä



Harkinnanvaraisista henkilöstöetuuksista, niiden nimellisarvosta ja käyttäjistä sekä käyttäjien
omavastuuosuudesta



kertapalkkioista koko kuntayhtymän osalta
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Yli vuoden kestävistä harkinnanvaraisista virkavapauksista/työvapaista sekä jatkosta aiemmin
myönnetylle virka-/ työvapaalle



Päättää virkamatkat ulkomaille ja ulkomailla tapahtuvaan koulutukseen osallistumisesta koko
henkilöstön osalta, lukuun ottamatta Viron ja Ruotsin matkoja.



Vieraanvaraisuuden osoittamisesta



Koordinoi yhteistyötä Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n kanssa ja päättää kuntayhtymältä
erikseen laskutettavista yli 5000 euron kiinteistön muutos- ja korjaustöistä.
Korvauksista ja muista kuin aineellisista vahingonkorvauksista (kuntayhtymän maksettavaksi
tulevat vahingonkorvaukset)




Tutkimusluvista, kun tutkimuksen taso on ylempi korkeakoulututkinto, yliopiston perustutkinto, kehittämishanke tai muu toimivaltaohjeessa määrittelemätön tutkimus



Alempien korkeakoulututkintojen ja vastaavien tutkimuslupien myöntämisestä tai hylkäämisestä korkeakoulu- ja tutkimustoimikuntaa kuultuaan, jos lupa koskee useampaa tulosaluetta

10. Nimittää:


Edustajat Etevan ulkopuolisiin työryhmiin, hankkeisiin ja projekteihin



Asiakasasiamiehen, eläkeasiamiehen, KT-yhteyshenkilön, tietosuojavastaavan ja työsuojelupäällikön

11. Allekirjoittaa:


Sopimusohjauksen palvelusopimukset



Kaikki Sopimukset, joiden arvo / kokonaissumma on 50 000 euroa tai yli ja joista ei ole toimivaltaohjeessa muuta määrätty



Koko kuntayhtymää tai useita tulosalueita koskevat lausunnot ja vastineet



Tutkintapyynnöt



Yhtymähallituksen päätösten perusteella tehtävät muut asiakirjat

12. Vastaa strategiaprosessista ja sopimusohjausprosessista
13. On kokonaisvastuussa Etevan viestinnästä, tietosuojasta, tietoturvallisuudesta ja niihin liittyvistä ohjeista.


Toimii kuntayhtymän sosiaalihuollon rekisteröityjen asiakastietojen ja potilasrekisterin vastuuhenkilönä

14. Päättää alaisensa henkilöstön osalta:
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Myöntää palkallisen ja palkattoman virkavapauden ja työloman



Päättää virka- ja virantoimitusmatkoista sekä koulutukseen osallistumisesta kotimaassa



Päättää virkamatkoista ulkomaille sekä ulkomailla tapahtuvaan koulutukseen osallistumisesta



Päättää väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä ennen seuraavaa yhtymähallituksen
kokousta



Päättää kirjallisen varoituksen antamisesta

Palvelutoiminnan tulosalue
14 § Ylilääkärin toimivalta
Täydentävinä ja tarkentavina vastuina tulosyksikön päällikön vastuihin ylilääkäri:


Päättää välttämättömän terveydenhuollon antamisesta vastustuksesta riippumatta (toistuva)



Vastaa:
•

Lääketieteellisten (lääkärien tuottamien) asiakirjojen luovutuksesta

•

Asiakirjojen luovutuksesta kehitysvammapoliklinikan osalta

•

Etevan lääketieteellisestä toiminnasta, hyväksyy lääkehoitosuunnitelman ja antaa tarvittaessa
ohjeita

•

EHJR: Lääketieteellisestä asiantuntemuksesta

•

Kehitysvammapoliklinikan toiminnasta

15 § Palvelupäällikön toimivalta
Täydentävinä ja tarkentavina vastuina toimintayksikön päällikön vastuihin, päättää:


Rajoittavien välineiden ja asusteiden käytöstä päivittäisissä toiminnoissa (toistuva)



