MUU VIRANHALTIJA (*

X

Hallintosiht. / henkilöstösuunn.

X
X

PALOPÄÄLLIKÖT (3)

ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ

X

Harkintavalta =
työnjohdollinen ohje

ENSIHOITOMESTARIT (4)

TALOUS- JA
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ

X

KALUSTOPÄÄLLIKKÖ

RISKIENHALLINTAPÄÄLL.

Hs 3: § 21

PELASTUSPÄÄLLIKKÖ

Kohta

Hs hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.5.2017 §
69 (voimaantulo 1.6.2017) ; 28.8.2017 § 116
(voimaantulo 29.8.2017). jatkodelegointi
hyväksytty Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen
johtokunnassa 28.2.2018 § 4 (voimaantulo
1.4.2018)

PELASTUSJOHTAJA

Oulun kaupungin hallintosääntö (Hs)
Asia tai tehtävä

YHDYSKUNTAJOHTAJA

Päätösvalta, joihin erillinen
viranhaltija päätös (voivat
antaa myös työnjohtollisia
ohjeita)

OULUN KAUPUNKI
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen JOHTOKUNNAN
jatkodelegointi ja siitä johtuvat työnjohdolliset ohjeet

Kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan tehtävät sen lisäksi
mitä kuntalain 67 §:ssä säädetään
JOHTOKUNTA

1)

tekee esityksen kaupunginhallitukselle liikelaitoksen tuloksen
käytöstä

2)
vastaa siitä, että liikelaitoksen hallinto ja toiminta on järjestetty
Hyväksyy laitoksen strategian, arvot, visiot ja
kaupunkistrategian ja toteuttamisohjelmien linjausten mukaisesti toiminta-ajatuksen.
3)

4)

päättää tuotteiden, palveluluiden ja lupien maksujen perusteet
ellei kaupungin valtuusto ole talousarvion hyväksymisen
yhteydessä toisin päättänyt

Maksuperusteiden määrittäminen. (kts. myös HS
osa II Luku 7 Taloudenhoito)

Päättää liikelaitoksen tarvitsemien alueiden ja toimitilojen
vuokraamisesta sekä niiden hallintaan kuuluvien alueiden,
rakennusten, toimitilojen ja laitteiden vuokraamisesta tai muutoin Alueiden ja tilojen vuokraaminen
pelastuslaitokselle
käytettäväksi luovuttamisesta.
- pitkäaikainen (> vuosi)
- lyhytaikainen (< vuosi) tulosalueellaan
Pelastuslaitoksen hallintaan kuuluvien
- alueiden ja tilojen vuokraaminen

X

- muutoin vähäinen käytettäväksi luovuttaminen:
a) alueet ja rakennukset
b) toimitilat

X
X

c) toimialueensa/-paikkansa laitteiden
vuokraaminen tai muutoin käytettäväksi
luovuttaminen
5)
(HS II osa 7 luku

päättää irtaimen omaisuuden myynnistä talouden hoitoa
täydentävien määräysten ja ohjeiden perusteiden mukaisesti

Päätös luovuttamisesta ja luovutustavasta
- lahjoitus

X
X
X

X

X

X

X

X

APP:t

§ 67)
6)

X

X

X

X

X

päättää liikelaitoksen liikemerkistä ja markkinoinnissa
käytettävästä aputoiminimestä

8)

päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamisen oikeutetuista

Tiedonantojen ja haasteiden vastaanottaminen
Johtokunnan päätökseen perustuvat, OuluKoillismaan pelastustointa koskevat sopimukset,
sitoumukset, kirjelmät ja valtakirjat
- pöytäkirjanotteet
Laitokselta pyydettyjen lausuntojen antaminen
- valtakunnalliset, mm. lakeja ja säädöksiä
koskevat
- alueelliset, koko laitosta koskevat
- alueelliset, yhtä tulosaluetta tai toimialaa
koskevat
- yksittäistä kuntaa koskevat, operatiiviset

X

MUU VIRANHALTIJA (*

Hallintosiht. / henkilöstösuunn.

