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Delegointipäätös avoterveydenhuollon tulosalueella 
  
Selostus asiasta Hallintosäännön 10 §:n mukaan avoterveydenhuollon tulosalueen esimiehi-

nä toimivat tulosalueen ylilääkäri ja ylihoitaja sovitun työnjaon mukaisesti. 
Tulosalueen ylihoitaja vastaa hoito- ja muun henkilöstön vuosilomien myön-
tämisestä, sairauspoissaolojen hyväksymisestä, matkalaskuista ja työsopi-
musten hyväksymisestä. Osastonhoitajille on tarpeellista delegoida hallin-
nollisia rutiineja koskevaa toimivaltaa sujuvan ja ripeän päätöksenteon var-
mistamiseksi. 
 
Osastonhoitajat allekirjoittavat alle 30 päivän pituiset työsopimukset ja hy-
väksyvät oman yksikkönsä työntekijöiden matkalaskut. 
 
Päätös on voimassa toistaiseksi.  

  
Päätös Osastonhoitajat allekirjoittavat alle 30 päivän pituiset työsopimukset ja hy-

väksyvät oman yksikkönsä hoitotyöntekijöiden matkalaskut. 
  
Toimivalta Hall.s 10§, 15§, 19§ 
  

Allekirjoitus  

Auli Anttila, Ylihoitaja 
  
Jakelu osastonhoitajat Tea Hansson, Päivi Kallio, Heidi Kemmo, Outi Luoma, San-

na Puolakka 
johtava ylihoitaja Sari Järvinen 
ylilääkäri Minna Mantila 
arkisto 
palvelussihteeri  

  
Tiedoksianto Tämä päätös on lähetetty tiedoksi asianosaisille 17.2.2020 

s-postilla x kirjepostilla  
 

  
Nähtävilläolopaikka ja 
-aika 

Tämä päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa, 
http://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/, 24.2.2020 alkaen 
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Muutoksenhaku 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valit-
tamalla tuomioistuimeen. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 

(asianosainen) sekä 
- kuntayhtymän jäsenkunta ja kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava kuntayhtymän kirjaamoon oikaisuvaatimuksen määräajan viimeisenä päivänä 
ennen kirjaamon aukioloaan päättymistä. 
 
Kirjaamo on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00–15.00. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähkö-
postilla.   
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedonantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätök-
sestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  
 
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäi-
senä arkipäivänä sen jälkeen.  
 
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Oikaisuvaatimus on jätettävä 
niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Oikaisuvaatimus tehdään Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitukselle.  
 
Oikaisuviranomaisen asiointiosoitteet ovat:  
 
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
Kirjaamo 
Penttilänkatu 5, 11100 Riihimäki 
PL 13, 11101 Riihimäki 
Sähköpostiosoite: terveyskeskus@riihimaki.fi 
Puhelinnumero: 019 750 5729 
 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
 
- päätös, johon haetaan oikaisua  
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä  
- millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oi-
kaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona on ilmoitettava myös sähköpos-
tiosoite. 
 
Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia maksullisia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Riihimäen seudun terveyskeskuksen kir-
jaamosta: 
 
Penttilänkatu 5, 11100 Riihimäki, 
PL 13, 11101 Riihimäki. 
 
Tämä päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §). 
 
 
Lähetetty sähköpostilla ___/___/_____  _____________________ 
    tiedoksiantaja 
 