Rajoittavien välineiden ja asusteiden käytöstä vakavissa vaaratilanteissa



Valvotusta liikkumisesta



Poistumisen estämisestä



Aineiden ja esineiden haltuunotosta

2. Allekirjoittaa asiakkaiden vuokrasopimukset
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Henkilöstö- ja viestintäpalvelut tulosalue
16 § Henkilöstö- ja viestintäjohtajan toimivalta
Täydentävinä ja tarkentavina vastuina tulosaluejohtajan vastuihin henkilöstöjohtaja:
1. Päättää koko kuntayhtymän osalta:


Luottamusmiespalkkioista, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tehtävien hoitamiseen
käytettävästä kokonaisajasta



Työsuhteisen tehtävän nimikemuutoksesta



Toistaiseksi voimassa olevan ja määräaikaisen työsuhteisen vakanssin perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden kelpoisuusehtojen vahvistamisesta

2. Allekirjoittaa:


Ansio- ja kunniamerkkihakemukset



Työkokeilu- ja palkkatukihakemukset

3. Hyväksyy:


Työterveyshuollon laskut



Vakuutuslaskut (henkilöstöä koskevat)



Hyväksyy keskitetysti järjestettyjen sisäisten koulutuksien välittömät kustannukset



Keskitetysti järjestettyjen oppisopimusryhmien oppisopimuskoulutusta koskevat sopimukset



Harjoittelusopimukset kuntayhtymän ja oppilaitosten välillä

4. Vastaa:


Edustuksellisen yhteistoiminnan toteutumisesta kuntayhtymätasolla



Tehtävänimike- ja kelpoisuusehtoluettelon ylläpitämisestä



Osaamisen kehittämisen, henkilöstösuunnittelun, palvelussuhteen elinkaaren, työhyvinvoinnin
sekä viestinnän prosesseista



Keskitetyistä hankinnoista edellä kuvattujen hankintakategorioiden osalta
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17 § HR-päällikön toimivalta
Täydentävinä ja tarkentavina vastuina toimintayksikön päällikön vastuihin HR-päällikkö:


Koko kuntayhtymän osalta:
•

Vahvistaa henkilöstön työkokemuslisät

•

Palkka- ja palkkiolaskelmat

18 § Kehittämispäällikön tehtävät
Täydentävinä ja tarkentavina vastuina toimintayksikön päällikön vastuihin kehittämispäällikkö:



Vastaa hanke- ja projektisalkun Eteva-tasoisesta hallinnoinnista ja suunnittelusta
Vastaa Etevan ympäristöohjelmasta

19 § Työsuojelu- ja riskienhallintapäällikön tehtävät
Täydentävinä ja tarkentavina vastuina toimintayksikön päällikön vastuihin työsuojelu- ja riskienhallintapäällikkö:


Valmistelee tutkintapyynnön henkilöstöön kohdistuvissa rikoksissa



Tekee selvityksen poliisille ja aluehallintovirastolle, kun selvityspyyntö liittyy työsuojeluun tai turvallisuuteen



Vastaa yhteistyöstä vakuutusyhtiön kanssa koskien henkilövakuuttamista



Valmistelee toimitusjohtajalle päätettäväksi tutkintapyynnön poliisille kuntayhtymän tai asiakkaiden
omaisuuteen kohdistuvissa ja muissa rikoksissa



Toimii työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain mukaisena työsuojelupäällikkönä ja tekee lain edellyttämät työnantajan ilmoitukset



Vastaa työnantajan edustajana työsuojelutoiminnan järjestämisestä



Vastaa riskienhallinnan raportoinnista kvartaaleittain Etevan johtoryhmälle

20 § Viestintäpäällikön tehtävät


Täydentävinä ja tarkentavina vastuina toimintayksikön päällikön vastuihin viestintäpäällikkö vastaa:
• Kuntayhtymä tasoisesti viestinnän toimintatapojen, viestintäkanavien ja sisältöjen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä.
• Sisäisestä ja ulkoisesta viestintäohjeesta
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Talous- ja hallintopalvelut tulosalue
21 § Talous- ja hallintojohtajan toimivalta
Täydentävinä ja tarkentavina vastuina tulosaluejohtajan vastuihin talous- ja hallintojohtaja:
1. Toimii kuntayhtymän johtajan sijaisena kuntayhtymän johtajan ollessa estynyt tai esteellinen sekä vuosilomien ja virkavapauksien aikana
2. Huolehtii rahoituksesta ja maksuvalmiudesta
3. Päättää:


