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V LUKU ENEMMISTÖVAALI JA SUHTEELLINEN VAALI .........................................................................28 
64 § Vaaleja koskevat yleiset määräykset ................................................................................................28 
65 § Enemmistövaali ................................................................................................................................28 
66 § Valtuuston vaalilautakunta ................................................................................................................28 
67 § Ehdokaslistojen laatiminen ...............................................................................................................29 
68 § Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto .............................................................29 
69 § Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen .......................................................................................29 
70 § Ehdokaslistojen yhdistelmä...............................................................................................................29 
71 § Suhteellisen vaalin toimittaminen ......................................................................................................29 
72 § Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen ...........................................................................................29 

VI LUKU VALTUUTETUN ALOITE- JA KYSELYOIKEUS ...........................................................................30 
73 § Valtuutettujen aloitteet ......................................................................................................................30 
74 § Yhtymähallitukselle osoitettava kysymys ..........................................................................................30 
75 § Kyselytunti .........................................................................................................................................30 

VII LUKU KUNTAYHTYMÄN TALOUDENHOITO ........................................................................................31 
76 § Talousarvio ja taloussuunnitelma .....................................................................................................31 
77 § Talousarvion täytäntöönpano ............................................................................................................31 
78 § Käyttösuunnitelma ............................................................................................................................32 
79 § Talousarvion seuranta ......................................................................................................................32 
80 §  Talousarvion sitovuus .......................................................................................................................32 
81 § Talousarvion muutokset ....................................................................................................................32 
82 § Hankinnat ..........................................................................................................................................33 
83 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen ..................................................................................33 
84 § Poistosuunnitelman hyväksyminen ...................................................................................................33 
85 § Rahatoimen hoitaminen ....................................................................................................................33 
86 § Maksuista päättäminen .....................................................................................................................33 
87 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut ......................................................................................34 

V LUKU HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA ....................................................................34 
88 § Esimiesten yleiset tehtävät ...............................................................................................................34 
89 § Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ..................................................................................................35 
90 § Järjestämiskeskuksen asiantuntijoiden ja palvelualojen johtajien tehtävät ......................................35 
91 § Henkilöstön tehtävät .........................................................................................................................38 
92 § Johtoryhmätyöskentely .....................................................................................................................38 

VI LUKU  TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA ......................................................................................38 
93 § Yhtymähallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa .......................................................................39 
94 § Viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkanimikkeen muuttaminen ...............................39 
95 § Haettavaksi julistaminen ...................................................................................................................39 
96 § Henkilöstön kelpoisuusehdot ............................................................................................................39 
97 § Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen .................................................................................39 
98 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen .....................................................................................41 
99 § Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista ......................41 
100 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen ........................................................................41 
101 § Viranhaltijan ratkaisuvalta henkilöstöasioissa ...............................................................................42 
102 § Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen ...............................42 
103 § Sivutoimilupa ja -ilmoitus ..............................................................................................................42 
104 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen ...........................................................................43 
105 § Virantoimituksesta pidättäminen ...................................................................................................43 
106 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi .............................................................43 
107 § Lomauttaminen .............................................................................................................................43 
108 § Palvelussuhteen päättyminen .......................................................................................................43 
109 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen ...........................................................................................43 
110 § Palkan takaisinperiminen ..............................................................................................................44 

VII LUKU  MUUT MÄÄRÄYKSET ..............................................................................................................44 
111 § Tiedottaminen ...............................................................................................................................44 
112 § Aloiteoikeus ...................................................................................................................................44 
113 § Lausuntojen antaminen ja esitysten tekeminen ............................................................................45 



Sivu 4 / 51 
 

114 § Kuntayhtymän nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen .....................................................45 
115 § Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen ......................................................................45 
116 § Yhtymähallituksen tiedonhallinnan tehtävät ..................................................................................46 
117 § Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät ..........................................................................46 
118 § Palvelutuotantolautakunnan/toimialan asiakirjahallinnon tehtävät ................................................46 
119 § Muu ohjeistus ................................................................................................................................47 
120 § Toimikunnat ja työryhmät ..............................................................................................................47 

VIII LUKU TARKASTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET ULKOINEN VALVONTA ..................................47 
121 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta ........................................................................................................47 
122 § Tarkastuslautakunnan kokoonpano ..............................................................................................48 
123 § Tarkastuslautakunnan kokoukset .................................................................................................48 
124 § Tarkastuslautakunnan tehtävät .....................................................................................................48 
125 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät .....................................................................................49 
126 § Tilintarkastusyhteisön valinta ........................................................................................................49 
127 § Tilintarkastajan tehtävät ................................................................................................................49 
128 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät.......................................................................................49 
129 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi .....................................................................................49 

IX LUKU SISÄNEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ............................................................................49 
130 § Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ...............................................................................................50 
131 § Lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ......................................................50 
132 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät.............................50 
133 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät .....................................................................................................51 

 



Sivu 5 / 51 
 

HALLINTOSÄÄNTÖ  

 

 

 

I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO 

 

Kuntalain 6 §:ssä määritelty kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonser-
nin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä kunnan 
muun omistukseen, sopimukseen tai rahoittamiseen perustuvan toiminnan. 
Johtamisessa on kysymys laajemman kokonaisuuden eli kunnan toiminnan 
johtamisesta. Kuntastrategia on valtuuston tärkein ohjausväline kunnan toi-
minnan pitkäaikaisessa johtamisessa ja ohjaamisessa. 

Kuntalaki mahdollistaa erilaiset johtamis- ja organisaatiomallit. Kunnan johta-
minen jakaantuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen. Poliittiseen 
johtamiseen kuuluu tavoitteenasettelu sekä päätöksentekoa ohjaavien linjaus-
ten tekeminen. Ammatillinen johtaminen on poliittisen päätöksenteon apuna 
toimivan valmistelu- ja täytäntöönpano-organisaation johtamista. Johtamisvas-
tuussa olevien roolien tulisi olla selkeät, ja johtamisen rakenteiden ja toiminta-
tapojen määriteltyjä ja niihin on sitouduttava. 

Kunnan ylimmän johdon muodostavat valtuusto, kunnanhallitus ja kuntajohta-
ja tai pormestari. Valtuusto voi päättää, että kuntajohtajan sijasta kuntaa joh-
taa pormestari. Pormestarin ohella kunnassa voi olla apulaispormestareita, 
joiden tehtävistä määrätään hallintosäännössä. 

 

1 § Hallintosäännön soveltaminen 
 
Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenet-
telystä tarvittavilta osin sen lisäksi, mitä on määrätty jäsenkuntien hyväksy-
mässä perussopimuksessa. Hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa 
ohjataan perussopimuksella ja luottamushenkilöiden palkkiosäännöllä, joihin 
nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena. 
 
Kuntayhtymän johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, 
talousarvioon sekä muihin yhtymävaltuuston päätöksiin. 
 
Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää 
kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. 
 
Yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöön-
panosta ja laillisuuden valvonnasta. 
 
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymä-
hallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaoh-
jauksesta sekä kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäi-
sestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Kuntayhtymän johtaa yhtymähallituksen alaisena kunnan hallintoa, talouden-
hoitoa, ja muuta toimintaa. Kuntayhtymän johtaja vastaa asioiden valmistelus-
ta yhtymähallituksen käsiteltäväksi. 
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Yhtymähallitus ja palvelutuotantolautakunta voivat päätöksellään siirtää hallin-
tosäännössä mainittuja tehtäviä kuntayhtymän muulle viranomaiselle tai alai-
silleen viranhaltijoille. Kuntayhtymän johtaja, hallintojohtaja, perhe- ja sosiaali-
palvelujohtaja, terveyspalvelujohtaja ja vanhuspalvelujohtaja voivat päätöksel-
lään siirtää kuntalaissa ja tässä hallintosäännössä mainittuja tehtäviään ja 
päätösvaltaansa kuntayhtymän alaiselle muulle viranhaltijalle. Kyseessä oleva 
viranhaltija on velvollinen pitämään kirjaa näistä päätöksistä.  

 
Tällä hallintosäännöllä kumotaan aikaisemmin voimassa ollut hallintosääntö ja 
siihen tehdyt muutokset ja täydennykset (hyväksytty yhtymävaltuustossa 
31.3.2021 § 10). Tämä sääntö tulee voimaan 2.9.2021. 
 

 

2 § Luottamushenkilöorganisaatio 

 

Kuntayhtymän luottamushenkilöorganisaation muodostaa kuntayhtymän pe-
russopimuksen mukaisesti yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, palvelutuotanto-
lautakunta, tarkastuslautakunta sekä omistajaohjauksen neuvottelukunta. 

 

Yhtymävaltuuston ja –hallituksen sekä omistajaohjauksen neuvottelukunnan 
tehtävät on määritelty perussopimuksessa. 

 

Yhtymävaltuuston tehtävät perussopimuksessa: 
Yhtymävaltuuston tehtävistä säädetään kuntalain 14 §:ssä.  
Yhtymävaltuuston tehtävänä on:  
1. hyväksyä talousarvio, rahoituksen perusteet, talous- ja toimintasuunnitel-
mat, kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuudet  
2. hyväksyä suunnitelmapoistojen laskentaperusteet  
3. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta  
4. valita kuntayhtymän johtaja  
5. valita jäsenet yhtymähallitukseen ja määrätä puheenjohtaja, valita jäsenet 
tarkastuslautakuntaan ja määrätä puheenjohtajat  
6. valita tilintarkastajat  
7. valita jäsenet lautakuntaan  
8. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista  
9. vahvistaa kuntayhtymän toimintaa ohjaavat säännöt  
10. päättää muista yhtymähallituksen sille esittämistä asioista  
11. seurata omistajaohjauksen toteutumista kuntayhtymässä 
 
Asiat käsitellään yhtymävaltuustossa hallituksen valmistelusta. Jäsenkunnalla 
on oikeus saada haluamansa asia yhtymävaltuuston käsiteltäväksi, jos se 
toimittaa kirjallisen esityksen hallitukselle niin aikaisin, että asia voidaan sisäl-
lyttää kokouskutsuun. 
 

