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I osa

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 luku

Yleistä

1§

Soveltamisala
Varkauden kaupungin hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä.
Hallintosäännön hyväksyy kaupunginvaltuusto.

2§

Kaupungin talouden ja toiminnan ohjaus
Kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaamisen perusta on
kaupunkistrategia, jonka hyväksyy kaupunginvaltuusto valtuustokaudeksi.
Kaupunkistrategian pohjalta kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman sekä erilaiset toimintaohjelmat, joiden toteutumista ja vaikuttavuutta
se seuraa.
Valtuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa tämän
hallintosäännön määräyksillä.
Kaupunginhallitus vastaa kaupunginstrategian, talousarvion ja toimintaohjelmien
valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä konsernin ohjaus- ja toimintajärjestelmän
kehittämisestä.
Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta
sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa yhteistyössä konsernipalvelujen ja toimialojen johdon
kanssa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

3§

Kaupungin viestintä
Kaupunginhallitus johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta. Kaupunginhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista.
Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
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Kaupunginhallitus, lautakunnat, kaupunginjohtaja, toimialojen ja konsernipalvelujen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kaupungin asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja
voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.
Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kaupungin eri asukasryhmien tarpeet.

II osa

LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

2 luku

Kaupunginvaltuusto

1§

Kaupunginvaltuusto
Valtuustossa on 43 valtuutettua.
Valtuuston puheenjohtajistoa koskevat määräykset ovat 22 luvun 1 §:ssä.

2§

Kaupunginvaltuuston tehtävät
Kaupunginvaltuuston tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja erityislaeissa.
Kuntalain 14 §:n mukaan kaupungissa on valtuusto, joka vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin päätösvaltaa.
Valtuusto päättää:
1. kuntastrategiasta;
2. hallintosäännöstä;
3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
12. tilintarkastajien valitsemisesta;
13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.
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3§

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävät
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja:
1. Johtaa puhetta valtuuston kokouksissa.
2. Edesauttaa valtuustotyöskentelyn sujuvuutta, tasapuolisuutta, vastuullisuutta
sekä valtuustoryhmien välistä yhteistyötä.
3. Huolehtii valtuuston toimintaedellytyksistä yhteistyössä valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston, valtuustoryhmien puheenjohtajien sekä kaupunginjohtajan kanssa.

3 luku

Kaupunginhallitus

1§

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä, joista valtuusto valitsee toimikaudekseen
kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.
Kaupunginhallituksen jäsenet valitaan valtuutettujen joukosta.
Varajäsenet voidaan valita myös varavaltuutettujen joukosta.

2§

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto
Kaupunginhallituksessa on elinvoimajaosto, jossa on seitsemästä yhdeksään (79) jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Elinvoimajaoston jäseniä ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajat sekä neljästä kuuteen (4-6) kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä. Lisäksi elinvoimajaostoon voidaan läsnä- ja puheoikeudella kutsua elinkeinoelämän edustajia.
Elinvoimajaoston puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajana kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja.
Läsnä- ja puheoikeudella tekninen johtaja ja Navitas Kehitys Oy:n toimitusjohtaja.
Elinvoimajaoston tehtävistä säädetään jäljempänä 7 §.

3§

Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden, hyväksymien strategioiden ja suunnitelmien sekä
tekemien päätösten mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, yleisten tehtävien lisäksi mitä kuntalaissa tai muissa laeissa on
määrätty:
1. Valmistee kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat.
2. Seuraa kaupunginvaltuuston kaupungin organisaatiolle ja konsernille asettamia tavoitteita ja raportoi määräajoin kaupunginvaltuustolle.
3. Vastaa kaupungin taloudesta ja organisaation tuloksellisesta toiminnasta.
4. Vastaa konsernin ohjauksesta ja valvonnasta sekä ohjaus- ja johtamisjärjestelmän
kehittämisestä.
5. Hoitaa kaupungin omaisuutta siltä osin kuin tehtävä ei kuulu muulle toimielimelle tai
viranhaltijalle sekä antaa näille tarpeelliset ohjeet omaisuuden hoidossa.
6. Ottaa vastaan kaupungille annetun perinnön sekä antaa kaupungille testamentattujen ja lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä varten tarvittaessa ohjeet.
7. Toimii maaseutuelinkeinoviranomaisena.
8. Huolehtii ympäristönsuojelun koordinoinnista kaupungissa.
9. Järjestää kaupungin arkistotoimen arkistolain nojalla.
10. Esittää kaupunginvaltuustolle viimeistään maaliskuussa luettelo edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä tehdyistä kaupunginvaltuustossa päätettävistä kunnan
jäsenten aloitteista.
11. Antaa yleiset ohjeet kaupungin tiedotustoiminnan hoitamisesta.
12. Linjaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja edustaa kaupunkia työnantajana.
13. Vastaa siitä, että museoiden kokoelmat säilyvät museokokoelmina, museotoimintaa tehtävänään järjestävän oikeustoimikelpoisen, yksityisen tai julkisen toimijan
hallinnassa silloinkin, jos Varkauden kaupunki luopuu museoiden ylläpidosta
14. Seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä.
15. Antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa.
16. Nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
17. Vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että kaupungin toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan.
18. Hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta.
19. Vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kaupungin toiminnan olennaiset
riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan sekä
20. Valmistelee sisäistä valvontaa ja riskienhallinta koskevan toimintakertomukseen
otettavan osion.
4§

