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HALLINTOSÄÄNTÖ  
 
 
 

I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO 
 

1 § Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt 
 

Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja ko-
kousmenettelystä tarvittavilta osin sen lisäksi, mitä on määrätty jäsen-
kuntien hyväksymässä perussopimuksessa. Hallintosäännön ohella 
kuntayhtymän toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin 
nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: 

 

 perussopimus 

 luottamushenkilöiden palkkiosääntö 
 

Yhtymähallitus ja palvelutuotantolautakunta voivat päätöksellään siirtää 
hallintosäännössä mainittuja tehtäviä kuntayhtymän muulle viranomai-
selle tai alaisilleen viranhaltijoille. Kuntayhtymän johtaja, hallinto-ja hen-
kilöstöjohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, terveyspalvelujohtaja ja 
vanhuspalvelujohtaja voivat päätöksellään siirtää kuntalaissa ja tässä 
hallintosäännössä mainittuja tehtäviään ja päätösvaltaansa kuntayhty-
män alaiselle muulle viranhaltijalle. Kyseessä oleva viranhaltija on vel-
vollinen pitämään kirjaa näistä päätöksistä.  

 
Tällä hallintosäännöllä kumotaan aikaisemmin voimassa ollut hallinto-
sääntö ja siihen tehdyt muutokset ja täydennykset (hyväksytty yhtymä-
valtuustossa 30.5.2018 § 4). Tämä sääntö tulee voimaan, kun yhtymä-
valtuuston päätös on saanut lainvoiman. 
 

 

2 § Luottamushenkilöorganisaatio 
 
Kuntayhtymän luottamushenkilöorganisaation muodostaa kuntayhty-
män perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuusto, yhtymähallitus ja 
palvelutuotantolautakunta sekä tarkastuslautakunta.  
 
 
Yhtymävaltuuston ja -hallituksen tehtävät on määritelty perussopimuk-
sessa. 
 
 

Yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävät: 
 
Yhtymähallituksen puheenjohtaja,  
 
1. johtaa strategian sekä yhtymähallituksen tehtävien toteuttamisen 

edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edel-
lyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä so-
pivin tavoin yhteyttä kuntien asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin,  
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2. vastaa kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja 

huolehtii yhtymähallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmistelu-
prosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla sekä 
 

3. vastaa siitä, että kuntayhtymän johtajan kanssa käydään vuosittain 
tavoite- ja arviointikeskustelut.  

 

Yhtymävaltuuston puheenjohtajan tehtävät: 
 
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja johtaa valtuuston päätöksentekopro-
sessia ja valtuuston työskentelyä. Valtuuston toiminta on kuvattu tässä 
hallintosäännössä. 
 
 
Palvelutuotantolautakunnan tehtävänä on: 
 
1. hyväksyä järjestämissopimuksiin pohjautuvat toiminnalliset ja talou-

delliset käyttösuunnitelmat 
2. hyväksyä muut tehtäviään koskevat sopimukset 
3. seurata ja valvoa palvelujen toteutumista järjestämissopimusten 

mukaisesti 
4. seurata asiakaspalautteita 
5. vastata palvelutuotannon arvioimisesta 
6. vastata omalta osaltaan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 
7. ratkaista palvelutuotantolautakunnan tehtävien osalta palvelutuo-

tannon päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset siltä osin kun ne eivät 
kuulu yhtymähallituksen ratkaistavaksi. 

8. päättää sosiaalihuoltolain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä 
tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään sosiaalilautakunnan taik-
ka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi. 

9. päättää kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä 
terveydenhuoltolain mukaan sekä niistä tehtävistä, jotka muussa 
laissa säädetään terveyslautakunnan tai terveydenhoitolautakun-
nan taikka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi. 

10. päättää sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen asiakas-
maksuista  
 
Lautakunta voi delegoida laissa säädettyä päätösvaltaa ja oikeuttaa 
puhevallan käyttämiseen toimielimen alaiselle viranhaltijalle, henki-
lön tahdosta riippumatonta huoltoa koskevia päätösvaltaa lukuun 
ottamatta. 
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3 § Järjestämisen ja tilaamisen erottaminen sosiaali- ja terveyspalvelutuo-

tannossa 
 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain mukaisen sosiaali- ja 
terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen hallinto järjestetään erottamalla 
palvelujen järjestäminen ja palvelujen tuottaminen (vrt. tilaaja-tuottaja -
malli). 
 
Järjestämiskeskuksen tehtävät:  
 
1) neuvottelee jäsenkuntien kanssa laadittavista palvelujen järjestämis-

sopimuksista 
2) vastaa siitä, että kuntien järjestämissopimuksessa ilmaisema tahto 

toteutuu  
3) muuttaa kunnan tilauksen varsinaisten toimenpiteiden hankinnoiksi 
4) huolehtii vastuullaan olevan palveluprosessin eri osien yhteen sovit-

tamisesta ja määrittelee eri palveluyksiköiden roolit ja keskinäisen 
työnjaon. 

5) tekee tarvittaessa omistajille esityksiä uusista palvelutarpeista ja tar-
vittavista rakennemuutoksista 

6)  seuraa ja raportoi omistajille palvelutuotannon toimivuudesta ja te-
hokkuudesta 
  

 

II LUKU KOKOUSMENETTELY 
 

4 § Luvun määräysten soveltaminen 
 

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kuntayhtymän toimielimissä. 
 
 

5 § Kokousaika ja -paikka 
 

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar-
peelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle 
esityksen sen pitämisestä. 
 

 

5 a § Videoneuvottelu/Skype for Business, Teams kokoukset 

 
Oulunkaaren yhtymähallituksen kokoukset voidaan järjestää vi-
deoneuvottelu/Skype for Business, Teams yhteydellä tai muuta sovel-
tuvaa teknistä tiedonvälitystapaa käyttäen. 
 
Oulunkaaren yhtymähallituksen jäsenet ja henkilöt, joilla on toimielimen 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, voivat osallistua kokoukseen 
käyttäen videoneuvottelua/Skype for Businesta, Teamssia tai muuta 
soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa  
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Oulunkaaren varsinainen kokouspaikka on kuntayhtymän toimiston 
neuvottelutila. Kokoukseen voi osallistua myös seuraavista vi-
deoneuvotteluyhteydellä: 
 
Iissä kunnanvirastolla 
Pudasjärvellä kaupungintalolla 
Utajärvellä kunnanvirastolla 
Vaalassa kunnanvirastolla 
Simon kunnanvirastolla tai terveysasemalla. 
 
 
 

5 b § Videoneuvottelu/Skype for Business Teams kokoukset, / 

 palvelutuotantolautakunta 
   

Oulunkaaren palvelutuotantolautakunnan kokoukset voidaan järjes-
tää videoneuvottelu/ Skype for Business, Teams yhteydellä tai muuta 
soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa käyttäen. 
 