Yhtymähallituksen tehtävät perussopimuksessa: 
Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja hyväksyy 
kuntayhtymän kannalta oleelliset sopimukset. Yhtymähallituksen yleisenä teh-
tävänä on, ellei hallintosäännössä toisin määrätä: 
1. ohjata, kehittää ja valvoa kuntayhtymän toimintaa  
2. vastata yhtymävaltuuston asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpa-
nosta ja laillisuuden valvonnasta  
3. vastata kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta  
4. vastata tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 7 
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5. päättää yhteistyöhankkeista  
6. tehdä kuntayhtymän toimialaan ja tehtäviin liittyvät tarpeelliset sopimukset, 
antaa lausunnot  
ja selvitykset mahdollisiin valituksiin  
7. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä kuntayhtymän ollessa kor-
vausvelvollinen  
8. päättää maksuista ja korvauksista  
9. päättää päätösvallan siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille  
10. perustaa tarvittavat tiimit ja määritellä niiden tehtävät  
11. seuraa omistajaohjauksen toteutumista 
 
Yhtymähallituksen toimiessa yhteistoiminta-alueen tilaajahallituksena, tehtä-
vänä on: 
1. vastata sopijakuntien puolesta yhteistoimintaan sisältyvien tehtävien ylei-
sestä  
kehittämisestä, suunnittelusta sekä toiminnan ja talouden seurannasta,  
2. laatia vuosittain yhteistoiminta-alueen yhteiset taloudelliset ja toiminnalliset 
tavoitteet  
kuntien järjestämissuunnitelmien ja talousarviosuunnittelun pohjaksi  
3. tehdä kunnille kuntakohtaisen järjestämissuunnitelman pohjalta syyskuun 
loppuun  
mennessä esitys vuotuisesta talousarviosta sekä siihen liittyvästä toiminta- ja  
taloussuunnitelmasta sopimuskuntien ja tuotantopuolen kanssa käytyjen neu-
vottelujen pohjalta,  
4. käydä neuvottelut tuotantopuolen talousarvioon sisältyvistä palvelutuotanto-
tavoitteista ja hyväksyä tuotantopuolen talousarvioon sisältyvä palvelu-
tuotantositoumus kuntien järjestämissuunnitelmien pohjalta.  
5. päättää kuntayhtymän hankintaohjeista  
6. päättää palvelujen ostamisesta ja myymisestä kuntien järjestämissuunni-
telmien ja kuntayhtymän hankintaohjeen mukaisesti  
7. hyväksyä toimialallaan merkittävien hankkeiden tarveselvitykset, suunnitel-
mat, hankintaohjelmat ja muut vastaavat  
8. hallitus voi siirtää määräämilleen viranhaltijoille edellä mainittua päätösval-
taa Edellä mainittujen tehtävien hoitamisesta määrätään tarkemmin hallinto-
säännössä. 
 
Sopimusten hallinta 
Yhtymähallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämi-
sestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten  
vastuuhenkilöt toimialallaan. 
 
Palvelutuotantolautakunta määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. 
 
Perustelut: Yhtymähallituksen sopimushallintaa koskevissa ohjeissa olisi hyvä  
käsitellä ainakin seuraavia asioita: 
– sopimusten riskiarvion laatimista, 
– sopimusten vastuuhenkilöiden tehtäviä, 
– sopimusten valmistelua, 
– sopimusten valvontaa, 
– sopimushallintaan liittyvää raportointia sekä 
– reklamointia ja sisäistä tiedonkulkua 
 

Omistajaohjauksen neuvottelukunnan tehtävät perussopimuksessa: 
 
Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovi-
taan kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja ta-
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voitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja 
tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä pal-
velujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävät: 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja,  

1. johtaa strategian sekä yhtymähallituksen tehtävien toteuttamisen edellyt-
tämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä kes-
kusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä 
kuntien asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin,  

2. vastaa kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii 
yhtymähallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla sekä 

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

 

Yhtymävaltuuston puheenjohtajan tehtävät: 

 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja johtaa valtuuston päätöksentekoprosessia ja 
valtuuston työskentelyä. Valtuuston toiminta on kuvattu tässä hallintosään-
nössä. 

 

Palvelutuotantolautakunnan tehtävänä on: 

 

1. hyväksyä järjestämissopimuksiin pohjautuvat toiminnalliset ja taloudelliset 
käyttösuunnitelmat 

2. hyväksyä muut tehtäviään koskevat sopimukset 

3. seurata ja valvoa palvelujen toteutumista järjestämissopimusten mukai-
sesti 

4. seurata asiakaspalautteita 

5. vastata palvelutuotannon arvioimisesta 

6. vastata omalta osaltaan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 

7. ratkaista palvelutuotantolautakunnan tehtävien osalta palvelutuotannon 
päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset siltä osin kun ne eivät kuulu yhty-
mähallituksen ratkaistavaksi. 

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

9. päättää kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä tervey-
denhuoltolain mukaan sekä niistä tehtävistä, jotka muussa laissa sääde-
tään terveyslautakunnan tai terveydenhoitolautakunnan taikka muun vas-
taavan toimielimen tehtäväksi. 

10. päättää sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen asiakasmaksuista  
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Lautakunta voi delegoida laissa säädettyä päätösvaltaa ja oikeuttaa pu-
hevallan käyttämiseen toimielimen alaiselle viranhaltijalle, henkilön tah-
dosta riippumatonta huoltoa koskevia päätösvaltaa lukuun ottamatta. 

 

3 § Järjestämisen ja tilaamisen erottaminen sosiaali- ja terveyspalvelutuo-

tannossa 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain mukaisen sosiaali- ja terveys-
palvelujen yhteistoiminta-alueen hallinto järjestetään erottamalla palvelujen 
järjestäminen ja palvelujen tuottaminen (vrt. tilaaja-tuottaja -malli). 

 

Järjestämiskeskuksen tehtävät:  

 

1) neuvottelee jäsenkuntien kanssa laadittavista palvelujen järjestämissopi-
muksista 

2) vastaa siitä, että kuntien järjestämissopimuksessa ilmaisema tahto toteutuu  

3) muuttaa kunnan tilauksen varsinaisten toimenpiteiden hankinnoiksi 

4) huolehtii vastuullaan olevan palveluprosessin eri osien yhteen sovittamises-
ta ja määrittelee eri palveluyksiköiden roolit ja keskinäisen työnjaon. 

5) tekee tarvittaessa omistajille esityksiä uusista palvelutarpeista ja tarvittavis-
ta rakennemuutoksista 

6)  seuraa ja raportoi omistajille palvelutuotannon toimivuudesta ja tehokkuu-
desta 

 

4 §  Toimivallan edelleen siirtäminen 
 

Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa ja perussopimuksessa määrättyä toimi-
valtaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle on edelleen siirretty, ei voi 
enää siirtää toimivaltaa edelleen 
 
 

5 § Toimivalta päättää asiakirjojen antamisesta 
 

Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee kuntayhtymän johtaja 
 
Toimielin voi päättämässään laajuudessa siirtää asiakirjan antamista koske-
vaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaisilleen viranhaltijoille. 
 
 

 

6 § Normaalista toimivallasta poikkeaminen 

 

Tässä hallintosäännön pykälässä on määräykset toimivallan delegoinnista nii-
hin tilanteisiin, joissa kunnan järjestämisvastuulla olevaan toimintaan kohdis-
tuu sellainen riski tai uhka, että normaalista toimivallasta poikkeamiselle on 
välttämätön syy. Normaalista toimivallasta poikkeavalla päätösvallalla voidaan 
tehdä päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä palveluiden turvaamiseksi ja tilan-
teen saattamiseksi normaaliksi. Päätösvaltaa käytetään vain sen verran, kuin 
välttämätön syy edellyttää.  
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Tässä pykälässä tarkoitetussa päätöksenteossa käytetään laissa kuntayhty-
mälle säädettyä päätösvaltaa, jota yhtymävaltuusto voi hallintosäännössä siir-
tää kuntayhtymän muille toimielimille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. 
Jos laissa on määrätty päätösvalta tietylle kuntayhtymän viranomaiselle, hal-
lintosäännössä ei voida määrätä päätösvallasta toisin. Tätä pykälää sovelle-
taan ensisijaisena hallintosäännön muihin lukuihin nähden. 

 

Normaalista toimivallasta poikkeaminen ja raportointi 

Hallintosäännön muiden lukujen toimivaltamääräyksistä voidaan poiketa vält-
tämättömän syyn vuoksi. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi henkeen ja ter-
veyteen kohdistuvat uhat sekä elintärkeiden palveluiden keskeytymiseen, ta-
louteen, kiinteistöihin, muuhun omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat uhat, 
jotka aiheuttavat välittömän vaaran tai muun vakavan toiminnallisen tai talou-
dellisen riskin.  

 

Kuntayhtymän johtaja voi käyttää normaalista toimivallasta poikkeavaa pää-
tösvaltaa kuntayhtymän palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoi-
miseksi välttämättömän syyn vuoksi. 

 

Toimialajohtaja voi käyttää normaalista toimivallasta poikkeavaa päätösvaltaa 
kuntayhtymän palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi omalla 
toimialallaan välttämättömän syyn vuoksi, ellei kuntayhtymän johtaja päätä 
asiasta. 

Yhtymähallitukselle tulee raportoida ylläolevalla perustuvalla toimivallalla teh-
dyistä päätöksistä. 

 

Normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan käyttöön ottaminen mää-
räajaksi yhtymähallituksen päätöksellä 

Yhtymähallitus voi vahvistaa kuntayhtymän johtajan ja toimialajohtajan nor-
maalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan määräajaksi edelle mainitun 
välttämättömän syyn vuoksi. Yhtymähallitus voi vahvistamisen sijaan, sekä 
ennen määräajan päättymistä todeta, ettei normaalista toimivallasta poikkea-
van päätösvallan käytölle ole enää perusteita. 

 

II LUKU KOKOUSMENETTELY 

 

Tässä luvussa on muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston kokousmenette-
lyjä ja pöytäkirjan laatimista koskevat määräykset. Kuntalain 12 luvussa on 
päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevat säännökset. Kokousmenettelyt 
ovat pitkälti hallintosäännön määräysten varassa. 

 

Kuntalaki mahdollistaa perinteisen kokouspaikalla pidettävän kokouksen, säh-
köisessä toimintaympäristössä tapahtuvan kokouksen (sähköinen kokous) 
sekä sähköisen päätöksentekomenettelyn ennen kokousta. Ennen uusien 
sähköisten päätöksentekomuotojen käyttöönottoa on hallintosääntöön otetta-
va tarpeelliset määräykset sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksente-
komenettelyyn liittyvistä asioista.  
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Pöytäkirjan perustehtäviä ovat tiedon säilytys, tiedon siirto sekä oikeussuojan 
ja valvonnan tarpeet. Kuntalaissa ei säädetä pöytäkirjan sisällöstä. Hallinto-
säännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta, allekir-
joittamisesta ja tarkastamisesta. 