PALOPÄÄLLIKÖT (3)

X

X
X

Ajoneuvojen rekisteröinti ja vakuutukset

7)

ENSIHOITOMESTARIT (4)

X
X

Koulutusten ostopalvelut alaiselleen henkilöstölle

Luotto- ja maksukortit
1) Käyttö
- pelastusjohtajalle
- muille viranhaltijoille
2) luottokorttisopimukset

KALUSTOPÄÄLLIKKÖ

ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ

X
X

päättää hankinnoista sekä tekee niihin liittyvät sopimukset
hankintalinjausten ja hankintamääräysten mukaisesti mikäli niitä
ei ole päätetty yhteishankittavaksi 39 §:n mukaisesti ja ellei
Oman toimialan hankkinat, joita EI ole kilpailutettu
liikelaitoksen johtajan tehtävistä tässä hallintosäännössä ole
toisin määrätty
keskitetysti (talousarvion puitteissa):
< 100 000 €
> 100 000 €

Menojen ja maksujen hyväksyjät sekä
tilausvaltuudet (vuosittain erillisen luettelon
mukaan)
- pelastusjohtajan osalta

TALOUS- JA
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ

RISKIENHALLINTAPÄÄLL.

PELASTUSPÄÄLLIKKÖ

PELASTUSJOHTAJA

Kohta

Hs hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.5.2017 §
69 (voimaantulo 1.6.2017) ; 28.8.2017 § 116
(voimaantulo 29.8.2017). jatkodelegointi
hyväksytty Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen
johtokunnassa 28.2.2018 § 4 (voimaantulo
1.4.2018)
- myynti
- romuttaminen

YHDYSKUNTAJOHTAJA

Oulun kaupungin hallintosääntö (Hs)
Asia tai tehtävä

X

X
X
X

X

X
-

KoHa

-

X
X
X

X

X

X
X

APP:t

9)

Hs 3: § 25.1
1)

2)
3)

Viranhaltijapäätökset
- esittelystä tehty päätös

-

- ilman esittelyä tehty päätös (esim.
palotarkastuspöytäkirjat)

-

päätöksentekijä

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnan
erityiset tehtävät ja toimivalta

toimii ylimpänä pelastusviranomaisena

päättää pelastustoimen palvelutasosta

yhteistoimintakuntia kuultuaan

päättää pelastustoimen uhkasakon ja teettämisuhan
asettamisesta

Hs 6:

Toimivalta henkilöstöasioissa

Hs 6: § 52-55
1)

Palvelussuhde

X
X

valitsee ja irtisanoo liikelaitoksen johtajan
määrää liikelaitoksen johtajalle sijaisen, joka hoitaa liikelaitoksen
johtajan tehtäviä tämän ollessa poissa tai esteellinen

3)
päättää alaistensa virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta,
Nimikkeen ja kelpoisuusehtojen muuttaminen, kun
kelpoisuusehdoista, ja virkanimikkeiden muuttamisesta siltä osin siihen liittyy enintään 200 €:n korotus varsinaiseen
kun niitä ei ole määrätty tässä hallintosäännössä
palkkaan sekä yksittäisen virkanimikkeen muutos

X

-

MUU VIRANHALTIJA (*

Hallintosiht. / henkilöstösuunn.

PALOPÄÄLLIKÖT (3)

ENSIHOITOMESTARIT (4)

KALUSTOPÄÄLLIKKÖ

ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ

esittelijä ja päätöksentekijä -

valvoo liikelaitoksen etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen
puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella sekä päättää
muutoksenhakemisesta tuomioistuimen ja muiden viranomaisten
päätöksiin

toimii Oulu-Koillismaan alueen ylimpänä monijäsenisenä
pelastusviranomaisena ja käyttää sitä toimivaltaa, mikä eri
laeissa, asetuksissa ja muissa määräyksissä on alueen
pelastustoimelle määrätty

TALOUS- JA
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ

RISKIENHALLINTAPÄÄLL.