Oulunkaaren palvelutuotantolautakunnan jäsenet ja henkilöt, joilla on 
toimielimen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, voivat osallistua 
kokoukseen käyttäen videoneuvottelua/Skype for Businesta, Teams-
sia tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa. 
 
Oulunkaaren palvelutuotantolautakunnan varsinainen kokouspaikka 
on kuntayhtymän toimiston neuvottelutila. 
 
Kokoukseen voi osallistua myös seuraavista videoneuvotteluyhtey-
dellä: 
 
Iissä kunnanvirastolla 
Pudasjärvellä kaupungintalolla 
Simon kunnanvirastolla tai terveysasemalla 
Utajärvellä kunnanvirastolla 
Vaalassa kunnanvirastolla. 
 
 

6 § Kokouksen koollekutsuminen 
 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va-
rapuheenjohtaja.   
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsitel-
tävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan 
kokouskutsun yhteydessä. 
 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -
velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 
Yhtymähallituksen kokouskutsu on lähetettävä viimeistään viisi (5) päi-
vää ennen kokousta sähköisesti.  
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Lautakuntien kokouskutsu on lähetettävä viimeistään viisi (5) päivää 
ennen kokousta sähköisesti tai kirjepostina. 
  
 

7 § Jatkokokous 
 

Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyksi, asiat voi-
daan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. 
Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatko-
kokouksesta. 
 

 

8 § Varajäsenen kutsuminen 
 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kut-
suttava varajäsen tilalleen. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään 
jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asi-
an käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokokseen sitä asiaa käsit-
telemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä tai toimielimen sihteeri voi 
toimittaa kutsun varajäsenelle. 
 
 

9 § Kokouksen pitäminen 
 

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouk-
sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin 
toisin päätä. 
 
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole 
mainittu kokouskutsussa. 
 
 

10 § Kokouksen johtaminen 
 
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää 
huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa va-
roituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy 
sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytet-
tävä tai lopetettava kokous. 
 
 

11 § Tilapäinen puheenjohtaja 
 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteelli-
siä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tila-
päinen puheenjohtaja. 
 
 

12 § Läsnäolo toimielinten kokouksissa 
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Kuntayhtymän eri toimielinten kokouksissa jäsenten lisäksi läsnäolo- ja 
puheoikeus: 

 yhtymähallituksen kokouksessa yhtymävaltuuston puheenjohta-
jalla, varapuheenjohtajilla, jäsenkuntien kunnanjohtajilla sekä jär-
jestämiskeskuksen henkilöstöllä 

 palvelutuotantolautakunnan kokouksessa yhtymähallituksen pu-
heenjohtajalla, jäsenkuntien kunnanjohtajilla, järjestämiskeskuk-
sen henkilöstöllä ja palvelupäälliköllä. 

 
Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeu-
desta päättää asianomainen toimielin. 
 

13 § Yhtymähallituksen edustus muissa toimielimissä 
 
Yhtymähallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on 
läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä 
myös yhtymähallituksen varajäsen tai kuntayhtymän johtaja. 
  

 

14 § Esittely 
 

Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. 
 
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä 
on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on 
tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos eh-
dotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toi-
sin päätä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Esittelijänä yhtymähallituksen kokouksessa toimii kuntayhtymän johtaja. 
Hänen varahenkilönään toimii hallinto- ja henkilöstöjohtaja. Hallinto- ja 
henkilöstöjohtaja toimii yhtymähallituksen sihteerinä. Esittelijän ollessa 
poissa tai esteellinen, toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty tai 
muu asianomaisen toimielimen määräämä henkilö. Yhtymähallitus voi 
erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selos-
tuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.  
 
Palvelutuotantolautakunta: 
 
Esittelijänä palvelutuotantolautakunnan kokouksessa toimivat perhe- ja 
sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelujohtaja kukin alaisensa toimialan ja 
toiminnan osalta. Yhteisten ja hallinnollisten asioiden esittelijänä toimii 
asianomaisen toimielimen määräämä palvelujohtaja.  
 
Mikäli on epäselvyyttä, kenelle asian esittely kuuluu, esittelijän ratkai-
see kuntayhtymän johtaja. Palvelutuotantolautakunnan sihteerinä toimii 
tehtävään nimetty viranhaltija tai työntekijä. 
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Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijai-
sekseen määrätty tai muu asianomaisen toimielimen määräämä henki-
lö. Palvelutuotantolautakunta voi erityisestä syystä päättää, että asia 
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esit-
telyä. 

 
 

15 § Esteellisyyden toteaminen 
 
Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai 
muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkais-
tavaksi. 
 
 

16 § Äänestys ja vaalit 
 

 
Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, 
mitä määrätään yhtymävaltuustoa koskevassa luvussa. 
 

 

17 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 
 

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkir-
jan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkir-
ja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana 
ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. 
 
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 
 
1.  Järjestäytymistietoina: 

 toimielimen nimi; 

 kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; 

 läsnä- ja poissaolleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut 
läsnä; 

 sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
2.  Asian käsittelytietoina: 

 asiaotsikko; 

 selostus asiasta; 

 päätösehdotus; 

 esteellisyys; 

 tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; 

 äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys 
sekä äänestyksen tulos; 

 vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; 

 päätöksen toteaminen; sekä 

 eriävä mielipide. 
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3.  Laillisuustietoina: 

 oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; 

 puheenjohtajan allekirjoitus; 

 pöytäkirjanpitäjän varmennus; 

 merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä 

 merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti 
nähtävänä.  
 

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset 
ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä vali-
tusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä 
valituskirjaan on liitettävä sekä tieto mahdollisesta oikeudenkäyntimak-
susta.  
 
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on lii-
tettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen 
kohtaan kielto perustuu. 
 
Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja 
luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 
 
 

18 § Yhtymähallituksen ja palvelutuotantolautakunnan otto-oikeus 
 
Asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymä-
hallitus, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja.  
 
Asian ottamisesta palvelutuotantolautakunnan käsiteltäväksi voi päät-
tää palvelutuotantolautakunta, palvelutuotantolautakunnan puheenjoh-
taja, perhe-ja sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelujohtaja kukin alaisensa 
toiminnan osalta sekä palvelutuotantolautakunnan päättämä esittelijä 
yhteisten ja hallinnollisten asioiden osalta. Otto-oikeutta ei käytetä sosi-
aalihuollon yksilöön kohdistuvissa päätöksissä. 
 
 

19 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 
 

Kuntayhtymän viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tar-
kastamisesta ilmoitettava yhtymähallitukselle tai palvelutuotantolauta-
kunnalle sen määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa 
yhtymähallituksen tai palvelutuotantolautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Yhtymähallituksen alaisten viranomaisten päätöksistä ilmoitetaan yhty-
mähallitukselle ja palvelutuotantolautakunnan alaisten viranomaisten 
päätöksistä ilmoitetaan palvelutuotantolautakunnalle.  
 
Ilmoittaa ei kuitenkaan tarvitse sosiaalihuollon yksilöön kohdistuvia pää-
töksiä. 

