
TYKS-SAPA LIIKELAITOS  YLIHOITAJAN TEHTÄVÄT 2017 21.8.2017/HLL

Tyks-Sapan, KNF:n ja VSKK:n johtoryhmät, laatuneuvosto, Sapan laaturyhmä, VSKK:n laaturyhmä,
TVA-työryhmät ja muut työryhmät.
Hohien poissaollessa heille delegoidut tehtävät. Toimitushohtajan määräämät tehtävät.

Osallistuu vastuualueensa strategiseen suunnitteluun, toteuttamiseen ja toiminnan
strategiseen yhteensovittamiseen Tyks-Sapan ja VSSHP:n kanssa sekä vastuualueensa toiminnan ja
talouden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen yhdessä palvelualuejohtajien kanssa ja
huolehtii, että hoitotyöllä on riittävät voimavarat perustehtävän toteuttamiseksi ja että talousarviossa
pysytään.

Ylihoitaja on toimitusjohtajan välitön alainen ja vastaa toimitusjohtajalle palveluiden tuotannon
operatiivisesta johtamisesta, eli työn välittömän suoritustason koordinoinnista. Vastaa liikelaitoksen
hoitohenkilökunnan työpanoksen käytöstä, hoitohenkilöstön osaamisesta, hoitotyön kehittämisestä
sekä opetuksesta toimien yhteistyössä palvelualueidensa johtajien kanssa. Ylihoitajat ovat päättäviä
viranhaltijoita. Johtokunta ottaa ylihoitajat.

Ottaa alaisensa henkilökunnan. Toimii alaisensa hoito-, hallinto- ja huoltohenkilöstön
henkilöstöhallinnollisena esimiehenä. Myöntää alaisilleen viranhaltijoille ja työntekijöille vuosilomat ja
enintään kahden vuoden mittaiset virkavapaudet ja päättää sijaisen, tilapäisen ja avoimen viran
hoitajan ottamisesta ja päättää alaisensa henkilökunnan virantoimitusmatkoista. Päättää
vieraanvaraisuuden osoittamisesta tähän osoitettujen määrärahojen puitteissa.

Ylihoitajan vastuu ja
asema

Ylihoitajan tehtävät ja
toimivalta

Henkilöstöhallinto

Strateginen suunittelu
ja talous

Muut tehtävät

Osaaminen, kehitystyö,
tutkimus
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Ylempi
korkeakoulu-
tutkinto ja
terveydenhuollon
ammattihenki-
löistä annetun
lain 559/94
mukainen
laillistus ja
hallinnollista
kokemusta sekä
hyvä suullinen ja
kirjallinen
suomen kielen
taito ja tyydyttävä
suullinen ja
kirjallinen
ruotsin kielen
taito.

Vastaa hoitohenkilökunnan, perehdytyksestä, täydennys- ja säteilykoulutusvelvoitteen toteutumisesta,
osaamisesta ja sen suuntaamisesta sekä radiografiatyön kehittämisestä ja tutkimuksesta. Vastaa siitä
että röntgenhoitaja- ja bioanalyytikko-opiskelijat saavat hyvän perehdytyksen ammattiinsa käytännön
harjoittelujaksoillaan ja hyväksyy opinnäytetöiden suunnitelmat.

Päättää alaisensa hoitohenkilökunnan tehtävistä, rekrytoinnista ja tekee palkantarkistusesitykset
TVA- ja TSA-arviointien perusteella. Vastaa hoitohenkilökunnan kehityskeskusteluista, sekä
henkilökunnan hyvinvoinnista ja innostavan ilmapiirin luomisesta

Yhteistyö ja viestintä

Vastaa vastuualueellaan omalta osaltaan potilasturvallisuudesta,  laadunhallinnasta, prosessien
sujuvuudesta ja toiminnan jatkuvasta kehittämisestä

Tiedottaa ja tekee yhteistyötä VSSHP:n johdon, muiden ylihoitajien ja kehittämispalveluiden
kanssa.sekä AMK:n, yliopiston ja muihin koulutustahojen, tilaajien sekä  yhteistyökumppaneiden
kanssa.

Laadunhallinta/potilas-
turvallisuus