X

Valvontatehtävät

2)

PELASTUSPÄÄLLIKKÖ

PELASTUSJOHTAJA

Kohta

Hs hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.5.2017 §
69 (voimaantulo 1.6.2017) ; 28.8.2017 § 116
(voimaantulo 29.8.2017). jatkodelegointi
hyväksytty Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen
johtokunnassa 28.2.2018 § 4 (voimaantulo
1.4.2018)
- yksittäistä kuntaa koskevat, taloudelliset ja
hallinnolliset

YHDYSKUNTAJOHTAJA

Oulun kaupungin hallintosääntö (Hs)
Asia tai tehtävä

Palvelussuhteeseen ottaminen ja täyttämättä
jättäminen. Palvelussuhteen päättäminen.
Sivutoimisen henkilöstön nimike- ja
palkkamuutokset

Hs 6: § 56, 59

--

Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen

X

Hs 6: § 57

Virkavaalin tai valinnan vahvistaminen

--

Hs 6: § 61

Tehtävien hoidosta pidättäminen
päättää viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä

Sivutoimi
tai sen määräämä viranomainen päättää sivutoimiluvan
myöntämisestä

viranhaltijan virasta pidättäminen
liikelaitoksen johtajan virasta pidättäminen

--

valitseva viranomainen

--

MUU VIRANHALTIJA (*

Hallintosiht. / henkilöstösuunn.

PALOPÄÄLLIKÖT (3)

ENSIHOITOMESTARIT (4)

KALUSTOPÄÄLLIKKÖ

ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ

TALOUS- JA
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ

RISKIENHALLINTAPÄÄLL.

valitseva viranomainen
X

Hs 6: § 58

Hs 6: § 60

PELASTUSPÄÄLLIKKÖ

PELASTUSJOHTAJA

Kohta

Hs hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.5.2017 §
69 (voimaantulo 1.6.2017) ; 28.8.2017 § 116
(voimaantulo 29.8.2017). jatkodelegointi
hyväksytty Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen
johtokunnassa 28.2.2018 § 4 (voimaantulo
1.4.2018)

YHDYSKUNTAJOHTAJA

Oulun kaupungin hallintosääntö (Hs)
Asia tai tehtävä

X
X

Sivutoimi-ilmoitus tehdään johtajalle tai hänen
määräämälleen

X

Tarkemman tason käyttösuunnitelman ja vuoden
aikana tehtävät talousarviomuutokset valtuuston
hyväksymän sitovuuden sisällä

X

ERINÄISIÄ HUOMIOITAVIA MÄÄRÄYKSIÄ

Hs II osa

Talous ja valvonta

Hs 7:

Taloudenhoito

Hs 7: § 63

Talousarvio ja -suunnitelma

hyväksyy vuoden loppuun mennessä valtuuston hyväksymään
talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion
Hs 7: § 64

Talousarvion täytäntöönpano

hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman
vähintään vastuualueittain
Hs7: § 65

Toiminnan ja talouden seuranta
Johtavilla viranhaltijoilla ja esimiehillä on
vastuu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta johtamansa toiminna osalta sama vastuu

X

X

X

X

X

X

X

X

esimiehet

Hs 7: § 67

raportoi KH:lle ja KV:lle taloudesta ja toiminnasta sekä laatii
ennusteen talousarvion toteutumisesta konsernihallinnon
talouspäällikön laatiman aikataulun mukaisesti

Talousarvion toteutumista seurataan väh.
valtuuston asettamien sitovien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden tarkkuudella. Lisäksi
raportointi neljännesvuosittain em. aikataulun
mukaisesti KH:lle ja KV:lle

päättää johtokuntatasoisten sitovien tavoitteiden muutoksista

muutokset käsiteltävä siten, että valtuusto ehtii
käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden
aikana
talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty
talosuarviomuutoksina valtuustossa, on annettava
selvitys toimintakertomuksessa

HS 7: § 74

Vähäiset saatavat voidaan jättää kokonaan laskuttamatta
kaupungin talousjohtajan päättämään määrään asti. Tätä
ratkaistaessa lasketaan saatavat yhteen saman laskutuskohteen
osalta.

Hs 9:

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä niiden perusteet

Hs 9: § 91

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
vastaa toimialallaan hyvän johtamis- ja hallintotavan
toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta
sekä raportoi KH:lle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskenhallinan
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä
suunnitelman

Hs 5:
Hs 5: § 34

Muut määräykset
Valmistelu ja esittely
Pelastusliikelaitoksen johtokunnassa valmistelusta ja esittelystä
vastaa liikelaitoksen johtaja.

Hs 5: § 36

Hs 5: § 39

Asian ottaminen johtokunnan käsiteltäväksi
Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa johtokunnan
käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamista kh:n
käsiteltäväksi
Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi
päättää johtokunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi
liikelaitoksen johtaja.