 
Yhtymähallitus tai palvelutuotantolautakunta voi lisäksi päättää muista 
asioista tai asiaryhmistä, joista se ei käytä otto-oikeuttaan. 
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Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta 
lähettämällä ote päätöksestä kuntayhtymän toimistoon. Jos pöytäkirjaa 
ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.  

 
 
 

III LUKU           VALTUUSTO 
 

Tässä luvussa on valtuuston toimikauden ensimmäistä kokousta, val-

tuuston toiminnan sisäistä järjestelyä ja valtuustoryhmiä koskevat mää-

räykset. Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyös-

kentelyä varten. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset 

valtuustoryhmistä. Valtuustoryhmien sisäistä työskentelyä ei säännellä 

hallintosäännöllä, vaan ryhmät toimivat itse hyväksymiensä menettely-

sääntöjen mukaan. Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käyte-

tään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus. 

 

20 §  Valtuuston toiminnan järjestelyt 
 

Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituk-

sen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuu-

tettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapu-

heenjohtajat on valittu. 

 

Puheenjohtajisto valitaan perussopimuksen mukaisesti. 

 

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua 

johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. 

 

Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii 

kuntayhtymän hallinto-ja henkilöstöjohtaja. 

 

21 §  Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi 
 

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä var-

ten. 

  

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on an-

nettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryh-

mään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus. 

 

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 

momentissa tarkoitetun ilmoituksen. 
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Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. 

Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman 

uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa 

puolueen valtuustoryhmän nimeen. 

 

22 §   Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa 
 

Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle val-

tuustoryhmään liittymisestä ja siitä eroamisesta. Liittymisilmoituksessa 

on oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. 

 

Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoi-

tettava tästä kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle. 

 

23 § Istumajärjestys 
 

Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hy-

väksymän istumajärjestyksen mukaisesti. 

 

 

IV LUKU VALTUUSTON KOKOUKSET 
 

Valtuustoasioiden valmistelusta ja käsittelystä sekä valtuuston kokous-

menettelyistä säädetään kuntalain 12 luvussa. Hallintosääntöön on tar-

peen ottaa täydentävät määräykset mm. kokouskutsusta, esityslistasta, 

varavaltuutetun kutsumisesta, puheenvuoroista, asioiden käsittelystä, 

äänestyksestä, enemmistövaalista, suhteellisesta vaalista ja pöytäkir-

jasta sekä sähköisestä kokouksesta, mikä mahdollistaa valtuuston säh-

köiset kokoukset. 

 

24 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous 
 

Pääsääntöisesti valtuusto kokoontuu kaksi (2) kertaa vuodessa, kevät-

kokous 30.6. ja syyskokous 15.12. mennessä. Valtuusto voi käsitellä 

asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat 

läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää säh-

köistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. 

 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristös-

sä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).   

Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä ko-

kousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. 

 



Sivu 14 / 35 
 

Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellai-

sesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt 

keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. 

 

Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin 

kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhtey-

det ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla. 

 

25 §   Kokouskutsu 
 

Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ol-

lessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen 

aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  

 

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja 

ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. 

Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään sulje-

tussa kokouksessa. 

 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7 päivää ennen valtuuston ko-

kousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-   

oikeus tai -velvollisuus.  Samassa ajassa kokouksesta on annettava 

yleisesti tieto jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla 

 

26 §  Esityslista 
 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset 

valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät 

erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaa-

lissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salas-

sapidosta. 

 

Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.  

 

27 §  Sähköinen kokouskutsu 

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää 

sähköisesti. Tällöin yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa 

siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliiken-

neyhteydet ovat käytettävissä. 
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28 §  Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla 
 

Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista   

esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joi-

hin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta 

esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia.   Esityslistan liittei-

tä julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla harkinnan    mukaan ottaen 

huomioon jäsenkuntien asukkaiden tiedonsaanti-intressit. 

 

29 §  Jatkokokous 
 

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa 

käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, 

johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähete-

tään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta. 

30 § Varavaltuutetun kutsuminen 

 

Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään 

esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai es-

teellisyydestä valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille. 

 

Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai     es-

teellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on kutsuttava valtuutetun si-

jaan kuntalain 17 :§n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Varaval-

tuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestys-

tään. 

  

31 § Läsnäolo kokouksessa 
 

Hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan on oltava valtuus-

tossa läsnä. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden käsitte-

lyä. Hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenillä sekä toimialajohtajilla 

on kokouksissa läsnäolo-oikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus 

ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei ole sa-

malla valtuustoedustaja.   

 

Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 

 

32 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai ni-

menhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä.  
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Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoit-

taneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous lail-

lisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välit-

tömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitet-

tava puheenjohtajalle. 

 

Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja asianomaisen vaaliliiton, 

puolueen tai yhteislistan valtuutettu saapuu kesken kokouksen, tulee 

valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle. 

 

Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tar-

vittaessa todeta uudelleen läsnäolijat. 

 

Mikäli puheenjohtaja toteaa valtuuston menettäneen päätösvaltaisuu-

den, hänen on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 

 

34 § Kokouksen johtaminen  
 

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa säädetään kunta-

lain 102 §:ssä. 

 

 

35 § Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle  
 

Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa pu-

heenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana 

kokoukseen jäsenenä. 

 

36 § Tilapäinen puheenjohtaja 
 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteel-

lisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten   tila-

päinen puheenjohtaja. 

 

37 § Esteellisyys  
 

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava 

esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä   

vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava paikaltaan. Jos asia   käsi-

tellään suljetussa kokouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava ko-

kouksesta. 
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Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan     

esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tar-

vittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä   hänen es-

teellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asian-

omaisen henkilön on poistuttava paikaltaan. 

 

Henkilö, jonka esteellisyyden valtuusto ratkaisee, saa osallistua     es-

teellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tar-

koitetussa poikkeustilanteessa. 

 

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan. 

 

 

38 § Asioiden käsittelyjärjestys 
 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto 

toisin päätä. 

 

Yhtymähallituksen ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos 

asian on valmistellut tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta, tar-

kastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan ehdotus on pohjaehdotus. 

 

Jos yhtymähallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on 

muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on 

tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos eh-

dotus on peruutettu ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiassa, 

asia on poistettava esityslistalta. 

 

39 §  Puheenvuorot 
 

Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella. 

 

Puheenvuoro on pyydettävä selvästi havaittavalla tavalla tai toimitta-

malla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö.   

  

Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestykses-

tä poiketen puheenjohtaja voi antaa:  

  

1. puheenvuoron yhtymähallituksen puheenjohtajalle, kuntayhtymän 

johtajalle, palvelujohtajalle sekä tarkastuslautakunnan ja tilapäisen 

valiokunnan puheenjohtajalle, jos käsitellään asianomaisten toimi-

joiden valmistelemia asioita; sekä 
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2. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.  

  

Puheenvuoron saaneen on puhuttava paikaltaan tai puhujakorokkeelta. 