 

7 § Luvun määräysten soveltaminen 

 

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan yhtymävaltuustoa lukuun ottamatta 
kuntayhtymän toimielinten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan tois-
sijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin 
määrätty. 

 

8 §  Toimielimen päätöksentekotavat 

 

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen 
osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan 
käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. 

 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, jo-
hon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). 

 

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksenteko-
menettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). 

 

Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin 
ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjes-
telmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyt-
tämällä tavalla. 

 

 

9 § Sähköinen kokous 
 

Toimielin voi pitää kokoukset sähköisesti. 

 

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta tilasta, jossa 
salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuo-
lisen kuultavissa eivätkä nähtävissä. 

 

Sähköinen kokous voidaan pitää siten, että kaikki osallistuvat kokoukseen 
sähköisen yhteyden avulla tai siten, että vain osa läsnäolijoista osallistuu ko-
koukseen sähköisen yhteyden avulla. Käytettävän tietojärjestelmän tai vi-
deoneuvotteluyhteyden tulee mahdollistaa kuntalain edellyttämä läsnäoleviksi 
todettujen yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Vaatimuksen täyttää se, että 
nimenhuudon aikana ja puheenvuoroa käytettäessä puhuja näkyy muille osal-
listujille videoyhteydellä. 
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Oulunkaaren varsinainen kokouspaikka on kuntayhtymän toimiston neuvotte-
lutila. Kokoukseen voi osallistua myös seuraavista sähköisellä yhteydellä: 

 
Iissä kunnanvirastolla 
Pudasjärvellä kaupungintalolla 
Utajärvellä kunnanvirastolla 
Vaalassa kunnanvirastolla 
Simon kunnanvirastolla tai terveysasemalla. 
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10 §  Sähköinen päätöksentekomenettely 

 

Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kunta-
lain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin 
toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin. 

 

 

11 § Kokousaika ja -paikka 

 

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. 

 

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi 
tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pi-
tämisestä. 

 

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

 

12 § Kokouskutsu 

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtaja.  

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa 
noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätök-
sentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsi-
teltävä sähköisesti. 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toi-
mielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset 
syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa 
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.  

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-
oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 

 

Yhtymähallituksen ja lautakuntien kokouskutsu toimitetaan viimeistään kolme 
päivää ennen kokousta, ellei erityisen painavasta syystä muuta johdu. Paina-
vasta syystä esityslista tai osa siitä voidaan toimittaa myöhemminkin, kuiten-
kin ennen kokousta 

 

13 § Sähköinen kokouskutsu 

 

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköi-
sesti. Tällöin yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että 
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tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat 
käytettävissä. 

 

 

14 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kuntayhtymän verkkosivuilla 

 

Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esi-
tyslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity 
tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yk-
sittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli eri-
tyisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslis-
tan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan 
asukkaiden tiedonsaanti-intressit. 

 

15 § Jatkokokous 

 

Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyksi, asiat voidaan 
siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. 

Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta 
ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta. 

 

 

16 § Varajäsenen kutsuminen 

 

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse 
kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen 
vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen 
asian käsittelyyn. 

 

Myös puheenjohtaja tai esittelijä tai toimielimen sihteeri voi toimittaa kutsun 
varajäsenelle. 

 

 

17 § Läsnäolo kokouksessa 

 

Kuntayhtymän eri toimielinten kokouksissa jäsenten ja esittelijöiden lisäksi 
läsnäolo- ja puheoikeus: 

 yhtymähallituksen kokouksessa yhtymävaltuuston puheenjohtajalla, 
varapuheenjohtajilla, jäsenkuntien kunnanjohtajilla sekä järjestämis-
keskuksen henkilöstöllä  

 palvelutuotantolautakunnan kokouksessa yhtymähallituksen puheen-
johtajalla, jäsenkuntien kunnanjohtajilla, järjestämiskeskuksen henki-
löstöllä ja palvelupäälliköllä. 

 

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 
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Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asi-
antuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päätty-
miseen asti. 

 

18 § Yhtymähallituksen edustus muissa toimielimissä 

 

Yhtymähallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- 
ja puheoikeus kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös yhtymähalli-
tuksen varajäsen tai kuntayhtymän johtaja. 

 

Yhtymähallitus ei voi määrä edustajaansa tarkastuslautakuntaan eikä valtuus-
ton tilapäiseen valiokuntaan. 

  

19 § Kokouksen julkisuus 

 

Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 101 §:ssä. 

 

Jos toimielin päättää pitää julkisen sähköisen kokouksen, yleisölle on jär-
jestettävä mahdollisuus seurata kokousta internetin kautta sekä kokous-
kutsussa mainitussa tilassa. 

 

20 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous 
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

21 § Tilapäinen puheenjohtaja 

 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jos-
sakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheen-
johtaja. 

 

 

22 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot 

 

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen 
puheenvuoroista säädetään kuntalain 102 §:ssä. 

 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toi-
sin päätä. 
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23 § Kokouskutsussa mainitsemattomana asian käsittely 

 

Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on 
kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole 
mainittu kokouskutsussa. 

 

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin 
voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä. 

 

 

24 § Esittelijät 

 

Yhtymähallitus: 

Esittelijänä yhtymähallituksen kokouksessa toimii kuntayhtymän johtaja. Hä-
nen varahenkilönään toimii hallintojohtaja. Hallintojohtaja toimii yhtymähalli-
tuksen 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 pu-
heenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.  

 

Palvelutuotantolautakunta: 

 

Esittelijänä palvelutuotantolautakunnan kokouksessa toimivat perhe- ja sosi-
aalipalvelujohtaja, terveyspalvelujohtaja ja vanhuspalvelujohtaja kukin alai-
sensa toimialan ja toiminnan osalta. Yhteisten ja hallinnollisten asioiden esitte-
lijänä toimii asianomaisen toimielimen määräämä palvelujohtaja.  

 

Mikäli on epäselvyyttä, kenelle asian esittely kuuluu, esittelijän ratkaisee kun-
tayhtymän johtaja. Palvelutuotantolautakunnan sihteerinä toimii tehtävään ni-
metty viranhaltija tai työntekijä. 

 

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisek-
seen määrätty tai muu asianomaisen toimielimen määräämä henkilö. Pal-
velutuotantolautakunta voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään 
puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 

 

25 § Esittely 

 

Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. 

 

Esittelijä vastaa esittelemänsä kokousasioiden asianmukaisesta valmiste-
lusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen. 
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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 ehdotus on peruu-
tettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. 

 

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohta-
jan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin 
päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi 
kannatusta. 

 

26 § Esteellisyys 

 

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteel-
lisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä 
asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta. 

 

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteelli-
syys toimielimen ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa an-
taa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvi-
oinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistut-
tava kokouksesta. 

 

Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyt-
tään koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poik-
keustilanteessa. 

 

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan. 

 

27 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi 

 

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, 
palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen 
keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuk-
sesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdo-
tus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää 
asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu. 

 

28 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen 

 

Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 

 

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Pu-
heenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdo-
tusta kannatettu. 
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29 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen 

 

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja to-
teaa pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi. 

 

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

 

30 § Äänestykseen otettavat ehdotukset 

 

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, jo-
ka on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kui-
tenkaan oteta äänestykseen. 

 

Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä 
ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen. 

 

31 § Äänestys ja vaalit  
 

Äänestykseen sovelletaan muilta osin, mitä IV luvussa määrätään äänestys-
menettelystä valtuustossa. Vaalin toimittamista koskevat määräykset ovat V 
luvussa. 

 

32 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 
 

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos 
puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkir-
ja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. 

 

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  

 

Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätök-
sentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan 
tarkastaa erikseen ennen kokousta. 

 

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 

 

1.  Järjestäytymistietoina: 

 toimielimen nimi; 

 merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, säh-
köinen kokous, yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä pää-
töksentekomenettelyssä) 
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 kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset 

 kokouspaikka; 

 läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; 

 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

2.  Asian käsittelytietoina: 

 asiaotsikko; 

 selostus asiasta; 

 esittelijän päätösehdotus; 

 esteellisyys ja perustelut 

 tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; 

 äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä 
äänestyksen tulos siten, että kunkin jäsenen kannanotto ilmenee 
pöytäkirjasta 

 vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; 

 päätöksen toteaminen; sekä 

 eriävä mielipide. 

 

Muuna tietoina: 

 salassapitomerkinnät 

 puheenjohtajan allekirjoitus; 

 pöytäkirjanpitäjän varmennus; 

 merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä 

 merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytä-
kirja on ollut yleisesti nähtävänä.  

 

Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoi-
tukset sekä muutoksenhakukiellot. 

 

Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luotta-
mushenkilön tekemiin päätöksiin. 

 

Yhtymähallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta. 

 

33 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle 

 

Yhtymähallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimus-
ohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä 
kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. 

 

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan 
jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 
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Yhtymähallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon 
ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakun-
ta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan. 

 

34 § Yhtymähallituksen ja palvelutuotantolautakunnan otto-oikeus 

 

Asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, 
yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja.  

 

Asian ottamisesta palvelutuotantolautakunnan käsiteltäväksi voi päättää pal-
velutuotantolautakunta, palvelutuotantolautakunnan puheenjohtaja, perhe- ja 
sosiaalipalvelujohtaja, terveyspalvelujohtaja ja vanhuspalvelujohtaja kukin 
alaisensa toiminnan osalta sekä palvelutuotantolautakunnan päättämä esitteli-
jä yhteisten ja hallinnollisten asioiden osalta. Otto-oikeutta ei käytetä sosiaali-
huollon yksilöön kohdistuvissa päätöksissä. 

 

35 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 
 

Kuntayhtymän viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkasta-
misesta ilmoitettava yhtymähallitukselle tai palvelutuotantolautakunnalle sen 
määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen 
tai palvelutuotantolautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Yhtymähallituksen alaisten viranomaisten päätöksistä ilmoitetaan yhtymähalli-
tukselle ja palvelutuotantolautakunnan alaisten viranomaisten päätöksistä il-
moitetaan palvelutuotantolautakunnalle.  
 
Ilmoittaa ei kuitenkaan tarvitse sosiaalihuollon yksilöön kohdistuvia päätöksiä. 

 
Yhtymähallitus tai palvelutuotantolautakunta voi lisäksi päättää muista asioista 
tai asiaryhmistä, joista se ei käytä otto-oikeuttaan. 

 
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta lähet-
tämällä ote päätöksestä kuntayhtymän toimistoon. Jos pöytäkirjaa ei tarkaste-
ta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.  