MUU VIRANHALTIJA (*

Hallintosiht. / henkilöstösuunn.

PALOPÄÄLLIKÖT (3)

ENSIHOITOMESTARIT (4)

KALUSTOPÄÄLLIKKÖ

ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ

TALOUS- JA
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ

RISKIENHALLINTAPÄÄLL.

PELASTUSPÄÄLLIKKÖ

PELASTUSJOHTAJA

Kohta

Hs hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.5.2017 §
69 (voimaantulo 1.6.2017) ; 28.8.2017 § 116
(voimaantulo 29.8.2017). jatkodelegointi
hyväksytty Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen
johtokunnassa 28.2.2018 § 4 (voimaantulo
1.4.2018)

YHDYSKUNTAJOHTAJA

Oulun kaupungin hallintosääntö (Hs)
Asia tai tehtävä

Mikäli päätöksestä on ilmoitettava, on ilmoitus tehtävä 7 päivän
kuluessa päätöksenteosta niille viranomaisille, joilla on ottooikeus
Hs IV osa

KOKOUSMENETTELY

Hs IV osa § 121

Toimielimen kokoontumisesta päättäminen
Toimielimet kokoontuvat varsinaisiin kokouksiinsa päättäminään Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
ajankohtina
varapuheenjohtaja voi kutsua kokouksen koolle
tarvittaessa muulloinkin. Toimielin on kutsuttava
koolle myös, jos enemmän kuin puolet
varsinaisista jäsenistä sitä vaatii ilmoittamaansa
asiaa varten.

Hs IV osa § 125

Painavasta syystä esityslista tai osa siitä voidaan
Johtokunnan kokouskutsu toimitetaan viimeistään kolme päivää toimittaa myöhemminkin, kuitenkin ennen
ennen kokousta
kokousta.
Kokouskutsu ja esityslista lähetetään toimielimen jäsenille ja
varajäsenille sekä muille, joille on läsnäolo-oikeus kokouksessa,
ellei toimielin toisin päätä.
Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin
Johtokunnan jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, asiaa, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen
on kutsuttava varajäsen sijaansa
sitä asiaa käsittelemään

Hs IV osa § 126

Läsnäolo ja puheoikeus

Hs IV osa § 122

Jäsenten, esittelijöiden, sihteerin ja kokouksen teknisen
avustajan lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus on seuraavilla
henkilöillä: kh:n puheenjohtaja ja kh:n määräämä edustaja,
kaupunginjohtaja ja talousjohtaja tai heidän määräämänsä
viranhaltija, johtokunnan puheenjohtajan ja esittelijöiden
kokoukseen kutsumat viranhaltijat ja asiantuntijat
Hs IV osa § 128

Kokouksen pitäminen
Puheenjohtaja avaa johtokunnan kokouksen ja toteaa läsnä
olevat. Tämän jälkeen päätetään kokouksen laillisuudesta ja
päätösvaltaisuudesta

MUU VIRANHALTIJA (*

Hallintosiht. / henkilöstösuunn.

PALOPÄÄLLIKÖT (3)

ENSIHOITOMESTARIT (4)

KALUSTOPÄÄLLIKKÖ

ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ

TALOUS- JA
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ

RISKIENHALLINTAPÄÄLL.

PELASTUSPÄÄLLIKKÖ

PELASTUSJOHTAJA

Kohta

Hs hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.5.2017 §
69 (voimaantulo 1.6.2017) ; 28.8.2017 § 116
(voimaantulo 29.8.2017). jatkodelegointi
hyväksytty Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen
johtokunnassa 28.2.2018 § 4 (voimaantulo
1.4.2018)

YHDYSKUNTAJOHTAJA

Oulun kaupungin hallintosääntö (Hs)
Asia tai tehtävä

Johtokunnan kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä
Hs IV osa § 131

Esittely
Asia ratkaistaan viranhaltijan esittelystä.
Esittelijä voi poistaa asian esityslistalta tai muuttaa
päätösehdotustaan.

Hs IV osa § 132

Jos puheenjohtaja toteaa johtokunnan
yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä
ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen
johtokunnan päätökseksi.

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa puheenjohtaja.

Johtokunta valitsee itselleen sihteerin.