Puhujan on pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa. Jos hän siitä 

poikkeaa, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos 

puhuja ei noudata huomautusta, puheenjohtajan on kiellettävä häntä 

jatkamasta puhetta.   

 

 

Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestys puheenvuoro on annettava 

ennen muita. 

 

Kokouksen kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäises-

sä asiassa rajoittaa valtuutettujen puheenvuorojen pituutta. 

 

 

40 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi 
 

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydälle-

panosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka 

hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on    

puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan 

vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänes-

tämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylä-

tään, asian käsittely jatkuu.  

 

Asia, jota käsitellään ensimmäisen kerran valtuustossa eikä esityslistaa 

ole toimitettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan   

kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista pyy-

tää asian pöydällepanoa. Muissa tilanteissa asian pöydällepanosta 

päätetään enemmistöpäätöksellä. 

 

41 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen 
 

Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 

 

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskuste-

lun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja 

onko ehdotusta kannatettu.  

 

42 §  Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen 
 

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheen-

johtaja toteaa pohjaehdotuksen valtuuston päätökseksi. 
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Jos puheenjohtaja toteaa valtuuston yksimielisesti kannattavan ko-

kouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen valtuus-

ton päätökseksi. 

 

43 § Äänestykseen otettavat ehdotukset 
 

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdo-

tusta, joka on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulko-

puolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen. 

 

Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen te-

kemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen. 

 

44 §  Äänestystapa ja äänestysjärjestys 
 

Äänestys toimitetaan sähköisesti/äänestyskoneella/nimenhuudolla tai 

valtuuston päättämällä muulla tavalla. Äänestys toimitetaan avoimesti. 

 

Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, pu-

heenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. 

Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan: 

 

1. Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poik-

keavaa ehdotusta. Voittanut ehdotus asetetaan jäljellä olevista eh-

dotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan. 

Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaeh-

dotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuk-

sen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava 

viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan. 

 

2. Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, otetaan ensin äänestyk-

seen määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkää-

minen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyk-

sessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmis-

tä ehdotuksista ei enää äänestetä. 

 

3. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muis-

ta ehdotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestet-

tävä erikseen. 

 

45 § Äänestyksen tuloksen toteaminen 
 

Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen. 
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Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön 

kannatus tai yksimielisyys, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen 

äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tulok-

sen todetessaan. 

 

46 §  Toimenpidealoite 
 

Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hy-

väksyä käsiteltyyn asiaan liittyvän toimenpidealoitteen. Toimenpidealoi-

te osoitetaan yhtymähallitukselle. Se ei saa olla ristiriidassa valtuuston 

päätöksen kanssa eikä saa muuttaa tai laajentaa päätöstä. 

 

47 §  Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 
 

Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta mää-

rätään 148 §:ssä. 

 

Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkasta-

maan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tar-

kasteta kokouksessa.  

 

48 §  Päätösten tiedoksianto jäsenkuntien jäsenille 
 

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tar-

kastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin 

kuntalain 140 §:ssä säädetään. 

  

 

V LUKU KUNTAYHTYMÄN TALOUS 
 

49 § Taloudellisuus, tehokkuus, tulosvastuu ja tarkoituksenmukaisuus 
 

Toiminnot on järjestettävä siten, että vastuu tavoitteiden toteuttamisesta 
sekä toiminnallisesta että taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Tuloksen 
arvioimiseksi kehitetään mittareita ja kriteereitä. 
 
Toiminnasta vastuullisia tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asian-
omaisen toimialan esimiehet. 
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50 § Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
 
Kuntayhtymän toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava 
niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittä-
vä sisäinen valvonta. Kukin toimielin ja vastuuhenkilö vastaa johtaman-
sa toiminnon sisäisestä valvonnasta. 
 
Sisäiseen valvontaan kuuluvat sisäinen tarkastus, tarkkailu ja seuranta. 
Sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintojen ja varainkäytön kontrolloivaa 
toimintaa virheiden, väärinkäytösten ja vahinkojen ehkäisemiseksi. Si-
säinen tarkastus on rahoitus- ja vaihto-omaisuuteen kohdistuvaa tar-
kastustoimintaa. 
 
Sisäisen valvonnan suorittamiseksi laskujen vastaanottaja ja hyväksyä 
ei saa olla sama henkilö. Laskun hyväksyjän on huolehdittava, että las-
kussa on asianmukaiset tilimerkinnät ja muut laskutustiedot. Laskut tu-
lee toimittaa maksatukseen välittömästi hyväksymisen jälkeen viiväs-
tyskorkojen välttämiseksi. 
 
Yhtymähallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovit-
tamisesta sekä päättää kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden vakuut-
tamisesta. Yhtymähallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toi-
mielimille ja viranhaltijoille. 
 
Yhtymähallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet. 
 
 

51 § Talousarvion täytäntöönpano 
 

Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset 
ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, meno- ja tuloarviot.  
 
Yhtymävaltuusto päättää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat yh-
tymähallitusta ja muita kuntayhtymän viranomaisia. Yhtymävaltuusto 
päättää talousarvion sitovuustasot. 
 
Yhtymähallitus antaa talousarvion ja -suunnitelman laatimista varten 
tarpeelliset ohjeet sekä talousarvion hyväksymisen jälkeen talousarvion 
täytäntöönpano-ohjeet. 
 
 

52 § Käyttösuunnitelma 
 

Yhtymähallitus ja palvelutuotantolautakunta hyväksyvät oman vastuu-
alueensa osalta talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttö-
suunnitelmassa päätetään yhtymävaltuuston hyväksymien tehtävien to-
teuttaminen ja jaetaan tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen pie-
nemmiksi kokonaisuuksiksi.  
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Käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa yhtymähallitus 
tai palvelutuotantolautakunta voi siirtää edelleen muille toimielimille ja 
viranhaltijoille. 
 
Kuntayhtymän johtaja päättää hankkeiden osalta käyttösuunnitelmaan 
tehtävistä muutoksista talousarvion puitteissa. 
 

53 §  Talousarvion seuranta 
 

Yhtymähallitus antaa toiminta- ja talousraportointia koskevat ohjeet. 
 
 

54 § Talousarvion muutokset  
 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle ta-
lousarviovuoden aikana. Määrärahamuutokset tulee hakea ennen kuin 
sitova määräraha on ylittynyt. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion 
muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. 
 
Jos ao. kunnan soten palveluala on ylittymässä, mutta ao. kunnan so-
siaali- ja terveystoimen omatuotanto ei ylity tulee palvelutuotantolauta-
kunnan hakea määrärahan muutosta syyskuun loppuun mennessä jär-
jestämiskeskuksen, yhtymähallituksen kautta yhtymävaltuustolta. Mikäli 
kunnan raami on omassa tuotannossa tai erikoissairaanhoidossa ylit-
tymässä järjestämiskeskuksen tulee viedä asia jäsenkunnan käsitte-
lyyn. Kunnan raamin ylitykseen myöntää ensin jäsenkunnan valtuusto 
ylitysoikeuden ja sen jälkeen asia tuodaan Oulunkaaren yhtymävaltuus-
ton käsittelyyn. 
 