Ratkaisuvalta
Sen lisäksi, mitä muualla on kaupunginhallituksen ratkaisuvallasta määrätty, kaupunginhallitus ratkaisee seuraavat asiat, ellei hallintosäännössä ole toisin määrätty:
1. Päättää asiat, jotka liittyvät kahden tai useamman lautakunnan toimialaan, ellei
kyseessä ole kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluva asia.
2. Antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen mikäli kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen.
3. Päättää riskienhallintaa ja vakuuttamista koskevat asiat.
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4. Nimeää ehdokkaat yhteisöjen hallintoelimiin ja niiden tilintarkastajiksi silloin, kun
kaupungilla on katsottava olevan siihen oikeus, ellei tässä hallintosäännössä ole
muuta määrätty.
5. Asettaa toimikuntia ja antaa niille oikeuden tehdä sopimuksia, palkata henkilökuntaa ja käyttää määrärahaa.
6. Myöntää helpotuksen tai vapautuksen kaupungille tulevan maksun, korvauksen tai
muun saatavan suorittamisesta.
7. Päättää kaupunkia koskevat korvausasiat (ml. vahingonkorvaus) ja sovintoasiat.
8. Päättää kiinteän omaisuuden sekä rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta, vuokraamisesta ja lunastamisesta, mikäli hinta, vaihto tai
korvaus on enintään 500.000 euroa.
9. Päättää osakkeiden ja osuuskuntien osuuksien ostamisesta, myymisestä ja merkitsemisestä, jos kauppa- tai merkintähinta ei ylitä 500.000 euroa.
10. Päättää sovinnon tekemisestä ja velkajärjestelyn hyväksymisestä.
11. Varmistaa kaupungin kokonaisedun investointi- ja muissa hankkeissa.
12. Nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

5§

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät
1. Johtaa kaupunkistrategian sekä kaupunginhallituksen tehtävien toteuttamisen
edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä
keskusteluja valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston sekä valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä
kaupungin asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin.
2. Johtaa asioiden käsittelyä kaupunginhallituksen kokouksissa ja määrää missä
järjestyksessä asiat käsitellään.
3. Seuraa kaupungin toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksenteon laillisuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta sekä ryhtyy tarvittaessa kuntalaissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin asian ottamiseksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.
4. Vastaa kaupunginjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta yhdessä valtuuston
ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa.
5. Käy yhdessä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien kanssa vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut kaupunginjohtajan kanssa.
6. Päättää kaupunginjohtajan vuosilomista sekä ulkomaille suuntautuvista virkamatkoista ja niihin liittyvien sekä muiden kaupunginjohtajaa henkilökohtaisesti
koskevien laskujen hyväksymisestä.
7. Esittelee kaupunginhallitukselle muut kaupunginjohtajaa koskevat asiat.

6§

Esittely kaupunginhallituksessa
Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

7§

Elinvoimajaoston tehtävät ja ratkaisuvalta
1.
2.
3.