Hs IV osa § 139

Tarvittaessa puheenjohtajan on saatettava
kokoukseen osallistuvan esteellisuus johtokunnan
ratkaistavaksi. Henkilö, jonka esteellisyydestä
päätetään, voi olla läsnä esteellisyydestä
päätettäessä, mutta ei saa osallista esteellisyys
asian käsittelyyn.¨Esteellisyyttä koskeva ratkaisu
on perusteltava pöytäkirjaan.

Päätöksen toteaminen

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia,
puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen päätökseksi.
Hs IV osa § 138

johtokunnan toiminnan sisäistä järjestelyä
koskevia asioita lukuunottamatta
Jos esittelijä muuttaa päätösehdotusta,
pohjaeshdotuksena on muutettu päätösehdotus.

Esteellisyys

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen läsnäolijan on
ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta
perusteesta sekä vetäytyä asian käsittelystä.
Hs IV osa § 135

Työjärjesteyksen hyväksyminen yhteydessä
johtokunta voi enemmistöpäätöksellä ottaa
käsiteltäväksi kiireellisen asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa. Muun asia voidaan ottaa
käsiteltävksi vain yksimielisellä päätöksellä.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua
jäsentä, ellei johtokunta erityisestä syystä toisin päätä.
Päätösten tiedoksianto

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa sihteeri
Jos puheenjohtaja ja sihteeri ovat erimieltä
kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan
puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirja tarkastetaan johtokunnan päättämällä
tavalla.

MUU VIRANHALTIJA (*

Hallintosiht. / henkilöstösuunn.

PALOPÄÄLLIKÖT (3)

ENSIHOITOMESTARIT (4)

KALUSTOPÄÄLLIKKÖ

ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ

TALOUS- JA
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ

RISKIENHALLINTAPÄÄLL.

PELASTUSPÄÄLLIKKÖ

PELASTUSJOHTAJA

Kohta

Hs hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.5.2017 §
69 (voimaantulo 1.6.2017) ; 28.8.2017 § 116
(voimaantulo 29.8.2017). jatkodelegointi
hyväksytty Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen
johtokunnassa 28.2.2018 § 4 (voimaantulo
1.4.2018)

YHDYSKUNTAJOHTAJA

Oulun kaupungin hallintosääntö (Hs)
Asia tai tehtävä

Pöytäkirja siihen liitettyine oikausvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävän
kunnan verkkosivuilla

Kuntalain 140 §:ssä tarkemmin määrätään

MUU VIRANHALTIJA (*

Hallintosiht. / henkilöstösuunn.

PALOPÄÄLLIKÖT (3)

ENSIHOITOMESTARIT (4)

KALUSTOPÄÄLLIKKÖ

ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ

TALOUS- JA
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ

RISKIENHALLINTAPÄÄLL.

PELASTUSPÄÄLLIKKÖ

PELASTUSJOHTAJA

Kohta

Hs hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.5.2017 §
69 (voimaantulo 1.6.2017) ; 28.8.2017 § 116
(voimaantulo 29.8.2017). jatkodelegointi
hyväksytty Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen
johtokunnassa 28.2.2018 § 4 (voimaantulo
1.4.2018)

YHDYSKUNTAJOHTAJA

Oulun kaupungin hallintosääntö (Hs)
Asia tai tehtävä

X

X

MUU VIRANHALTIJA (*

X

Hallintosiht. /
henkilöstösuunn.

X

PALOPÄÄLLIKÖT (3)

KALUSTOPÄÄLLIKKÖ

johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa
ja vastaa sen kehittämisestä ja kannattavuudesta yhteistyössä
johtokunnan kanssa

2)

vastaa johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta ja antaa
johtokunnalle tiedon liikelaitoksen toiminnan kannalta
merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista

3)

huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon
asianmukaisesta toimivuudesta

4)
päättää liikelaitoksen sisäisestä organisaatiosta

Laitoksen sisäisten toimintaohjeiden vahvistaminen
- useampaa tulosaluetta koskevat ohjeet (esim.
asemapalveluohje)
- omaa toimialaansa koskevat ohjeet
- vastuupaloasemaa koskevat ohjeet

6)

X

Harkintavalta = työnjohdollinen
ohje

Liikelaitoksen johtajan yleiset tehtävät ja toimivalta

1)

5)

ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ

X

TALOUS- JA
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ

Henkilön nimeäminen ulkopuoliseen työryhmään sekä
laitoksen sisäisten työryhmien yms. nimeäminen

RISKIENHALLINTAPÄÄLL.