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaiku-
tus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia 
tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä 
muutoksen vaikutus määrärahoihin. 
 
 

55 § Hankinnat 
 
Yhtymähallitus päättää vuosittain talousarvion täytäntöönpanon yhtey-
dessä hankintarajat. Hankinnat suoritetaan hankintaohjeen mukaisesti. 
 
 

56 § Käyttöomaisuuden myynti 
  

Käyttöomaisuuden myynnistä päättää yhtymävaltuuston hyväksymien 
perusteiden mukaisesti yhtymähallitus.  
 
Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä yhty-
mähallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja vi-
ranhaltijoille. 
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57 § Poistosuunnitelman hyväksyminen  
 
Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy yhtymävaltuusto. Käyttö-
omaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankinta-
menoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. 
  
Yhtymävaltuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden poh-
jalta yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset pois-
tosuunnitelmat. 
 
Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 
 
 

58 § Rahatoimen hoitaminen  
 
Yhtymähallitus päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta 
sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman 
hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuusto päättää antolainojen ja vie-
raan pääoman muutoksista. Kuntayhtymän saatavien tileistä poistami-
sesta ja perinnästä luopumisesta sekä muista rahoitukseen liittyvistä 
asioista päättää yhtymähallitus.  
 
Yhtymähallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa 
toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille. 
  
 

59 § Maksujen määrääminen  
 
Yhtymähallitus päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja nii-
den yksityiskohtaisten perusteiden määräämisestä yhtymähallitus voi 
siirtää toimivaltaa palvelutuotantolautakunnalle. 
 
 

V LUKU HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 

 

 

60 § Esimiesten yleiset tehtävät 
 

Esimiesasemassa olevan tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla on 
määrätty: 

 
1. johtaa organisaatiota tulosvastuullisesti siten, että talousarviossa 

ja -suunnitelmassa sekä kuntien järjestämissopimuksissa asetetut 
tavoitteet saavutetaan  

2. toimii työnantajan edustajana johtamassaan organisaatiossa. 
3. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä riskien hallinnasta 

ja yhtymähallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan ohjeen noudattamisesta johtamansa toiminnan osalta.  

4. vastaa tarpeellisesta palvelualojen, palveluprosessin ja toimin-
tayksiköiden välisestä ja sisäisestä yhteistoiminnasta 

5. vastaa viestinnästä kuntayhtymän viestintäohjeen mukaisesti 
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6. vastaa kehittämisestä sekä työyhteisönsä hyvinvoinnista 
7. vastaa oman vastuualueen toiminnan ja talouden raportoinnista 

järjestämiskeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti  
 
 

61 § Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat 
 

Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän johtajan ja hallinto- ja henkilöstö-
johtajan keskinäisen työnjaon, ratkaisuvallan ja sijaisuusjärjestelyt.  
 
Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhtymää 
tuloksellisesti yhdessä jäsenkuntien kanssa asetettujen tavoitteiden 
pohjalta. Hän ohjaa ja yhteen sovittaa osaltaan kuntayhtymän toi-
mialaan kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen, kuntapalvelutoimiston 
ja elinkeino/aluekehittämisen toimintaa.  
 
Kuntayhtymän johtaja määrittää kirjallisesti palvelujohtajien keskeiset 
tehtävät ja tulostavoitteet vuosittain käytävien kehityskeskustelujen yh-
teydessä.  
 
Kuntayhtymän johtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä. 
 
Hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävänä on johtaa kuntapalvelutoimis-
toa yhteistyössä kuntien hallintojohtajien kanssa ja toimia henkilöstösih-
teerin ja taloussihteeri-controllerin esimiehenä. Hallinto- henkilöstöjoh-
taja toimii kuntayhtymän johtajan sijaisena. Hallinto- ja henkilöstöjohtaja 
vastaa yhtymävaltuuston ja -hallituksen päätöksien valmistelusta ja täy-
täntöönpanotehtävistä sekä taloushallinnosta. Henkilöstösihteeri vastaa 
henkilöstöpalvelujen, tietopalveluesimies tietopalvelujen ja taloussihtee-
ri-controller talouspalveluiden operatiivisesta johtamisesta. 
 
 

62 § Järjestämiskeskuksen asiantuntijoiden ja palvelualojen johtajien tehtävät  
 

Järjestämiskeskus: 
Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on kuntien kanssa käytävien neuvot-
telujen perusteella ohjata ja yhteen sovittaa sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämistä, talouden seurantaa ja niihin liittyvää päätöksentekoa 
kuntayhtymässä.  
 
Ylilääkäri toimii järjestämiskeskuksessa terveydenhuollon asiantuntijana 
ja vastaa osaltaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen jär-
jestämissopimuksessa ilmaistun ja yhtymähallituksen päättämän tah-
don toteutumisesta. Ylilääkäri vastaa järjestämiskeskuksessa yhteis-
toiminta-alueen terveyspalvelujen järjestämisestä siten, että palvelujär-
jestelmä kehittyy tavoitteellisesti jatkuvasti rakenteiltaan uusiutuvaksi, 
asiakaslähtöiseksi, laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi.    

 
 

Kehitys- ja resurssijohtaja vastaa strategian mukaisesti yhteistyössä 
muun järjestämiskeskuksen ja palvelutuotannon johdon kanssa proses-
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sien, palvelujen ja johtamisen asiakaskeskeisestä, laadukkaasta ja kus-
tannustehokkaasta kehittämisestä. Kehitys- ja resurssijohtajan vastuul-
la on kuntaneuvotteluprosessin ja siihen liittyvien sopimusten ja suunni-
telmien koordinointi. Kehitys- ja resurssijohtajan vastuualueeseen kuu-
luu lisäksi varmistaa kuntayhtymän resurssien tarkoituksenmukainen ja 
vaikuttava kohdentaminen. Kehitys- ja resurssijohtaja koordinoi talous-
arvio- ja tilipäätösprosesseja yhdessä hallinto- ja henkilöstöjohtajan 
kanssa sekä varmistaa kuntien raamien ja resurssitarpeiden yhteenso-
vittamisen yhdessä muun järjestämiskeskuksen ja palvelujohtajien 
kanssa. Lisäksi kehitys- ja resurssijohtaja koordinoi Oulunkaaren sosi-
aali- ja terveyspalveluiden kehittämistiimin toimintaa ja vastaa sosiaali- 
ja terveyspalveluiden hankkeista yhteistyössä ylilääkärin ja tietohallin-
topäällikön kanssa. Kehitys- ja resurssijohtaja toimii sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden hankehenkilöstön ja muun alaisensa henkilöstön esi-
miehenä. Vastuualueena on myös kuntayhtymän tiedolla johtamisen 
kehittäminen yhteistyössä muun järjestämiskeskuksen ja palvelutuo-
tannon johdon kanssa. Lisäksi kehitys- ja resurssijohtaja vastaa kun-
tayhtymän vuosittaisen raportointi- ja arviointiprosessin toteuttamisesta 
sekä esiinnousseiden kehittämiskohteiden eteenpäin viemisestä. Teh-
tävään kuuluvat myös jäsenkuntien toimintaan ja strategiaan liittyvät 
selvitystehtävät esim. rakennemuutoksiin liittyen. Edellä mainittujen li-
säksi kehitys- ja resurssijohtaja koordinoi kuntayhtymän valmiussuun-
nittelutyötä. Kehitys- ja resurssijohtajan työn painopistealueet määritel-
lään vuosittain kuntayhtymän strategian sekä järjestämissopimusten 
pohjalta. 