Rahaliikenteeseen liittyvistä sopimuksista ja tilinkäyttövaltuutuksista



Yhtymähallituksen päättämissä rahalaitoksissa avattavista ja lopetettavista kuntayhtymän tileistä



Maksu- ja luottokorttien sekä muiden maksuvälineiden käyttöönotosta



Käteiskassojen käytöstä sekä niiden suuruudesta



Yksilökohtaisista asiakasmaksuista sekä asiakasmaksujen / -vuokrien alentamisesta tai perimättä jättämisestä yksittäisen asiakkaan osalta



Kuntayhtymän irtaimiston myymisestä, lahjoittamisesta ja hävittämisestä



Aineellisista vahingonkorvauksista (kuntayhtymän maksettavaksi tulevat vahingonkorvaukset)



Kuntayhtymälle vuokrattavista tiloista



Asiakirjan antamisesta julkisuuslain 14 §:n nojalla, ellei toimivaltaa ole muualla ohjeessa määritelty



Keskitetyistä hankinnoista tietohallinnon kategorian osalta

4. Hyväksyy:


Kuntayhtymän johtajan koulutuslaskut, leasing auton vuokran ja siihen liittyvät muut kulut



Talousarvion mukaiset investoinnit



Toimitilojen vuokralaskut



Vakuutuslaskut (muut kuin henkilöstöä koskevat)



Käyttösuunnitelman muutokset talousarvion sitovan toimintakatteen puitteissa



Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakulut

5. Vastaa:
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Talousarvion valmisteluprosessista

Lainanotosta yhtymähallituksen tekemän päätöksen mukaisesti
22 § Talouspäällikön toimivalta
Täydentävinä ja tarkentavina vastuina toimintayksikön päällikön vastuihin talouspäällikkö:
Päättää:


Virheellisesti maksetun palkan tai muun palvelussuhteesta johtuvan etuuden oikaisemisesta

Toimii pääkäyttäjänä verkkopankin hallinnointia varten:



•

Pääkäyttäjällä on oikeus valtuuttaa muita henkilöitä toimimaan yksin tai yhdessä kuntayhtymän lukuun sopimuksen mukaisina käyttäjinä ja poistaa sanottuja käyttöoikeuksia.

•

Pääkäyttäjällä on oikeus edustaa kuntayhtymää verkkopankkia koskevissa asioissa Nordea
Pankki Suomi Oyj:hin ja muihin palveluntarjoajiin nähden.

•

Pääkäyttäjällä on oikeus hyväksyä verkkopankkipalvelun käyttäjiksi myös muita yrityksiä ja
päättää pankkipalvelujen liittämisestä verkkopankkipalveluun (Yhtymähallitus 28.4.2011 § 29).

Vastaa:
•

Konsernin lainojen, konsernipankkitilien ja likviditeetin hallinnoinnista

•

Yksilökohtaisista asiakasmaksuista perhehoidon osalta

•

Tytäryhtiöiden ja emoyhtiön tilinpäätösten sekä konsernitilinpäätöksen valmistelusta

•

Tytäryhtiöiden taloushallinnon järjestämisestä

•

Yhteistyöstä vakuutusyhtiön kanssa koskien vahinkotapahtumia (muun kuin henkilöstön
osalta).