Hs 3: § 22

PELASTUSPÄÄLLIKKÖ

Kohta

4Hs hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.5.2017 § 69
(voimaantulo 1.6.2017) ; 28.8.2017 § 116 (voimaantulo
29.8.2017). jatkodelegointi hyväksytty Oulu-Koillismaan
pelastusliikelaitoksen johtokunnassa 28.2.2018 § 4
(voimaantulo 1.4.2018)

PELASTUSJOHTAJA

Oulun kaupungin hallintosääntö (Hs)
Asia tai tehtävä

Päätösvalta, joihin
erillinen viranhaltija
päätös (voivat myös
antaan työnjohdollisia
ohjeita)

ENSIHOITOMESTARIT (4)

OULUN KAUPUNKI
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen JOHTAJAN
jatkodelegointi

hyväksyy ja allekirjoittaa laitoksen toimintaan liittyvät
sopimukset, ellei hallintosäännöistä tai muista määräyksistä
muuta johdu

päättää tuotteiden ja palveluiden hinnat johtokunnan
vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti

X

Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyösopimukset
X
Koneiden ja laitteiden huolto- ja vuokrasopimukset
Muut kuin em. sopimukset, joilla on taloudellista merkitystä

X
APP:t

X
X
X

7)
(Hs 7: § 75)

hyväksyy liikelaitokselle kuuluvat menot tai päättää
liikelaitokselle tulevien menojen hyväksyjistä (menojen ja
maksujen hyväksyminen) SEKÄ maksukorttien ja muiden
maksuvälineiden myöntämisestä

Yleisesti kaikki muut menot paitsi omansa
Alaistensa henkilöiden menot ostovaltuuksien rajoissa
(M2, Osta, P2P)

X

X

X

X

X

X

maksukorttien ja muiden maksuvälineiden myöntäminen
- talous- ja hallintopäällikölle
- muille

8)
(HS 7: § 74),

päättää maksulykkäyksen (=korollinen maksuaika)
antamisesta, helpotuksen ja vapautuksen myöntämisestä
laitokselle tulevan maksun, korvauksen tai muun saatavan
osalta

mikäli em. johtaja on estynyt, voi konsernihallinnon
perinnästä vastava päättää enint. 6 kk
maksulykkäyksestä.
Hyvinvointipalvelujen (ensihoito) julkisoikeullisiin
maksuihin enintään 1 kk:n

Perimättä jättäminen: päättää perimättä jättämisestä
9)
Hs 3: § 25.3

käyttää puhevaltaa liikelaitoksen johtokunnan puolesta

X
X

X
-

MONETRA OY

X
Omalla tulosalueellaan tai toimialallaan

X

X

X

X

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtajan erityiset
tehtävät ja toimivalta
pelastusjohtaja toimii alueen pelastusviranomaisena ja päättää
pelastusviranomaisina toimivista viranhaltijoista
päättää virka-asujen ja virka-asematunnusten käytöstä

Hs 6:

Toimivalta henkilöstöasioissa

Hs 6: § 52
1)

JOHTAJA
valitsee alaisensa henkilökunnan ja päättää henkilökuntaan
Valinta vakinaiseksi viranhaltijaksi ja/tai toistaiseksi
kuuluvien tehtävistä ja sijoittumisesta ja nimeää vastuuhenkilöt voimassaolevaan työsuhteeseen
- tulosalueiden päälliköiden valinta

X

- muu päällystö tulosalueen päällikön esityksestä

X

- pelastuksen ja tukipalveluiden alipäällystö ja miehistö
palo-/kalustopäällikön esityksestä tulosalueittain

X

- ensihoidon alipäällystö ja miehistö eh-mestarin
esityksestä
- muu henkilöstö tulosalueittain
- sivutoimiset

X
X

X

X

X
APP:t

Sijaisuuksista päättäminen:
- pelastusjohtajan sijainen
- tulosalueen päällikön sijainen
- tulosyksikön vastuuhenkilön sijainen
- muut sijaiset tulosalueellaan

Valinta tulosalueen määräaik. henkilöksi, sijaiseksi,
työharjoittelijaksi jne.