 

 

III LUKU VALTUUSTO 

 

Tässä luvussa on valtuuston toimikauden ensimmäistä kokousta, valtuuston 
toiminnan sisäistä järjestelyä ja valtuustoryhmiä koskevat määräykset. Valtuu-
tetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Hallinto-
säännössä annetaan tarpeelliset määräykset valtuustoryhmistä. Valtuusto-
ryhmien sisäistä työskentelyä ei säännellä hallintosäännöllä, vaan ryhmät toi-
mivat itse hyväksymiensä menettelysääntöjen mukaan. Yhtymävaltuustosta ja 
yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus. 
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36 §  Valtuuston toiminnan järjestelyt 

 
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen pu-
heenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa 
puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. 
 
Puheenjohtajisto valitaan perussopimuksen mukaisesti eli yhtymävaltuustolla 
on puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajuus on 
kunnittain kiertävä, kauden ollessa 2 vuotta. 
 
Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa 
valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. 
 
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii kun-
tayhtymän hallintojohtaja. 

 

37 §  Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi 

 
Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. 
 
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava 
valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien val-
tuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus. 
 
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momen-
tissa tarkoitetun ilmoituksen. 
 
Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puo-
lueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden val-
tuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuus-
toryhmän nimeen. 

 

38 § Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa 

 

Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuusto-
ryhmään liittymisestä ja siitä eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava 
asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. 

Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava 
tästä kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle. 

 

39 § Istumajärjestys 

 

Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksy-
män istumajärjestyksen mukaisesti. 
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IV LUKU VALTUUSTON KOKOUKSET 

 

Valtuustoasioiden valmistelusta ja käsittelystä sekä valtuuston kokous-
menettelyistä säädetään kuntalain 12 luvussa. Hallintosääntöön on tarpeen ot-
taa täydentävät määräykset mm. kokouskutsusta, esityslistasta, varavaltuute-
tun kutsumisesta, puheenvuoroista, asioiden käsittelystä, äänestyksestä, 
enemmistövaalista, suhteellisesta vaalista ja pöytäkirjasta sekä sähköisestä 
kokouksesta, mikä mahdollistaa valtuuston sähköiset kokoukset. 

 

40 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous 

 

Pääsääntöisesti valtuusto kokoontuu kaksi (2) kertaa vuodessa, kevätkokous 
30.6. ja syyskokous 15.12. mennessä. Valtuusto voi käsitellä asian varsinai-
sessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikal-
la. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai ää-
nestysjärjestelmää. Lisäksi voidaan pitää tarvittaessa ylimääräisiä valtuuston 
kokouksia. 

 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, jo-
hon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on 
järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin 
kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. 

 

Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta 
paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut 
eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. 

 

Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin ko-
kouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat 
ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla. 

 

41 § Kokouskutsu 

 

Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka 
sekä käsiteltävät asiat.  

 

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitet-
tava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsus-
sa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. 

 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 5 päivää ennen valtuuston kokousta 
kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -
velvollisuus.  Samassa ajassa kokouksesta on tiedotettava kuntayhtymän 
verkkosivuilla.  
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42 § Esityslista 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset val-
tuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt 
ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidet-
täviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. 

 

Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.  

 

43 §  Sähköinen kokouskutsu 
 

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköises-
ti. Tällöin yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän 
tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettä-
vissä. 

  

44 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kuntayhtymän verkkosivuilla 

 

Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esi-
tyslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity 
tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta 
voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kun-
tayhtymän verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon jäsenkuntien 
asukkaiden tiedonsaanti-intressit. 

 

45 §  Jatkokokous 

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsitel-
tyä, käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tar-
vitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti 
jatkokokouksen ajasta ja paikasta. 

 

46 § Varavaltuutetun kutsuminen 
 

Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esitys-
listalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä 
valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille. 
 
Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyy-
destä puheenjohtajan tai sihteerin on kutsuttava jäsenkunnan valtuuston valit-
sema valtuutetun henkilökohtainen varajäsen. 

  

47 § Läsnäolo kokouksessa 
 

Hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan on oltava valtuustossa 
läsnä. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden käsittelyä. Hallituksen 
ja tarkastuslautakunnan jäsenillä sekä toimialajohtajilla on kokouksissa läsnä-
olo-oikeus.  
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Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei pää-
töksen tekemiseen, jollei ole samalla valtuustoedustaja 

 

Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 

 

48 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuu-
dolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. 

  

Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet 
valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle 
kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi 
puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjoh-
tajalle. 

 

Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja asianomainen valtuutettu saa-
puu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle. 

 

Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaes-
sa todeta uudelleen läsnäolijat. 

 

Mikäli puheenjohtaja toteaa valtuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hä-
nen on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 

 

49 § Kokouksen johtaminen 
  

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa säädetään kuntalain 102 
§:ssä. 

 

50 § Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle 
  

Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjoh-
don kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen 
jäsenenä. 

 

51 § Tilapäinen puheenjohtaja 
 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jos-
sakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheen-
johtaja. 
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52 § Esteellisyys  

 

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteel-
lisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä 
asian käsittelystä ja poistuttava paikaltaan. Jos asia käsitellään suljetussa ko-
kouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta. 

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteelli-
syys valtuuston ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa 
selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnis-
sa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava 
paikaltaan. 

Henkilö, jonka esteellisyyden valtuusto ratkaisee, saa osallistua esteellisyyt-
tään koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poik-
keustilanteessa. 

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan. 

 

53 § 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, tarkastuslauta-
kunnan 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 ehdotus on peruutettu ennen 
kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiassa, asia on poistettava esityslistalta. 

 

54 §  Puheenvuorot 

 

Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella. 

Puheenvuoro on pyydettävä sähköisesti/selvästi havaittavalla tavalla tai toimit-
tamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö.   

Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poi-
keten puheenjohtaja voi antaa:  

 

1. asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edus-
tajalle ryhmien suuruuden mukaisessa järjestyksessä, 

2. puheenvuoron yhtymähallituksen puheenjohtajalle, kuntayhtymän johtajal-
le, palvelujohtajalle sekä tarkastuslautakunnan ja tilapäisen valiokunnan 
puheenjohtajalle, jos käsitellään asianomaisten toimijoiden valmistelemia 
asioita; sekä 

3. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.  
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Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestys puheenvuoro on annettava ennen 
muita. 

Kokouksen kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asi-
assa rajoittaa valtuutettujen puheenvuorojen pituutta. 
 
Puheenvuoron saaneen on puhuttava paikaltaan tai puhujakorokkeelta.  

 

55 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi 

 

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, 
palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen 
keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuk-
sesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdo-
tus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää 
asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.  

Asia, jota käsitellään ensimmäisen kerran valtuustossa eikä esityslistaa ole 
toimitettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokouk-
seen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista pyytää asian pöy-
dällepanoa. Muissa tilanteissa asian pöydällepanosta päätetään enemmistö-
päätöksellä. 

 

56 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen 

 

Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Pu-
heenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdo-
tusta kannatettu.  

 

57 §  Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen 
 

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja to-
teaa pohjaehdotuksen valtuuston päätökseksi. 

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

 

58 § Äänestykseen otettavat ehdotukset 
 

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, jo-
ka on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kui-
tenkaan oteta äänestykseen. 

Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä 
ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen. 

 

59 §  Äänestystapa ja äänestysjärjestys 

 

Äänestys toimitetaan sähköisesti/äänestyskoneella/nimenhuudolla tai valtuus-
ton päättämällä muulla tavalla. Äänestys toimitetaan avoimesti. 
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Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohta-
ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys 
määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan: 

 

1. Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa 
ehdotusta. Voittanut ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten 
pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan. Näin jatketaan, kunnes 
saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänes-
tykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava 
ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista 
voittanutta vastaan. 

2. Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, otetaan ensin äänestykseen 
määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin 
jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin 
ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää ää-
nestetä. 

3. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista eh-
dotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen. 

 

60 § Äänestyksen tuloksen toteaminen 
 

Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen. 

Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus 
tai yksimielisyys, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toi-
mittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan. 

 

61 §  Toimenpidealoite 
 

Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä 
käsiteltyyn asiaan liittyvän toimenpidealoitteen. Toimenpidealoite osoitetaan 
yhtymähallitukselle. Se ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa 
eikä saa muuttaa tai laajentaa päätöstä. 

 

62 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 

 

Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään 
32 §:ssä. 

Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan 
kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta ko-
kouksessa.  

 

63 § Päätösten tiedoksianto jäsenkuntien jäsenille 

 

Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkasta-
misen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 
§:ssä säädetään. 
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V LUKU ENEMMISTÖVAALI JA SUHTEELLINEN VAALI 
 
Henkilöstövalinnasta käytetään nimitystä vaali. Vaali toimitetaan ensisijaisesti 
enemmistövaalina. Suhteellinen vaali voidaan toimittaa vain luottamushenkilöi-
tä valittaessa ja valittavia täytyy olla vähintään kaksi. Vaali toimitetaan suh-
teellisena, jos riittävä osa toimielimen jäsenistä vaatii suhteellista vaalia. Las-
kukaava on kuntalaissa. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta, onko suhteelli-
sen vaalin vaatijoita riittävästi. 
 
Sähköisessä kokouksessa voidaan toimittaa vaali suljetuin lipuin, jos vaalisa-
laisuus pystytään turvaamaan. Käytettävältä tietojärjestelmältä edellytetään si-
ten, että valtuutettu voidaan tunnistaa luotettavasti ja annetun äänen voi antaa 
salatulla sähköisellä yhteydellä. Lisäksi äänet on voitava laskea niin, ettei ää-
nen antajaa ja sen äänen sisältöä voida yhdistää. 
 
Suhteellisen vaalin toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin mitä kunta-
vaaleista säädetään. Tarkemmat määräykset suhteellisen vaalin toimittami-
sesta otetaan hallintosääntöön. 
 

64 § Vaaleja koskevat yleiset määräykset 
 
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäse-
net ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muo-
dostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia. 
Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen 
vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Suljetussa lippuäänestyksessä äänestä-
jän on taitettava äänestyslippu siten, ettei sen sisältö ole näkyvissä. 
 
Äänestyslipuissa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan 
valtuuston puheenjohtajalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä. 
 
Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen 
lainvoimaisuuteen saakka. Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säily-
tettävä suljetussa kuoressa. 
 

65 § Enemmistövaali 
 
Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdok-
kaalle tai ehdokasparille. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimielimen jä-
senellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä tai 
ehdokaspareja. Yhdelle ehdokkaalle tai ehdokasparille voi antaa vain yhden 
äänen ja kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää. 
 
Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkas-
tajat toimivat samalla äänten-laskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituk-
sessa, jollei valtuusto toisin päätä. 
 

66 § Valtuuston vaalilautakunta 
 

Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten 
vaalilautakunnan. Lautakunnassa on neljä jäsentä ja kullakin henkilökohtainen 
varajäsen. 
 
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan. 
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Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toi-
sin päätä. 
 

67 § Ehdokaslistojen laatiminen 
 

Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan tai ehdokasparin 
nimi kuin vaalissa on valittavia jäseniä ja varajäseniä. 
  
Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Vähin-
tään kahden valtuutetun on allekirjoitettava ehdokaslista. Ensimmäinen allekir-
joittaja toimii listan asiamiehenä, antaa listan valtuuston puheenjohtajalle ja on 
oikeutettu tekemään siihen 111 §:ssä tarkoitetut oikaisut. 
 

68 § Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto 
 

Valtuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava 
valtuuston puheenjohtajalle sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloite-
taan. 
 

69 § Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen 
 

Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, valtuuston puheen-
johtaja antaa ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko ne asi-
anmukaisesti laaditut. Jos listassa todetaan virheitä, annetaan asiamiehelle ti-
laisuus korjata virheet vaalilautakunnan asettamassa määräajassa. 
Jos sama henkilö on ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin ehdokkaana use-
ammalla listalla, vaalilautakunnan on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdok-
kaalta, mille listalle hänen nimensä jätetään.  
 

70 § Ehdokaslistojen yhdistelmä 
 
Ehdokaslistojen oikaisuja varten varatun määräajan päätyttyä vaalilautakunta 
laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, johon jokaiselle ehdokaslis-
talle merkitään järjestysnumero. 
 
Ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista ehdokaslistojen yhdistelmä 
annetaan valtuutetuille tiedoksi ja luetaan ääneen valtuustolle. 
 

71 § Suhteellisen vaalin toimittaminen 
 
Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. 
Valtuutetut antavat nimenhuudon määräämässä järjestyksessä valtuuston pu-
heenjohtajalle äänestyslippunsa. 
 

72 § Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen 
 
Valtuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii 
niiden pätevyyden sekä laskee ja ilmoittaa vaalin tuloksen noudattaen sovel-
tuvin osin, mitä kuntavaleista säädetään. 
 
Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston pu-
heenjohtajalle, joka toteaa vaalin tuloksen valtuustolle. 
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VI LUKU VALTUUTETUN ALOITE- JA KYSELYOIKEUS 

 
Valtuutetun aloitteen käsittelystä otetaan tarpeelliset määräykset hallintosään-
töön. Määräykset voivat koskea mm. ennen varsinaista valmistelua valtuus-
tossa käytävää lähetekeskustelua sekä aloitteiden seurantaa 
 
Valtuutettujen tietojensaantioikeuden edistämiseksi hallintosääntöön voidaan 
ottaa määräykset yhtymähallitukselle osoitettavista kysymyksistä ja valtuuston 
kokouksen ulkopuolella pidettävistä valtuuston kyselytunneista. 
 

73 § Valtuutettujen aloitteet 
 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja 
valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa 
koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 
 
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä yhtymähallituksen valmistel-
tavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta 
käydään lähetekeskustelu. 
 
Yhtymähallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä val-
tuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja yhtymähallitukselle lähetetyistä 
aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopulli-
sesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta 
on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 

74 § Yhtymähallitukselle osoitettava kysymys  
 
Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä yhtymähallitukselle kirjallisen ky-
symyksen kunnan toiminnasta ja hallinnosta. 
 
Yhtymähallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään valtuuston kokouk-
sessa, joka ensiksi pidetään kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä. 
 
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään kannatettu ehdotus tilapäisen valiokun-
nan asettamisesta selvittämään kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston 
on päätettävä, asetetaanko tilapäinen valiokunta. Muuta päätöstä ei asiassa 
saa tehdä. 
 
 

75 § Kyselytunti 
 
Valtuutetulla on oikeus esittää yhtymähallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi 
lyhyitä enintään kahden minuutin pituisia kysymyksiä kuntayhtymän hallintoa 
ja taloutta koskevista asioista. Kyselytunti järjestetään ennen valtuuston ko-
kousta, jollei valtuusto toisin päätä. Kyselytunti on julkinen. 
 
Valtuuston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kyselytunnilla. Yhtymähalli-
tuksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä vastaa kysymyksiin. Kysymyk-
siin vastataan saapumisjärjestyksessä, ellei puheenjohtaja toisin päätä. Vas-
tauksen saatuaan kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liitty-
vää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua. 
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Kysymys on toimitettava kirjallisena viimeistään kahdeksan päivää ennen val-
tuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin 
ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin. 

 

VII LUKU KUNTAYHTYMÄN TALOUDENHOITO 
 

Talousarvio osana taloussuunnitelmaa on valtuuston keskeinen kunnan toi-
minnan ohjausväline sekä kuntayhtymän kokonaistalouden suunnitelma. Ta-
lousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja ta-
louden tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma laaditaan siten, että ne toteut-
tavat kuntayhtymän strategiaa. Talousavio laaditaan siten, että edellytykset 
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (alibudjetointikielto). 

 

Talousarviossa on käyttötalous- ja investointiosa sekä tuloslaskelma ja rahoi-
tusosa. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä-
rahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Tämä edel-
lyttää mm. tulorahoituksen riittävyyden, lainakannan muutosten ja maksuval-
miuden kehityksen arviointia. 

 

Kunnan taloutta koskevat säännökset ovat kuntalain 13 luvussa. Hallintosään-
töön voidaan ottaa tarkempia määräyksiä talousarvion valmistelusta, täytän-
töönpanosta ja sitovuudesta sekä toiminnan ja talouden seurannasta, raha-
toimen hoitamisesta sekä muusta taloudenhoidosta. 

 

 

76 § Talousarvio ja taloussuunnitelma 
 

Yhtymähallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. 
 
Toiminta-alueet laativat talousarvioehdotuksensa. 
 
Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat toiminnan ja talouden tavoit-
teet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Sitovuustaso määritel-
lään talousarvioasiakirjassa. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvi-
oon brutto- tai nettomääräisenä. 
 
 

77 § Talousarvion täytäntöönpano 

 

Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja 
hankekohtaiset toimintatavoitteet, meno- ja tuloarviot.  

Yhtymävaltuusto päättää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat yhtymä-
hallitusta ja muita kuntayhtymän viranomaisia. Yhtymävaltuusto päättää ta-
lousarvion sitovuustasot. 

Yhtymähallitus antaa talousarvion ja -suunnitelman laatimista varten tarpeelli-
set ohjeet sekä talousarvion hyväksymisen jälkeen talousarvion täytäntöönpa-
no-ohjeet. 
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78 § Käyttösuunnitelma 

 

Yhtymähallitus ja palvelutuotantolautakunta hyväksyvät oman vastuualueensa 
osalta talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa 
päätetään yhtymävaltuuston hyväksymien tehtävien toteuttaminen ja jaetaan 
tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen pienemmiksi kokonaisuuksiksi.  

 

Käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa yhtymähallitus tai pal-
velutuotantolautakunta voi siirtää edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 

 

Kuntayhtymän johtaja päättää hankkeiden osalta käyttösuunnitelmaan tehtä-
vistä muutoksista talousarvion puitteissa. 

 

79 § Talousarvion seuranta 

 

Yhtymähallitus antaa toiminta- ja talousraportointia koskevat ohjeet. Talousar-
vion toteutumista seurataan kuukausittain. 

 

80 §  Talousarvion sitovuus 

 
Talousarviosta päätettäessä yhtymävaltuusto määrittelee, mitkä ovat yhtymä-
valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousar-
vion noudattamista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut 
sitovat kunnan viranomaisia. 
 
Yhtymähallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntayh-
tymää sitova ja kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrära-
haa käytettävissä. Yhtymähallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys 
määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta. 
 

81 § Talousarvion muutokset  

 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousar-
viovuoden aikana. Määrärahamuutokset tulee hakea ennen kuin sitova mää-
räraha on ylittynyt. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan 
käsitellä vain poikkeustapauksissa. 

 

Jos ao. kunnan soten palveluala on ylittymässä, mutta ao. kunnan sosiaali- ja 
terveystoimen omatuotanto ei ylity tulee palvelutuotantolautakunnan hakea 
määrärahan muutosta syyskuun loppuun mennessä järjestämiskeskuksen, 
yhtymähallituksen kautta yhtymävaltuustolta. Mikäli kunnan raami on omassa 
tuotannossa tai erikoissairaanhoidossa ylittymässä, järjestämiskeskuksen tu-
lee viedä asia jäsenkunnan käsittelyyn. Kunnan raamin ylitykseen myöntää 
ensin jäsenkunnan valtuusto ylitysoikeuden ja sen jälkeen asia tuodaan Ou-
lunkaaren yhtymävaltuuston käsittelyyn. 
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Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus 
toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita 
ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vai-
kutus määrärahoihin. 

 

82 § Hankinnat 

 

Yhtymähallitus päättää vuosittain talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä 
hankintarajat. Hankinnat suoritetaan hankintaohjeen mukaisesti. 

 

 

83 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen 

  

Omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää yhtymähallitus yhty-
mävaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. 

Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä yhtymähallitus 
voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 

 

84 § Poistosuunnitelman hyväksyminen  

 

Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy yhtymävaltuusto. Käyttöomaisuuden 
perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilli-
seen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. 

  

Yhtymävaltuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta yh-
tymähallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitel-
mat. 

 

Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 

 

 

85 § Rahatoimen hoitaminen  

Yhtymähallitus päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoi-
tustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväk-
symisen yhteydessä yhtymävaltuusto päättää antolainojen ja vieraan pää-
oman muutoksista. Kuntayhtymän saatavien tileistä poistamisesta ja perinnäs-
tä luopumisesta sekä muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää yhtymä-
hallitus.  
 
Yhtymähallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimi-
valtaansa edelleen viranhaltijoille. 

 

86 § Maksuista päättäminen 

 
Valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksu-
jen yleisistä perusteista. 
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Yhtymähallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Yh-
tymähallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaisel-
leen viranomaiselle 
 
Maksuista ja niiden yksityiskohtaisten perusteiden määräämisestä yhtymähal-
litus voi siirtää toimivaltaa palvelutuotantolautakunnalle. 
 

87 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut 
 

Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen 
maksu. 
 
Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään 
kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja 
tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu. 
 
Yhtymähallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksu-
jen perusteista ja euromääristä. 
 
Julkisuuslain 34 §:n mukaan tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun 
asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona 
luettavaksi tai jäljennettäväksi, julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähete-
tään sähköpostitse ja kun asiakirja antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, 
kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin. Perusmaksua tiedon esille hakemises-
ta ei voida periä silloin, kun on kysymys hallintolain 8 ja 34 §:ssä tarkoitetusta 
neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteesta. 

 

 

V LUKU HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 
 
 

88 § Esimiesten yleiset tehtävät 

 

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

 

1. johtaa organisaatiota tulosvastuullisesti siten, että talousarviossa ja -
suunnitelmassa sekä kuntien järjestämissopimuksessa asetetut tavoit-
teet saavutetaan  

2. toimii työnantajan edustajana johtamassaan organisaatiossa. 

3. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä riskien hallinnasta ja yh-
tymähallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oh-
jeen noudattamisesta johtamansa toiminnan osalta.  

4. vastaa tarpeellisesta palvelualojen, palveluprosessin ja toimintayksiköi-
den välisestä ja sisäisestä yhteistoiminnasta 

5. vastaa viestinnästä kuntayhtymän viestintäohjeen mukaisesti 

6. vastaa kehittämisestä sekä työyhteisönsä hyvinvoinnista 

7. vastaa oman vastuualueen toiminnan ja talouden raportoinnista järjes-
tämiskeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti  
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89 § Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat 

 

Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän johtajan ja hallintojohtajan keskinäisen 
työnjaon, ratkaisuvallan ja sijaisuusjärjestelyt.  

 

Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhtymää tuloksel-
lisesti yhdessä jäsenkuntien kanssa asetettujen tavoitteiden pohjalta. Hän oh-
jaa ja yhteen sovittaa osaltaan kuntayhtymän toimialaan kuuluvien sosiaali- ja 
terveyspalvelujen ja kuntapalvelutoimiston toimintaa.  

 

Kuntayhtymän johtaja määrittää kirjallisesti palvelujohtajien keskeiset tehtävät 
ja tulostavoitteet vuosittain käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä.  

 

Kuntayhtymän johtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä ja kuntayhtymän 
johtaja toimii seuraavien esimiehenä:  

 ylilääkäri 

 kehitys- ja resurssijohtaja 

 hallintojohtaja 

 perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja 

 terveyspalvelujohtaja 

 vanhuspalvelujohtaja 

 tietohallintopäällikkö 

 hankintapäällikkö 

 

Hallintojohtajan tehtävänä on johtaa kuntapalvelutoimistoa yhteistyössä kun-
tien hallintojohtajien kanssa. Toimii henkilöstöpäällikön, henkilöstösihteerin, 
taloussihteeri-controllerin ja tietopalveluesimiehen esimiehenä. Hallintojohtaja 
toimii kuntayhtymän johtajan sijaisena. Hallintojohtaja vastaa yhtymävaltuus-
ton ja -hallituksen päätöksien valmistelusta ja täytäntöönpanotehtävistä sekä 
taloushallinnosta. Lisäksi päättää palvelualansa asiakirjan antamisesta. 

 

Henkilöstösihteeri vastaa henkilöstöpalvelujen, tietopalveluesimies tietopalve-
lujen ja taloussihteeri-controller talouspalveluiden operatiivisesta johtamisesta. 

 

90 § Järjestämiskeskuksen asiantuntijoiden ja palvelualojen johtajien tehtä-

vät  

 

Järjestämiskeskus: 

Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on kuntien kanssa käytävien neuvottelujen 
perusteella ohjata ja yhteen sovittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis-
tä, talouden seurantaa ja niihin liittyvää päätöksentekoa kuntayhtymässä.  

 

Ylilääkäri toimii järjestämiskeskuksessa terveydenhuollon asiantuntijana ja 
vastaa osaltaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis-
sopimuksessa ilmaistun ja yhtymähallituksen päättämän tahdon toteutumises-
ta. Ylilääkäri vastaa järjestämiskeskuksessa yhteistoiminta-alueen terveyspal-
velujen järjestämisestä siten, että palvelujärjestelmä kehittyy tavoitteellisesti 
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jatkuvasti rakenteiltaan uusiutuvaksi, asiakaslähtöiseksi, laadukkaaksi ja kus-
tannustehokkaaksi.    

 
Kehitys- ja resurssijohtajan tehtävänä on  
• omistajayhteistyö mm. kuntaneuvotteluprosessin ja järjestämissopimusten 
koordinointiin liittyen 
• järjestämistehtävään liittyvä talousjohtaminen 
• strategiatyöskentely 
• kuntayhtymän kehittämistoiminnan johtaminen ja koordinointi 
• tiedolla johtamisen kehittäminen 
• hankkeiden ja kehittämistoiminnan henkilöstön esimiehenä toimiminen 
• kuntayhtymän johtajan 2. sijaisena toimiminen 
• erikseen määritellyissä alueellisissa, maakunnallisissa ja kansallisissa ver-
kostoissa toimiminen 
• edellä mainittuihin tehtäviin liittyvä johtoryhmä- ja toimielintyöskentely 

 

Järjestämiskeskuksen edustajat voivat osallistua kuntien johtoryhmätyösken-
telyyn. 

 

Palvelualojen johtajat  

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja: 

 

Perhepalvelujen ydinprosessin kokonaisvaltainen, tehokas ja tulosvastuullinen 
johtaminen siten, että toiminta toteuttaa perhepalveluille asetettua visiota ja 
strategisia tavoitteita. Perhe- sosiaalipalvelujohtaja vastaa siitä, että perhepal-
velut tuotetaan yhdenmukaisin toimintaperiaattein kaikilla yhteistoiminta-
alueen palvelualueilla. 

Perhe- sosiaalipalvelujohtaja huolehtii perhepalvelujen sisäisen synergian 
hyödyntämisestä ja yhteistyöstä muiden palvelualojen, viranomaisten ja kol-
mannen sektorin toimijoiden kanssa. Perhe- sosiaalipalvelujohtaja toimii sosi-
aalilainsäädännön edellyttämänä sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana ja 
seudullisena palvelujohtajana. Johtava sosiaalityöntekijä toimii sosiaalihuollon 
johtavana viranhaltijana delegointisäännössä erikseen mainittujen tehtävien 
osalta (lastensuojelulaissa johtavalle sosiaalihuollon viranhaltijalle säädetyt 
tehtävät). Lisäksi johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on sosiaalityön työ-
prosessien johtaminen ja kehittäminen yhdessä alueellisten perhepalvelujen 
palveluesimiesten kanssa. Perhe- sosiaalipalvelujohtaja toimii vastuualueen 
johtajana ja huolehtii perhepalvelujen strategisesta ja operatiivisesta johtami-
sesta. Lisäksi päättää palvelualansa asiakirjan antamisesta. 

 

Terveyspalvelujohtaja: 

 

Terveyspalvelujen ydinprosessin kokonaisvaltainen, tehokas ja tulosvastuulli-
nen johtaminen siten, että toiminta toteuttaa terveyspalveluille asetettua visio-
ta ja strategisia tavoitteita.  Terveyspalvelujohtaja vastaa siitä, että terveyspal-
velut tuotetaan yhdenmukaisin toimintaperiaattein kaikilla yhteistoiminta-
alueen palvelualueilla. Terveyspalvelujohtaja huolehtii terveyspalvelujen sisäi-
sen synergian hyödyntämisestä ja yhteistyöstä muiden palvelualojen, viran-
omaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Terveyspalvelujohtaja 
toimii terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna terveyskeskuksen vastaavana lääkä-
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rinä/johtavana lääkärinä samoin kuin terveydenhuollon toimintayksikön vas-
taavana lääkärinä ellei sitä ole määrätty tehtäväksi muulle viranhaltijalle. Ter-
veyspalvelujohtaja toimii terveyspalvelujen seudullisena palvelujohtajana. Ter-
veyspalvelujohtaja huolehtii terveyspalvelujen strategisesta ja operatiivisesta 
johtamisesta yhdessä alueellisten vastuuhenkilöiden kanssa. Lisäksi päättää 
palvelualansa asiakirjan antamisesta. 

 

Vanhuspalvelujohtaja: 

 

Vanhuspalvelujen ydinprosessin kokonaisvaltainen, tehokas ja tulosvastuulli-
nen johtaminen siiten, että toiminta toteuttaa vanhuspalveluille asetettua visio-
ta ja strategisia tavoitteita. Vanhuspalvelujohtaja vastaa siitä, että vanhuspal-
velut tuotetaan yhdenmukaisin toimintaperiaattein kaikilla yhteistoiminta-
alueen palvelualueilla. Vanhuspalvelujohtaja huolehtii vanhuspalvelujen sisäi-
sen synergian hyödyntämisestä ja yhteistyöstä muiden palvelualojen, viran-
omaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vanhuspalvelujohtaja 
toimii palvelualansa seudullisena palvelujohtajana. Vanhuspalvelujohtaja huo-
lehtii vanhuspalvelujen strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta yhdessä 
alueellisten vastuuhenkilöiden kanssa. Lisäksi päättää palvelualansa asiakir-
jan antamisesta. 

 

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.  

 

 

91 § Henkilöstön tehtävät 

 

Henkilöstön työn tavoitteet pohjautuvat kuntayhtymän strategiaan ja järjestä-
missopimuksiin. Tavoitteet käydään läpi mm. esimiehen ja alaisen välisissä 
säännöllisissä yksilö- ja ryhmäkehityskeskusteluissa.  

 

Tehtäväkuvaukset määritellään virkojen ja toimien perustamisen yhteydessä 
ja tarkistetaan henkilö- ja/tai tehtävämuutosten yhteydessä. 

  

 

92 § Johtoryhmätyöskentely 

 

Kuntayhtymän johtaja nimeää kuntayhtymän johtoryhmän ja aluejohtoryhmät 
sekä määrää niiden tehtävät. Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, terveyspalvelu-
johtaja ja vanhuspalvelujohtaja määräävät toimialojensa johtoryhmien ko-
koonpanot ja niiden tehtävät.  

 

Johtoryhmien tehtävänä on 

1. tukea johtoa toiminnan kehittämisessä sekä osallistua tarvittaessa asioi-
den valmisteluun  

2. osaltaan valmistella strategisia linjauksia 

3. käsitellä useampaa yksikköä koskevia henkilöstöasioita sekä toiminnalli-
sia, taloudellisia ja organisaation muodostamiseen liittyviä asioita. 