•


Palkanmaksatuksen ydinprosesseista

Palkkapalveluiden osalta:
•

Maksuosoitusten hyväksyminen

•

Ennakonpidätysten hyväksyminen

23 § Hallintopäällikön toimivalta
Täydentävinä ja tarkentavina vastuina tulosyksikön päällikön vastuihin hallintopäällikkö:


Huolehtii:
•

Kuntayhtymän johtajan / johtoryhmän päätöksien toimeenpanosta
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•

Yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen kokousten valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja niihin liittyvästä virallisesta tiedottamisesta



Huolehtii ja valvoo Karhukujan tilojen käyttöä



Päättää:







•

vastuullaan olevien kokonaisuuksien ohjeiden antamisesta

•

Keskitetyistä hankinnoista hallinnon kategorian osalta

Allekirjoittaa:
•

Yhtymäkokouksen, yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan pöytäkirjaotteet

•

Kaikki Sopimukset, joiden arvo / kokonaissumma on alle 50 000 euroa ja joista ei ole toimivaltaohjeessa muuta määrätty

Vastaa:
•

Valmistelun ja päätöksenteon kehittämisestä ja ohjauksesta

•

Hankinta- ja ostotoimen kehittämisestä ja ohjauksesta sekä keskitetyistä hankinnoista

•

Keskitetyistä yleishallinto- ja infopalveluista (kirjaamo, muutoksenhaku)

•

Yhteisistä lakiasioista ja niiden ohjauksesta

•

Asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta

•

Lausuntojen ja muutoksenhaun koordinoinnista

•

Hallintosäännön ja toimivaltaohjeen toimivallan ylläpidosta ja lainmukaisuudesta

•

Sopimusten hallinnan järjestämisestä

Vastaanottaa Etevalle annettavat haaste- ja muut tiedoksiannot

24 § Tietohallintopäällikön tehtävät
Täydentävinä ja tarkentavina vastuina tulosyksikön päällikön vastuihin tietohallintopäällikkö:


Vastaa tietohallinnon järjestämisestä Etevassa, kehittämisestä ja alan hankinnoista sekä toimii tietoturvatoimikunnan puheenjohtajana



Antaa kuntayhtymää ja sen henkilöstöä sitovia ohjeita ja määräyksiä vastuulleen annettujen asioiden
osalta
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Vastaa talousarvion puitteissa keskitetyistä hankinnoista ja sopimuksista seuraavien hankintakategorioiden osalta: ICT-laitteet, -tarvikkeet ja älypuhelimet, turvatekniikka, tietoliikenneyhteydet ja dataliittymät, sovitut ohjelmistohankinnat



Vastaa asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuksien ja lokitietojen valvonnasta



Vastaa tietojärjestelmien ja tietoliikennevälineiden käyttämisestä Etevassa, määräysten toimeenpanosta, niiden noudattamisen seuraamisesta sekä määräysten rikkomisesta seuraavista toimenpiteistä



Päättää tietoturvapoikkeamien ilmetessä tietoliikenteen rajoittamisesta tai käyttöoikeuksien poistamisesta



Määräysten rikkomisen laadusta riippuen tietohallintopäällikkö voi antaa käyttäjälle käyttövaroituksen,
käyttöön liittyviä rajoituksia tai määräaikaisen käyttökiellon yhteistyössä linjaesihenkilön kanssa



Konsernin IT-yksiköllä on oikeus estää tai rajoittaa tietojärjestelmän käyttöä selvityksen ajaksi



Tietoturvavastaavana vastaa Etevan tietoturvatyön kokonaisuudesta sekä tietoturva-asioista tiedottamisesta



Laite- tai järjestelmäympäristöön liittyvissä kiireellisissä ongelmatilanteissa päätöksen tekoon tarvittavan asiantuntijatyön hankkimisesta talousarvion puitteissa



Hyväksyy leasing-laitteiden rahoitussopimuksia 30 000 euroon asti

25 § Tietosuojavastaavan tehtävät










Osallistuu organisaation henkilötietojen (asiakas- ja henkilöstötiedot) käsittelyä koskevaan suunnittelutoimintaan
Osallistuu rekisterinpitäjän hyväksymiä tietosuoja- ja tietoturvaohjeita koskevaan valmisteluun ja ylläpitoon
Seuraa ja valvoo henkilötietojen käsittelyä ja niiden suojausmenetelmiä
Osallistuu rekisterinpitäjän henkilöstölle annettavan tietosuojakoulutuksen toteuttamiseen
Tukee henkilökuntaa ja rekisteröityjä tietosuoja-asioissa
Toimii yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin
Toimii tietoturvatoimikunnan sihteerinä
Raportoi organisaation johdolle tietosuojan tilasta ja kehittämistarpeista
Vastaa kuntayhtymän johdon osoittamista muista tietosuojaa tukevista tehtävistä
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TYÖNJOHTO-OIKEUSTAULUKKO