--

johtokunta --

X
X

X

X
X

X

X

-

- ensihoidon sijaiset yli 4 kk

X

- ensihoidon sijaiset enint. 4 kk

X

- sivutoimiset

APP:t

Siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
- kaupungin sisällä
- liikelaitoksen sisällä

--

KJ

--

X

Pysyväisluonteisen toimipisteen muuttaminen
- pelastus tulosalueittain

X

- ensihoito ensihoitomestarin esityksestä

X

- muu henkilöstö
2)

päättää alaisensa henkilökunnan osalta
a) virka- ja työehtosopimusten mukaisista palvelussuhteen
ehdoista kaupunginhallituksen määräämässä laajuudessa
b) asioista, jotka kuuluvat työnantajan päätösvaltaan

X

VIRKAVAPAUDET
Harkinnanvarainen, palkallinen virkavapaus/työloma
(ESS)
Harkinnanvarainen, palkaton virkavapaus/työloma
(ESS)
- tulosalueen päälliköille
- alaiselleen henkilöstölle

x

X
X

X

X

X

X

X

Työ- ja virkaehtosopimusten ja opintovapaalain
mukaiset virkavapaudet, työlomat ja perhevapaat (ESS),
esimiehen esityksestä

X

Luottamustoimista johtuvat keskeytykset (ESS)
esimiehen esityksestä

X

Vuorotteluvapaahakemus ja -päätös; osa-aikaeläke
- alaiselleen henkilöstölle

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vuosiloman vahvistaminen (ESS)
- alaiselleen henkilöstölle

X

PALKKAUS
Palkan tai palkka-asteikon vahvistaminen
Perus- ja tehtäväkohtainen; henkilökohtainen palkan
osa sekä henkilökohtaiset lisät
- rekrytoinnin yhteydessä
-- valitseva viranomainen -- päätoimiselle henkilöstölle
X
Hk-palkkaan sisältyvät erityisosaamisen
- alaiselleen päätoimiselle henkilöstölle

X

X

X

X

X

Ammattialalisä ja henk.koht. palkan
vuosisidonnainen osa alaiselleen henkilöstölle

X

X

X

X

X

Muut korvaukset: kts. laitoksen Ohje henkilöstölle
suoritettavista korvauksista

X

X

X

Palotark.ins.

Tulospalkkio, johtokunnan vahvistamien perusteiden
mukaan

X

TYÖAIKA-ASIAT (ESS)
KVTES yms. sopimusten mukaista työaikaa koskevat
järjestelyt

X

Tilapäiset (alle 1 kk) työaikajärjestelyt
- tulosalueen päälliköille

X

- alaiselleen henkilöstölle
Lisä- ja ylityömääräykset alaiselleen henkilöstölle (ei
hälytysluonteinen työ) / kts. Ohje henkilöstölle
suoritettavista korvauksista

X

Työvuoro- ja varallaololistat alaiselleen henkilöstölle (ei
päällikkövarallaolo)
- päällikkövarallaolo
- tulosalueiden päälliköille

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

APP:t

X
X

Varallaolo ja sen korvaaminen: kts. laitoksen Varallaoloohje sekä Ohje henkilöstölle suoritettavista korvauksista X
Liukuvan työajan liukumavapaat alaiselleen henkilöstölle X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Palotark.ins.

X

X

APP:t

X

X

MUUT HENKILÖSTÖASIAT
Työtodistukset, ilman arvosanaa alaiselleen
henkilöstölle
- arvosanalliset tulosalueellaan
Koulutusohjelmien hyväksyminen
- paloasemakohtaiset koulutus- ja harjoitussuunnitelmat
- yleiset koulutussuunnitelmat alaiselleen henkilöstölle

APP:t

Koulutuspäätökset
- tulosalueen päälliköille

X

- alaiselleen henkilöstölle
Virka- ja työmatkat ulkomaille (M2)

X

X

X

X

Virka- ja työmatkat kotimaassa (M2)
- tulosalueen päälliköille
- alaiselleen henkilöstölle
Oman auton / kulkuvälineen käyttöoikeus (M2)

X
X

Matkapuhelimen käyttöoikeus alaiselleen henkilöstölle
- käyttöoikeus
X
- luontaisetuoikeus
Laajakaistaliittymä (ja tietokone) alaiselleen
henkilöstölle
Työnteon yhteydessä työntekijän vahingoittuneiden
henkilökohtaisten käyttöesineiden korvaus
Virka- tai työtehtävissä aiheutuneiden vahinkojen
korvaaminen kolmannelle osapuolelle