 
Järjestämiskeskuksen edustajat voivat osallistua kuntien johtoryhmä-
työskentelyyn. 
 
Palvelualojen johtajat  
 
Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja: 
 
Perhepalvelujen ydinprosessin kokonaisvaltainen, tehokas ja tulosvas-
tuullinen johtaminen siten, että toiminta toteuttaa perhepalveluille ase-
tettua visiota ja strategisia tavoitteita. Perhe- sosiaalipalvelujohtaja vas-
taa siitä, että perhepalvelut tuotetaan yhdenmukaisin toimintaperiaat-
tein kaikilla yhteistoiminta-alueen palvelualueilla. 
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Perhe- sosiaalipalvelujohtaja huolehtii perhepalvelujen sisäisen syner-
gian hyödyntämisestä ja yhteistyöstä muiden palvelualojen, viranomais-
ten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Perhe- sosiaalipalvelu-
johtaja toimii sosiaalilainsäädännön edellyttämänä sosiaalihuollon joh-
tavana viranhaltijana ja seudullisena perhepalvelujen palvelujohtajana. 
Perhe- sosiaalipalvelujohtaja huolehtii perhepalvelujen strategisesta ja 
operatiivisesta johtamisesta yhdessä alueellisten vastuuhenkilöiden 
kanssa.  
 
 
Terveyspalvelujohtaja: 
 
Terveyspalvelujen ydinprosessin kokonaisvaltainen, tehokas ja tulos-
vastuullinen johtaminen siten, että toiminta toteuttaa terveyspalveluille 
asetettua visiota ja strategisia tavoitteita.  Terveyspalvelujohtaja vastaa 
siitä, että terveyspalvelut tuotetaan yhdenmukaisin toimintaperiaattein 
kaikilla yhteistoiminta-alueen palvelualueilla. Terveyspalvelujohtaja huo-
lehtii terveyspalvelujen sisäisen synergian hyödyntämisestä ja yhteis-
työstä muiden palvelualojen, viranomaisten ja kolmannen sektorin toi-
mijoiden kanssa. Terveyspalvelujohtajan tehtäviin sisältyvät kansanter-
veyslain mukaiset johtavan lääkärin tehtävät. Terveyspalvelujohtaja 
toimii terveyspalvelujen seudullisena palvelujohtajana. Terveyspalvelu-
johtaja huolehtii terveyspalvelujen strategisesta ja operatiivisesta joh-
tamisesta yhdessä alueellisten vastuuhenkilöiden kanssa.  
 
 

Vanhuspalvelujohtaja: 
 

Vanhuspalvelujen ydinprosessin kokonaisvaltainen, tehokas ja tulos-
vastuullinen johtaminen siiten, että toiminta toteuttaa vanhuspalveluille 
asetettua visiota ja strategisia tavoitteita. Vanhuspalvelujohtaja vastaa 
siitä, että vanhuspalvelut tuotetaan yhdenmukaisin toimintaperiaattein 
kaikilla yhteistoiminta-alueen palvelualueilla. Vanhuspalvelujohtaja huo-
lehtii vanhuspalvelujen sisäisen synergian hyödyntämisestä ja yhteis-
työstä muiden palvelualojen, viranomaisten ja kolmannen sektorin toi-
mijoiden kanssa. Vanhuspalvelujohtaja toimii palvelualansa seudullise-
na palvelujohtajana. Vanhuspalvelujohtaja huolehtii vanhuspalvelujen 
strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta yhdessä alueellisten vas-
tuuhenkilöiden kanssa. 
 
 
Palvelupäällikkö: 

 
Palvelupäällikön tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat kokonaisuudet: 
talouden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta yhdessä 
terveyspalvelujohtajan kanssa, hoitotyön kehittäminen, suunnittelu, 
organisointi ja johtaminen sekä uusien työntekijöiden rekrytointi. 
Yhdessä terveyspalvelujohtajan kanssa palvelupäällikkö vastaa 
systemaattisesta potilasturvallisuustyöstä ja laadunhallinnasta sekä 
lääkelupatoiminnasta. 
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Palvelupäällikkö osallistuu parhaiden toimintatapojen juurruttamiseen 
eri yksiköihin. Hän edistää palvelutuotannon harmonisointia, tilastoinnin 
yhtenäistämistä ja tilastojen tulkintaa. Palvelupäällikkö osallistuu 
osaamiskartoitusten ja koulutusten järjestämiseen, sisäisen työnjaon 
kehittämiseen sekä resurssien ja mitoitusten arviointiin. Osallistuminen 
palvelutuotantoa kehittäviin projekteihin ja työryhmiin ovat osa 
palvelupäällikön työnkuvaa.  

 
 

63 § Henkilöstön tehtävät 
 

Henkilöstön työn tavoitteet pohjautuvat kuntayhtymän strategiaan ja jär-
jestämissopimuksiin. Tavoitteet käydään läpi mm. esimiehen ja alaisen 
välisissä säännöllisissä yksilö- ja ryhmäkehityskeskusteluissa.  
 
Tehtäväkuvaukset määritellään virkojen ja toimien perustamisen yhtey-
dessä ja tarkistetaan henkilö- ja/tai tehtävämuutosten yhteydessä. 
  

 

64 § Johtoryhmätyöskentely 
 

Kuntayhtymän johtaja nimeää kuntayhtymän johtoryhmän ja aluejohto-
ryhmät sekä määrää niiden tehtävät. Perhe-, terveys- ja vanhuspalvelu-
johtajat määräävät toimialojensa johtoryhmien kokoonpanot ja niiden 
tehtävät.  
 
Johtoryhmien tehtävänä on 
1. tukea johtoa toiminnan kehittämisessä sekä osallistua tarvittaessa 

asioiden valmisteluun  
2. osaltaan valmistella strategisia linjauksia 
3. käsitellä useampaa yksikköä koskevia henkilöstöasioita sekä toi-

minnallisia, taloudellisia ja organisaation muodostamiseen liittyviä 
asioita. 
 