P=päättää
e=esittelee
v=valmistelee

Työnjohtoasia / Kuka asiasta pääasiallisesti Tulosaluemäärää (merkitty alin taso)
johtaja

Tulosyksikön Toimintayk- Esihenkilön
päällikkö
sikön pääl- yleinen
likkö

Kirjallinen varoitus

P e/v

P

e/v

Suullinen huomautus

P

Palvelussuhteisen työntekijän toimesta pi- P
dättämisestä yhden kuukauden ajaksi

P e/v

e/v

Palvelussuhteen irtisanomisesta ja purka- P
misesta

P e/v

e/v

Palvelusuhteen purkaminen koeaikana

P e/v

e/v

P

Vastaanottaa sivutoimi-ilmoituksen ja hyväksyy tai hylkää sivutoimiluvan alaisensa
henkilöstön osalta

P

Työajansuunnittelusta ja –seurannasta

P

Enintään kuuden kuukauden määräaikaisista työsuhteista

P

Vakanssin siirto vakanssipankkiin

P

P e/v

e/v

P

e

v

P

P

e/v

P e/v

e/v

Matkamääräys
-

Ulkomaan matka (Viro / Ruotsi)
Kotimaan matka

Työnohjauspäätös talousarvion puitteissa P

Eteva kuntayhtymä PL 43, 04601 Mäntsälä

Puh. 020 692 100 www.eteva.fi etunimi.sukunimi@eteva.fi Y-tunnus 0203300-9

27 / 28

Työnjohtoasia / Kuka asiasta pääasiallisesti Tulosaluemäärää (merkitty alin taso)
johtaja

Tulosyksikön Toimintayk- Esihenkilön
päällikkö
sikön pääl- yleinen
likkö

Päättää kehittämispäivistä ja liikuntatapahtumiin osallistumisesta

P e/v

e/v

P e/v

e/v

P

Koulutusmääräys (kotimaa)
-

Ulkoinen koulutus

P

-

Sisäinen koulutus

P

Oikeutetaan osallistumaan
-

Ulkoinen koulutus

-

Sisäinen koulutus

P

P

Perhehoitajan osallistuminen Etevan sisäi- P
seen koulutukseen ja työnohjaukseen

P e/v

Matkalasku (trippi ohjaa)

P

Etätyöstä sopiminen

P

Vuosiloma
- Vahvistaa lomajärjestyksen

P

- Vuosiloman muutos

P

Työ ja perhevapaa

P e/v

Virkavapaa

e/v

e/v

v

Viikkotyöaika
-

Sairausloma
Perhevapaat

P
P

Vuorotyöaika
-

Sairausloma
Perhevapaat
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Työnjohtoasia / Kuka asiasta pääasiallisesti Tulosaluemäärää (merkitty alin taso)
johtaja

Tulosyksikön Toimintayk- Esihenkilön
päällikkö
sikön pääl- yleinen
likkö

Harkinnanvarainen virkavapaus / työvapaa
-

Enintään vuoden
Enintään ½ vuotta

P e/v
P

P e/v

e/v

Lisätyö
Ylityö

P

P e/v

e/v

P

P e/v

e/v

Työaika
-

Terveydentilaa koskevien tietojen pyytä- P
misestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä
Perhehoidon käynnistämiskorvaukset
Rajoitustoimenpiteiden seurannasta ja arvioinnista

P

P e/v
P

e/v

Hyväksyy poissaoloilmoitukset

P

Asiakkaiden vuokrasopimukset

P

Asiakaskohtaisista rajoitustoimenpidepäätöksistä

P

Asiakaskohtainen palveluratkaisu

P

Eteva kuntayhtymä PL 43, 04601 Mäntsälä

Puh. 020 692 100 www.eteva.fi etunimi.sukunimi@eteva.fi Y-tunnus 0203300-9