X
X
X

X

alle 5 000 € tulosalueellaan
- 5 000 € - 10 000 €
- 10 001 € - 20 000 €
- > 20 000 €

X

X
--

johtokunta --

-- valitseva viranomainen --- valitseva viranomainen --

Aloitteen palkitseminen kaupungin ohjeen mukaisesti
liikelaitoksessa
Muu palkitseminen:
- muu palkitseminen sekä kunnia- ja ansiomerkkiesitys
pelastusjohtajalle
- kunnia- ja ansiomerkkiesitykset henkilöstölle
Alaistensa henkilöiden erikoisammattiosaamista
edellyttäviin tehtäviin nimeäminen
- päätoiminen henkilöstö
- sivutoimiset

Hs 6 § 62

X
X

Viranhaltijan / työntekijän eron myöntäminen

Toimenkuvan vahvistaminen
- pelastusjohtajalle johtokunta
- tulosalueen päälliköt
- alaisensa henkilöstö

Sivutoimi
johtokunta tai sen määräämä viranomainen päättää
sivutoimiluvan myöntämisestä

X

Viranhaltijan / työntekijän irtisanominen tai virka/työsuhteen purku
Rangaistukset ja kurinpitomenettelyt (varoitus)

Hs 6: § 61

X

Sivutoimilupahakemus ja sivutoimi-ilmoitus tehdään
johtajalle tai hänen määräämälleen (ESS)

X

X
X

X

X

X

X
X
johtokunnan PJ
X

X

X

X

X

X

X

Työelämän yksityisyyden suojasta annetun lain
(13.8.2004/759) mukainen toimivaltainen viranomainen
Johtaja tai hänen määräämänsä viranomainen päättää

1)

2)
3)

henkilöstön terveystietojen käsittely;

henkilöstötietoja saavat käsitellä henkilön esimieslinjan ja
palkkauksen määrittämiseen osallistuvien lisäksi
1) Sairauspoissaolotiedot,
2) Kelpoisuuslausunnot
3) Testitulokset
4) varhaisen välittämisen prosessissa vaadittavat tiedot

tehtävät, joissa voidaan vaatia huumausainetestauksen
todistus;

X

kamera- ja kulunvalvonnasta;

X

4)
tutkimusluvat;

- edellyttää pääsyä eri järjestelmien ja/tai useamman
kuin yhden tulosalueen tietoihin
- muut laitoksen toimintaa tai kehittämistä koskevat,
yleiset tutkimusluvat, joihin ei liity pääsyä ei-julkisiin
/henkilösuojan alaisiin tietoihin, tulosalueillaan

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

liikuntasuunn.
liikuntasuunn.
liikuntasuunn., testaajat
liikuntasuunn.

5)

tietojärjestelmien käyttöoikeudet

- pääkäyttäjille

X

- muille
Hs 9:
Hs 9: § 92

- erikseen nimetyt pääkäyttäjät -

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä niiden perusteet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Kaupunginjohtaja sekä tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat
vastaavat hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisesta sekä
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja
ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat
tuloksellisuudesta vastuualueittain
kh:n ohjeiden mukaisesti
toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien
runnistamisesta, arvioinneista, riskienhallinnan
toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä
raportoivat kh:n ohjeiden muakaisesti
ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Turvallisuusselvityslaki
Ohje turvallisuusselvitysten hakemisesta SUPO:lta

Pelastusviranomaisen henkilökortti
Pelastuslaitosten henkilöstökortti
Varmennekortti

X

X

X

X

X

X

Päätös selvityksen hakemisesta:
- pelastusjohtajalle
- alaiselleen henkilöstölle

yhdyskuntajohtaja
X X X X

Selvitykseen liittyvien tietojen käsittely:
- koko henkilöstön
- alaistensa osalta

X

X

X

X
X

X

Päätös kortin hakemisesta:
- pelastusjohtajalle
- alaiselleen henkilöstölle

X

X
X

X

X

X

Kortteihin liittyvien tietojen käsittely:
- koko henkilöstön
- alaistensa osalta

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

Valmiuspäällikkö
Valmiuspäällikkö