 

VI LUKU  TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 
 

65 § Luvun määräysten soveltaminen 
 

Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on sää-
detty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa 
laissa, päättää yhtymähallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallinto-
säännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty. 
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66 § Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa 
 

Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttami-
sesta työsuhteeksi tai työsuhteen muuttamisesta virkasuhteeksi päättää 
yhtymähallitus.   
 
Edellä momentissa 1 mainittuja määräyksiä noudatetaan soveltuvin 
osin myös työsuhteisiin. 
 

67 § Viranhaku 
 
Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija 
avoinna olevaan virkaan.  
 
Edellä momentissa 1 mainittuja määräyksiä noudatetaan soveltuvin 
osin myös työsuhteisiin. 
 
 

68 § Henkilöstön kelpoisuusehdot 
 
Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.  
 
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilöstön ottamisesta 
määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista 
riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 § 3 mom. mu-
kaisesti. 
 
 

69 § Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen 
 

Yhtymävaltuusto valitsee 

 kuntayhtymän johtajan 
 
Yhtymähallitus valitsee 

 hallinto- ja henkilöstöjohtajan 

 ylilääkärin 

 perhe- sosiaalipalvelujohtajan 

 terveyspalvelujohtajan 

 vanhuspalvelujohtajan 

 hankintapäällikön 

 henkilöstösihteerin 

 taloussihteerin 

 tietohallintopäällikön 

 tietopalveluiden esimiehen 

 kehitys- ja resurssijohtajan 

 palvelupäällikön 
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Palvelutuotantolautakunta valitsee 

 sosiaali- ja terveyspalvelujen lähiesimiehet 
 
Kuntayhtymän johtaja valitsee 

 määräaikaisen elinkeinohankkeiden projektihenkilöstön 
 

Kehitys- ja resurssijohtaja valitsee 
•  määräaikaisen sosiaali- ja terveyspalveluhankkeiden projekti-

henkilöstön 
 

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kehitys- ja resurssijohtaja, tietohallinto-
päällikkö, palvelujohtajat ja palvelupäällikkö valitsevat alaisensa hen-
kilön. 
 
Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta 
päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. 
 
 

70 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 
 
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viran-
haltijasta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää yh-
tymähallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin 
ottamisesta. 
 
Viranhaltijan siirtämisestä toiselle palvelualalle päättää kuntayhtymän 
johtaja. 
 
Yllä olevaa sovelletaan myös työsuhteisiin. 

  

71 § Virka- ja työvapaa  
 

Jollei 73. pykälästä muuta johdu, yhtymähallitus ja palvelutuotantolau-
takunta päättävät alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämi-
sestä.  
 
Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai 
työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta. 
  

 

72 § Sivutoimilupa ja -ilmoitus 
 
Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pi-
tämisen kieltämisestä päättää yhtymähallitus. Sivutoimilupaa haetaan 
ennen sivutoimen aloittamista. Lupahakemus ja -ilmoitus on yksilöitävä 
niin, että niistä käyvät ilmi sivutoimen sallittavuuden kannalta olennaiset 
asiat. Näitä ovat esim. sivutoimen laatu, sen vaatima työmäärä, sivu-
toimen kesto ja sivutoimesta saatava korvaus. Viranomainen antaa kir-
jallisen päätöksen sivutoimiluvan myöntämisestä tai epäämisestä. 
 
Sivutoimi-ilmoitus tehdään ko. alan palvelujohtajalle. 
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Sivutoimiluvista ja -ilmoituksista pidetään luetteloa, joka vuosittain 
toimitetaan tiedoksi yhtymähallitukselle 

 

73 § Virantoimituksesta pidättäminen 
 

Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää se viranomai-
nen, joka valitsee palvelussuhteeseen. 
  

 

74 § Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen 
 
Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka va-
litsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 
 

75 § Viranhaltijan ratkaisuvalta henkilöstöasioissa 
 

Kuntayhtymän johtaja, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, ylilääkäri, kehitys- 
ja resurssijohtaja, tietohallintopäällikkö, palvelujohtajat, palvelupäällikkö 
ja lähiesimiehet päättävät alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat: 
 
1.  myöntävät vuosiloman 
2.  myöntävät sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen vi-

ranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopi-
muksen nojalla ehdoton oikeus. 

3.  määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntai-
työhön sekä varalla oloon, 

4.  päättävät terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja tervey-
dentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä sekä 

5.  päättävät alaisensa henkilöstön koulutuksesta. 
  

Kuntayhtymän johtaja, hallinto- ja henkilöstöjohtaja ja palvelujohtajat: 
6.  päättävät henkilöstön palkan vahvistamisesta yhtymähallituksen oh-

jeiden ja määräysten mukaisesti lukuun ottamatta yhtymähallituksen 
valitsemia henkilöitä, joiden palkasta päättää yhtymähallitus,  

7.  myöntävät harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden ja työlo-
man enintään vuodeksi, 

8.  myöntävät henkilökunnan kokemuslisät, 
9.  antavat alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle virkamatkamääräyk-

sen. 
 
 

VII LUKU  MUUT MÄÄRÄYKSET 
 

76 § Tiedottaminen 
 

Kuntayhtymän tiedottamista johtaa yhtymähallitus, joka hyväksyy ylei-
set ohjeet kuntayhtymän tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedot-
tamisesta vastaavista kuntayhtymän viranhaltijoista. 
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77 § Kuntayhtymän jäsenkunnan asukkaiden aloitteet 
 

Yhtymähallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettä-
vä yhtymävaltuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa teh-
dyistä kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä. Yhtymävaltuusto voi samalla todeta, mitkä 
aloitteista on käsitelty loppuun.  
 
Yhtymähallituksen tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti 
esitettävä tiedot yhtymähallitukselle sen päättämällä tavalla. 
 
Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltä-
väksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kulues-
sa aloitteen tekemisestä, sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätie-
toja aloitteen käsittelystä. 
 
 

78 § Lausuntojen antaminen ja esitysten tekeminen 
 

Yhtymähallitus antaa kuntayhtymän nimissä lausunnot ja tekee esityk-
set kaikista niistä asioista, joilla on olennaista merkitystä kuntayhtymän 
kehittämisen ja toiminnan kannalta. 
 
Yhtymähallitus voi siirtää muilta osin lausuntojen antamista ja esitysten 
tekemistä kuntayhtymän johtajan tehtäväksi. 
  
 
 
 

79 § Kuntayhtymän nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 
 

Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset 
allekirjoittaa kuntayhtymän johtaja tai yhtymähallituksen puheenjohtaja 
tai muu hallituksen nimeämä henkilö.  
 
Toimialaa koskevissa asioissa sopimukset ja annettavat sitoumukset al-
lekirjoittaa hallinto- ja henkilöstöjohtaja, järjestämiskeskuksen ylilääkäri 
tai tai asiaa valmistellut muu viranhaltija esim. palvelujohtaja tai yhty-
mähallituksen tai palvelutuotantolautakunnan määräämä muu viranhal-
tija.  
 
Yhtymähallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittavat yhtymähalli-
tuksen puolesta kuntayhtymän johtaja tai hänen estyneenä ollessa hal-
linto- ja henkilöstöjohtaja sekä toimialaansa koskevissa asioissa järjes-
tämiskeskuksen ylilääkäri, tai kehitys- ja resurssijohtaja, tuotanto-
organisaation perhe ja sosiaalipalvelu-, terveys- ja vanhuspalvelujohtaja 
tai yhtymähallituksen määräämä muu viranhaltija. Valmistelua koskevat 
asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.  
 
Sisäisen valvonnan ohjeissa annetaan tarvittaessa lisämääräyksiä ni-
menkirjoitusoikeudesta sekä asiakirjojen allekirjoittamisesta. 
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80 § Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen  
 

Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen 

muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturval-

lisuustoimenpiteitä viranomaimen tietoaineistojen, niiden käsittelyvai-

heiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumat-

ta tietoaineistojen tallentamistavasta ja muista käsittelytavoista. (TihL 2 

§) 

 

Kunnat ja kuntayhtymät ovat tiedonhallintalaissa tarkoitettuja tiedonhal-

lintayksikköjä. Tiedonhallintayksikön tehtävänä on järjestää tiedonhallin-

ta vaatimusten mukaisesti. Tiedonhallintayksikön johtona toimii pää-

sääntöisesti kunnanhallitus. Johdon on huolehdittava, että tiedonhallin-

taan liittyvät vastuut on määritelty. (TihL). Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo 

ja kehittää asiakirjatietojen tuottamista, käsittelyä, säilyttämistä, hävit-

tämistä ja arkistointia sekä pitää hakumenetelmien avulla asiakirjatiedot 

helposti saatavilla. 

 

Hallinnon julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat jul-

kisia ja niiden salassapidosta säädetään lailla. Tietosuojasääntelyn vel-

voitteilla toteutetaan yksityisyyden suojaa henkilötietoja käsiteltäessä.  

 

 

81 §  Yhtymähallituksen tiedonhallinnan tehtävät  
 

Yhtymähallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalain 4.2 §:n vastuut, käy-

tännöt ja valvonta on määritelty kuntayhtymässä.  

 

Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut ovat:  

 

1.Vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta ja yllä-

pidosta (tiedonhallintamalli (5 §), muutosvaikutusten arviointi (5 §) ja 

asiakirjajulkisuutta koskeva kuvaus (28 §),  

 

2.Vastuu 19 §:ssä säädetystä tietoaineistojen sähköiseen muotoon 

muuttamisesta ja saatavuudesta,  

 

3.Vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietojärjestelmien toiminnasta ja 

yhteen toimivuudesta sekä tietovarantojen yhteen toimivuudesta (2 §:n 

13 kohta, 5 §, 12 -17 §, 22 -24 §) ja  
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4.Vastuu asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämisestä 

sekä tietoaineistojen säilyttämisen järjestämisestä (21 §, 25 -27 §). 

 

 

82 §  Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät 
 

Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa yhtymähallituksen alaisena 

asiakirjahallintoa ja vastaa kuntayhtymän pysyvästi säilytettävistä asia-

kirjatiedoista sekä 

 

1. vastaa yhtymähallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien 

valmistelusta ja täytäntöönpanosta, 

2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kunnan tiedonhallintaa, 

3. hyväksyy kuntayhtymän tiedonohjaussuunnitelman, 

4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista, 

5. laatii kuntayhtymän asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät 

hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä 

6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.  

 

83 § Palvelutuotantolautakunnan/toimialan asiakirjahallinnon tehtävät  
 

Palvelutuotantolautakunta/toimiala huolehtii oman toimialansa asiakirja-

tietojen hoitamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti.  

 

Yhtymähallitus päättää perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suo-
ritettava kuntayhtymälle lunastusta. 
 

 

84 § Muu ohjeistus 

 
Yhtymähallitus valvoo ja antaa ohjeet sisäisen valvonnan toteuttami-
sesta, talousarvion täytäntöönpanosta ja muista tarpeellisiksi katsomis-
taan seuranta- ja valvontamenetelmistä. 
  
 

85 § Toimikunnat ja työryhmät 
 

Yhtymähallitus asettaessaan toimikuntia, ohjaus- tai työryhmiä sekä 
kuntayhtymän johtaja asettaessaan työ- ja ohjausryhmiä päättää niiden 
tehtävät, toimiajat, esittelijät ja sihteerit. 
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VIII LUKU TARKASTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET  
 

86 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta  
 

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ul-
koinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajär-
jestelmän.  

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. 
Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja 
kuntalain ja tämän säännön mukaisesti.  

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjes-
tämisestä vastaa yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja. 

Yhtymähallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oh-
jeen kokouksessaan 19.3.2014. 

87 § Tarkastuslautakunnan kokoonpano 

  
Tarkastuslautakuntaan kuuluu yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen 
jokaisesta jäsenkunnasta. Jäsenistä määrätään puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja, joiden tulee olla yhtymävaltuutettuja. 
 
  

88 § Tarkastuslautakunnan kokoukset 

  

Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. 
Lisäksi tilintarkastaja voi toimia lautakunnan sihteerinä, mikäli lautakun-
ta ei toisin määrää. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luot-
tamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan 
kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.  

Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.  

Kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä. 
Esittelijästä päättää lautakunta.  

 

89 § Tarkastuslautakunnan tehtävät  
 

Sen lisäksi, mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, lautakunnan on  

1) seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä 
muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä 
tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,  

2) huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voima-
varat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintar-
kastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä  



Sivu 35 / 35 
 

3) tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen 
valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituk-
senmukaisella tavalla.  

 

90 § Tilintarkastajan valinta  
 

Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikaut-
taan vastaavien vuosien ajaksi tai enintään kuuden tilikauden ajaksi 
hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-yhteisön. 

 

91 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 
 

Sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty, tilintarkastaja voi ottaa lauta-
kunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmiste-
luun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne 
eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa.  

 

92 § Tilintarkastajan ilmoitukset 
 

Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkas-
tushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. 
Kuntalain 123 §:n tarkoittamat ilmoitukset lautakunnalle tehdään kirjalli-
sina lautakunnan puheenjohtajalle. Yhtymähallitukselle annettavat il-
moitukset tehdään kirjallisena yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja 
kuntayhtymän johtajalle.  

 

93 § Tilintarkastuskertomus 
 

Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 125 §:ssä mainitun lisäksi 
esitettävä lausunto 123 §:n 1 momentin mukaisista asioista. Kertomuk-
sessa esitetään myös muut tilintarkastajan tarpeellisiksi katsomat asiat.  

 

94 § Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle 
 

Lautakunta antaa yhtymävaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintar-
kastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa yhtymävaltuuston aset-
tamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edel-
liseltä tilikaudelta. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastusker-
tomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä anta-
mista vastineista ja yhtymähallituksen lausunnosta.  

Lautakunta esittää yhtymävaltuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin 
lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. 