 

 

VI LUKU  TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 
 
Laissa kunnallisesta viranhaltijasta säädetään sellaisista viranhaltijan oikeuk-
sia ja velvollisuuksia koskevista asioista, joista täytyy päättää hallintopäätök-
sellä. Kunnallisessa viranhaltijalaissa ei yleensä oteta kantaa toimivaltakysy-
myksiin, joten valtuuston tulee hallintosäännöllä päättää toimivallan jaosta. Sil-
tä osin kuin viranhaltijalaissa säädetään toimivallasta, esimerkiksi 23 §, viran-
toimitusvelvollisuuden muuttaminen, hallintosääntöön ei ole tarpeen ottaa toi-
mivaltamääräyksiä. 
 
Tässä luvussa lähtökohtana on, että henkilöstöä koskevissa hallintopäätök-
sissä toimivaltaa laajasta delegoidaan viranhaltijoille. Valtaosa tämän luvun 
määräyksistä koskee vain virkasuhteisia. Jos määräys koskee sekä virkasuh-
teisia että työsuhteisia, on käytetty käsitettä palvelussuhde. 
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93 § Yhtymähallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa 

 

Mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, 

toimivalta on yhtymähallituksella. 

 

94 § Viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkanimikkeen muutta-

minen 

 

Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta 
työsuhteeksi tai työsuhteen muuttamisesta virkasuhteeksi sekä virkanimik-
keen muuttamisesta päättää yhtymähallitus.   

 

Yhtymähallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. 

 

95 § Haettavaksi julistaminen 

 

Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna 
olevaan virkaan.  

 

Edellä momentissa 1 mainittuja määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin myös 
työsuhteisiin. 

 

 

96 § Henkilöstön kelpoisuusehdot 

 

Kuntayhtymän johtajan viran kelpoisuusehdoista päättää yhtymävaltuusto.  

 

Muiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa perustettaessa. 
Kun kelpoisuusvaatimuksia ei ole säädetty lailla tai asetuksella, kuntayhty-
män toimivaltainen viranomainen harkitsee viran tarkoituksenmukaiset kel-
poisuusvaatimukset virkaa perustettaessa tai erillisellä päätöksellä. 

 

Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.  

 

Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilöstön ottamisesta mää-
räaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 § 3 mom. mukaisesti. 

 

 

97 § Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen 

Toistaiseksi voimassa olevaan virkaan tai toimeen valittavat henkilöt: 
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Yhtymävaltuusto valitsee 

 kuntayhtymän johtajan 

 

Yhtymähallitus valitsee 

 hallintojohtajan 

 ylilääkärin 

 perhe- sosiaalipalvelujohtajan 

 terveyspalvelujohtajan 

 vanhuspalvelujohtajan 

 henkilöstöpäällikön 

 hankintapäällikön 

 henkilöstösihteerin 

 taloussihteeri-controllerin 

 tietohallintopäällikön 

 tietopalveluesimiehen 

 kehitys- ja resurssijohtajan 

 palvelupäällikön 

 

Palvelutuotantolautakunta valitsee 

 sosiaali- ja terveyspalvelujen lähiesimiehet 

 

Hallintojohtaja, kehitys- ja resurssijohtaja, palvelujohtajat ja palvelupäällik-
kö valitsevat alaisensa henkilön. 

 

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön palkan vahvistamista päättää va-
linnan tehnyt kuntayhtymän yleisen palkkauspolitiikan mukaisesti  

 

Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää 
se, joka ottaa palvelussuhteeseen. 

 

Määräaikaiseen työsuhteeseen valittavat henkilöt 

 

Kehitys- ja resurssijohtaja valitsee määräaikaisen sosiaali- ja terveyspalve-
luhankkeiden projektihenkilöstön 

 

Määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen valittava henkilö, kun virka/toimi on avoin tai 
toistaiseksi virkaa/tointa hoitavalle on myönnetty harkinnanvarainen virkavapaus tai 
työloma: 

Kuntayhtymän johtaja ja hallintojohtaja valitsee enintään vuodeksi määräai-
kaisen alaisensa. 
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Palvelujohtaja valitsee enintään vuodeksi määräaikaisen sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen lähiesimiehen. 

 

Määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen valittava henkilö, kun myönnetty toistaiseksi 
virkaa/tointa hoitavalle lain tai virka- ja työehtosopimuksen mukainen virkavapaus tai 
työloma  

Kuntayhtymän johtaja, hallintojohtaja, ylilääkäri, palvelujohtajat, palvelupääl-
likkö valitsee virkaan/toimeen alaisensa määräaikaisen henkilön. 

 

Enintään kuuden kuukauden mittainen määräaikainen virka/toimi: 

Lähiesimies valitsee työntekijän määräaikaisen enintään 6 kk:n mittaisen vir-
kavapauden ja työloman ajaksi, kun viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsää-
dännön, virka ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. 

 

Virkasuhteinen lähiesimies valitse määräaikaisen enintään 6 kk:n mittaisen 
harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman ajaksi  

 

 

98 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen 

 

Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päät-
tänyt viranomainen. Yhtymävaltuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa 
kuitenkin yhtymähallitus. 

 

Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuh-
teeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. 

 

99 § Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituk-

sen alkamista 
 

Jos haettava olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen 
virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija 
valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka ilmoittivat ha-
kemuksensa olevan edelleen voimassa. 

 

100 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 

 

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijas-
ta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää yhtymähallitus tai 
se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 

 

Viranhaltijan siirtämisestä toiselle palvelualalle päättää kuntayhtymän johtaja. 

 

Yllä olevaa sovelletaan myös työsuhteisiin. 
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101 § Viranhaltijan ratkaisuvalta henkilöstöasioissa 

 

Kuntayhtymän johtaja, hallintojohtaja, ylilääkäri, kehitys- ja resurssijohtaja,  
palvelujohtajat ja palvelupäällikkö myöntävät sellaisen virkavapauden ja työ-
loman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- 
ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. 

 

Kuntayhtymän johtaja, hallintojohtaja, ylilääkäri, kehitys- ja resurssijohtaja, 
palvelujohtajat, palvelupäällikkö ja lähiesimiehet päättävät alaisiaan koskevat 
seuraavat henkilöstöasiat: 

 

1. myöntävät vuosiloman 

2. määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön 
sekä varalla oloon, 

3. päättävät alaisensa henkilöstön koulutuksesta. 

 

Kuntayhtymän johtaja, hallintojohtaja ja palvelujohtajat: 

4. päättävät henkilöstön palkan vahvistamisesta yhtymähallituksen ohjeiden 
ja määräysten mukaisesti lukuun ottamatta yhtymähallituksen valitsemia 
henkilöitä, joiden palkasta päättää yhtymähallitus,  

5. myöntävät harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden ja työloman 
enintään vuodeksi, 

6. myöntävät henkilökunnan kokemuslisät, 

7. antavat alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle virkamatkamääräyksen. 

 

Lähiesimiehet myöntävät sellaisen enintään 6 kk:n mittaisen virkavapauden ja 
työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön, 
virka-ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus.  

Virkasuhteiset lähiesimiehet myöntävät harkinnanvaraisen enintään 6 kk:n 
mittaisen palkattoman virkavapauden ja työloman. 

 

102 § Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltami-

nen 
 

Mikäli tässä luvussa ei ole toisin määrätty, virka- ja työehtosopimuksen har-
kinnanvaraisten määräysten soveltamisesta päättää yhtymähallitus. 

 

103 § Sivutoimilupa ja -ilmoitus 

 

Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 
kieltämisestä päättää yhtymähallitus. Sivutoimilupaa haetaan ennen sivutoi-
men aloittamista. Lupahakemus ja -ilmoitus on yksilöitävä niin, että niistä käy-
vät ilmi sivutoimen sallittavuuden kannalta olennaiset asiat. Näitä ovat esim. 
sivutoimen laatu, sen vaatima työmäärä, sivutoimen kesto ja sivutoimesta 
saatava korvaus. Viranomainen antaa kirjallisen päätöksen sivutoimiluvan 
myöntämisestä tai epäämisestä. 
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Sivutoimi-ilmoitus tehdään ko. alan palvelujohtajalle. 

 

Sivutoimiluvista ja -ilmoituksista pidetään luetteloa, joka vuosittain toimite-
taan tiedoksi yhtymähallitukselle 

 

104 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen 
 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n 
nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä kuntayhtymän johtajalta 
sekä kaupungin kuntayhtymän johtajan määräämisestä terveydentilaa koske-
viin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 
 
Kuntayhtymän johtaja, hallintojohtaja, ylilääkäri, kehitys- ja resurssijohtaja, 
palvelujohtajat, palvelupäällikkö ja lähiesimiehet päättävät kunnallisen viran-
haltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä alaisel-
taan viranhaltijalta sekä viranhaltijan määräämisestä terveydentilaa koskeviin 
tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 
 

105 § Virantoimituksesta pidättäminen 

 

Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää se viranomainen, joka 
valitsee palvelussuhteeseen. 

  

106 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi 
 
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelus-
suhteeseen ottava viranomainen. 
 

107 § Lomauttaminen 
 
Yhtymähallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista. Viranhaltijan 
tai työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää palvelus-
suhteeseen ottava viranomainen. 
 

108 § Palvelussuhteen päättyminen 

 

Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja 
purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. 

Viranhaltija ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työ-
suhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättä-
neen viranomaisen tietoon. 

Kunnallisen viranhaltijalain 34 §:ssä säädetään virkasuhteen päättymisestä 
ilman irtisanomista 

 

109 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen 
 

Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta kor-
vauksesta päättää palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranhaltija. 
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110 § Palkan takaisinperiminen 

Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen 
etuuden takaisinperinnästä päättää palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä 
viranhaltija. 

 

VII LUKU  MUUT MÄÄRÄYKSET 

 

111 § Tiedottaminen 

 

Kuntayhtymän tiedottamista johtaa yhtymähallitus, joka hyväksyy yleiset oh-
jeet kuntayhtymän tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vas-
taavista kuntayhtymän viranhaltijoista. 

 

 

112 § Aloiteoikeus 

 

Kuntayhtymän jäsenkunnan asukkaalla sekä kuntayhtymän jäsenkunnan alu-
eella toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kuntayhtymän 
koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan 
koskevassa asiassa. 

 

Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käy-
dä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. 

  

Aloitteen käsittelee se kuntayhtymän viranomainen, jolla on toimivalta tehdä 
päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen 
on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on 
annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla. 
 
Yhtymähallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä yh-
tymävaltuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kun-
tayhtymän toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä. Yhtymävaltuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on käsitel-
ty loppuun.  
 
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annet-
tava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päät-
tää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä. 
 
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, 
missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä 
saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. 
 
Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, 
onko aloite johtanut toimenpiteisiin. 
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113 § Lausuntojen antaminen ja esitysten tekeminen 

 

Yhtymähallitus antaa kuntayhtymän nimissä lausunnot ja tekee esitykset kai-
kista niistä asioista, joilla on olennaista merkitystä kuntayhtymän kehittämisen 
ja toiminnan kannalta. 

 

Yhtymähallitus voi siirtää muilta osin lausuntojen antamista ja esitysten teke-
mistä kuntayhtymän johtajan tehtäväksi. 

  

114 § Kuntayhtymän nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 

 

Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekir-
joittaa kuntayhtymän johtaja tai yhtymähallituksen puheenjohtaja tai muu halli-
tuksen nimeämä henkilö.  

 

Toimialaa koskevissa asioissa sopimukset ja annettavat sitoumukset allekir-
joittaa hallintojohtaja, järjestämiskeskuksen ylilääkäri tai asiaa valmistellut 
muu viranhaltija esim. palvelujohtaja tai yhtymähallituksen tai palvelutuotanto-
lautakunnan määräämä muu viranhaltija.  

 

Yhtymähallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittavat yhtymähallituksen 
puolesta kuntayhtymän johtaja tai hänen estyneenä ollessa hallintojohtaja se-
kä toimialaansa koskevissa asioissa järjestämiskeskuksen ylilääkäri, tai kehi-
tys- ja resurssijohtaja, tuotanto-organisaation perhe ja sosiaalipalvelu-, ter-
veys- ja vanhuspalvelujohtaja tai yhtymähallituksen määräämä muu viranhalti-
ja. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.  

 

Todisteellisen tiedoksiannon voi kuntayhtymän puolesta vastaanottaa yh-
tymähallituksen puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja sekä yhtymähallituk-
sen valtuuttama viranhaltija. 

 

Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puolesta lautakunnan toimialalla 
vastaanottaa lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan toimialan johtava 
viranhaltija 

 

Sisäisen valvonnan ohjeissa annetaan tarvittaessa lisämääräyksiä nimenkirjoi-
tusoikeudesta sekä asiakirjojen allekirjoittamisesta. 

  

115 § Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen  

 

Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen muus-
sa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimen-
piteitä viranomaimen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineis-
toihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallenta-
mistavasta ja muista käsittelytavoista. (TihL 2 §) 
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Kunnat ja kuntayhtymät ovat tiedonhallintalaissa tarkoitettuja tiedonhallintayk-
sikköjä. Tiedonhallintayksikön tehtävänä on järjestää tiedonhallinta vaatimus-
ten mukaisesti. Tiedonhallintayksikön johtona toimii pääsääntöisesti kunnan-
hallitus. Johdon on huolehdittava, että tiedonhallintaan liittyvät vastuut on 
määritelty. (TihL). Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjatietojen 
tuottamista, käsittelyä, säilyttämistä, hävittämistä ja arkistointia sekä pitää ha-
kumenetelmien avulla asiakirjatiedot helposti saatavilla. 

 

Hallinnon julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia ja 
niiden salassapidosta säädetään lailla. Tietosuojasääntelyn velvoitteilla toteu-
tetaan yksityisyyden suojaa henkilötietoja käsiteltäessä. 

  

116 § Yhtymähallituksen tiedonhallinnan tehtävät  

 

Yhtymähallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalain 4.2 §:n vastuut, käytännöt ja 
valvonta on määritelty kuntayhtymässä.  

Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut ovat:  

1.Vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta ja ylläpidosta 
(tiedonhallintamalli (5 §), muutosvaikutusten arviointi (5 §) ja asiakirjajulkisuut-
ta koskeva kuvaus (28 §),  

2.Vastuu 19 §:ssä säädetystä tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttami-
sesta ja saatavuudesta,  

3.Vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietojärjestelmien toiminnasta ja yhteen 
toimivuudesta sekä tietovarantojen yhteen toimivuudesta (2 §:n 13 kohta, 5 §, 
12 -17 §, 22 -24 §) ja  

4.Vastuu asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämisestä sekä tie-
toaineistojen säilyttämisen järjestämisestä (21 §, 25 -27 §). 

 

117 § Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät 

 
Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa yhtymähallituksen alaisena asia-
kirjahallintoa ja vastaa kuntayhtymän pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedois-
ta sekä 
 
1. vastaa yhtymähallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmiste-

lusta 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 hoi-

detaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä 
6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.  

 
 

118 § Palvelutuotantolautakunnan/toimialan asiakirjahallinnon tehtävät  
 

Palvelutuotantolautakunta/toimiala huolehtii oman toimialansa asiakirjatietojen 
hoitamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti.  



Sivu 47 / 51 
 

 

119 § Muu ohjeistus 
 

Yhtymähallitus valvoo ja antaa ohjeet sisäisen valvonnan toteuttamisesta, ta-
lousarvion täytäntöönpanosta ja muista tarpeellisiksi katsomistaan seuranta- 
ja valvontamenetelmistä. 

 

120 § Toimikunnat ja työryhmät 
 

Yhtymähallitus asettaessaan toimikuntia, ohjaus- tai työryhmiä sekä kuntayh-
tymän johtaja asettaessaan työ- ja ohjausryhmiä päättää niiden tehtävät, toi-
miajat, esittelijät ja sihteerit. 

 

VIII LUKU TARKASTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET ULKOINEN VALVONTA  
 

Ulkoinen valvonta on riippumaton toimivasta johdosta ja muusta organisaa-
tiosta ja sen tärkein osa on hallinnon ja talouden tarkastus eli tilintarkastus. 
Tilintarkastuksen tehtävänä on järjestelmällisen, asiantuntevan, riippumat-
toman ja eri intressitahojen edut huomioon ottavan ulkoisen valvonnan to-
teuttaminen. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riit-
tävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Tilintarkastajan tehtävänä on 
myös tarkastaa, onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernin-
valvonta järjestetty asianmukaisesti. 

 

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen 
sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee val-
tuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslauta-
kunnan keskeinen tehtävä on toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Arviointi 
kohdistuu sekä kunnan omalle toiminnalle, että tytäryhteisöille asetettujen 
tavoitteiden toteutumiseen. Keskeinen arvioinnin kohde on yhtymähallitus. 

 

Hallintosäännössä voidaan määrätä ulkoisen valvonnan ja tarkastuksen 
organisoinnista eli tarkastuslautakunnan kokoonpanosta ja tehtävistä, tilin-
tarkastusyhtiön toimikaudesta, tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien 
työnajosta ja yhteistyöstä sekä mahdollisesta tarkastushenkilöstä. 

 

121 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta  

 

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja 
sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.  

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoi-
sesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. 

Sisäinen valvonta on osa johtamista. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vas-
taa yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja. 
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122 § Tarkastuslautakunnan kokoonpano 
  

Tarkastuslautakuntaan kuuluu yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen jokai-
sesta jäsenkunnasta. Jäsenistä määrätään puheenjohtaja ja varapuheenjohta-
ja, joiden tulee olla yhtymävaltuutettuja. 

 

123 § Tarkastuslautakunnan kokoukset  
 

Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilin-
tarkastaja voi toimia lautakunnan sihteerinä. Tarkastuslautakunta voi myös va-
lita sihteerin joko keskuudestaan tai lautakunnan ulkopuolelta. 

 

Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhalti-
joilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin 
päättäessä.  

 

Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.  

Kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä. Tar-
kastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohta-
jan selostuksen pohjalta. 

 

124 § Tarkastuslautakunnan tehtävät  

 

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

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

2) huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, 
jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilin-
tarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä  

3) tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen val-
vonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisel-
la tavalla.  

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain yhtymävaltuustolle annettavassa 
arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastus-
lautakunta voi antaa yhtymävaltuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. 
Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana yhtymävaltuustolle myös 
muista merkittävistä havainnoista. 

Tarkastuslautakunta antaa yhtymävaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilin-
tarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arviointikertomuksessa arvionsa val-
tuusto asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
edellisenä vuonna. 

Tarkastuslautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa teh-
dyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja yh-
tymähallituksen lausunnosta. Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle 
ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastusker-
tomus antavat aihetta. 
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125 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät 
 

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien 
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin jul-
kisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. 

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. 

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tie-
doksi kerran vuodessa. 

 

126 § Tilintarkastusyhteisön valinta  
 

Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vas-
taavien vuosien ajaksi tai enintään kuuden tilikauden ajaksi hallinnon ja talou-
den tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. 

 

127 § Tilintarkastajan tehtävät 
 

Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä.  

 

128 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 
 

Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien 
asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, 
mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.  

 

129 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi 

 

Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä. 

 

Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä 
yhtymähallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöy-
täkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle. 

 

Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastusha-
vainnoistaan tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla. 

 

IX LUKU SISÄNEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntayhtymän 
johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kuntayhtymän sisäisiä menette-
ly- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on ta-
loudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turva-
taan. 
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Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä 
on arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riit-
tävyyttä. 

 

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavutta-
mista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua 
järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan. 

 

Yhtymävaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista 
kunnassa ja kuntakonsernissa. Yhtymävaltuusto päättää sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestämisen linjaukset, tavoitteet ja osa-alueet sekä niiden 
toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyt. 

 

130 § Sisäinen valvonta ja riskienhallinta  

 

Yhtymähallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan järjestämisestä, sekä 

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettely-
tavat, 

2. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, 
että kuntayhtymän toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan, 

3. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan 
riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta, 

4. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kuntayhtymän toiminnan 
olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, to-
teutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan, 

5. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuk-
sen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä 

6. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen valvonnasta ja 
merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. 

 

131 § Lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät 

 

Lautakunta vastaava a toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär-
jestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi-
vat yhtymähallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

 

132 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan teh-

tävät 
 

Kuntayhtymän johtaja, toiminta-alueiden ja tulosalueiden johtavat viranhaltijat 
vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tulokselli-
suudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköi-
tä sekä raportoivat yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 
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Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvi-
oinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä 
raportoivat yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

 

133 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät  

 

Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, 
riskienhallinnan ja valvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioin-
nin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. 
Sisäinen tarkastus raportoi yhtymähallitukselle ja kuntayhtymän johtajalle. 

Sisäisen tarkastuksen toiminnan tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään yh-
tymähallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa. 