Huolehtii kaupungin yleisestä kehittämisestä sekä tekee sitä koskevia
esityksiä.
Valmistelee keskeisimmät (yli 500.000 euroa) elinvoimahankkeet kaupunginhallitukselle
Päättää alle 500.000 euron elinvoimahankkeista
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Antaa yleiset hankinta- ym. määräykset ja toimiohjeet.
Päättää rakennustonttien ja muiden alueiden hinnoittelusta kaupunginvaltuuston määrittelemien yleisten perusteiden mukaisesti.
Päättää tapahtuma- ja kohdeavustuksista.
Pitää tiivistä yhteistyötä kaupungin kehitysyhtiöön,
Edistää ja kehittää konsernin ja muiden elinkeinotoimijoiden välistä
yhteistyötä,
Vastaa elinvoimaa tukevien kumppanuuksien kehittämisestä,
Vastaa yhteistyöstä alueen oppilaitosten kanssa (elinvoima),
Vastaa osaltaan kaupunkimarkkinoinnista
Vastaa työllisyyspalveluista
Päättää kaupungin sitoumuksista hankkeisiin

Elinvoimajaostossa esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.
4 luku

Perusturvalautakunta

1§

Toimiala
Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluu yhteistoiminta-alueen kuntien väestön
tarvitsemien lakisääteisten sekä erikseen yhteisesti sovittavien muiden sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen lasten päivähoitoa lukuun ottamatta.
Lisäksi lautakunnan tehtävänä on toimia yhteistoiminta-alueen sosiaalisten olojen
kehittämiseksi ja sosiaalisten epäkohtien poistamiseksi sekä terveyden edistämiseksi.

2§

Perusturvalautakunnan kokoonpano
Perusturvalautakunnassa on Varkauden kaupunginvaltuuston toimikaudekseen
valitsemat kymmenen (10) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.
Varkauden kaupunginvaltuusto valitsee perusturvalautakuntaan viisi (5) jäsentä ja
heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Joroisten kunnanvaltuusto valitsee
lautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Varkauden kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan puheenjohtajan Varkauden
kaupungin jäsenistä ja varapuheenjohtajan Joroisten kunnan jäsenistä Joroisten
kunnanvaltuuston esityksen mukaisesti.
Lautakunnan puheenjohtaja valitaan valtuutettujen joukosta.

3§

Tehtävät
Perusturvalautakunta
1. Asettaa toimialansa päämäärät ja tavoitteet, päättää voimavarojen suuntaamisesta, ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta, huolehtii
alaisensa organisaation kehittämisestä sekä seuraa toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.
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2. Tuottaa ja järjestää Joroisten kunnalle ja Varkauden kaupungille ne sosiaalija terveydenhuollon palvelut, jotka Joroisten kunnanvaltuusto ja Varkauden
kaupunginvaltuusto vuosittaisissa talousarvioissaan hyväksyvät, ja jotka
palvelut järjestämissuunnitelmassa ja vuosittaisissa palvelusopimuksissa
vahvistetaan.
3. Valmistelee toimialallaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtii päätösten täytäntöönpanosta.
4. Toimii toimialansa lainsäädännön tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä sekä käyttää tälle toimielimelle lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa.
5. Huolehtii toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ja hankerahojen hakemisesta ja oikeudellisuudesta.
6. Perustaa ja valitsee jäsenet sen alaiseen jaostoon.
4§

Ratkaisuvalta
Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty lautakunnan päätettäväksi, ratkaisee perusturvalautakunta seuraavat toimialaansa kuluvat asiat:
1. Päättää tehtävänään olevien palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä.
2. Päättää tehtävänään olevien palvelujen ja avustusten toimeenpanossa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista.
3. Määrää palveluista perittävien maksujen perusteet kaupunginvaltuuston
määrittelemien yleisten perusteiden ja lainsäädännön mukaisesti.
4. Päättää palvelujen hankkimisesta ja myymisestä sekä tekee toimialaansa
koskevat sopimukset ja irtisanoo ne.
5. Päättää toimialansa irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä,
vuokraamisesta tai niihin rinnastettavasta.
6. Myöntää toimialansa järjestöavustukset.
7. Päättää toimitilojensa käytöstä.
8. Päättää toimialaansa koskevista korvauksista (ml. vahingonkorvauksista) ja
sovinnoista 50.000 euroon asti.
Kaupunginhallitus voi antaa yhteisymmärryksessä Joroisten kunnanhallituksen
kanssa tarkempia määräyksiä tämän pykälän mukaisen ratkaisuvallan käytöstä.
Kaupunginhallitus ei voi käyttää otto-oikeutta lautakunnan päätöksiin lukuun ottamatta päätöksenteon laillisuuden valvontaa ja erikseen tehdyn yhteistoimintasopimuksen noudattamista koskevia asioita.
Perusturvalautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa kuuluvia asioita alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. Perusturvalautakunnan ratkaisuvallan siirrosta tehdään erillinen asiakirja.

5§

Läsnäolo- ja puheoikeus
Läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa on yhteistoiminta-alueen kunnanjohtajilla ja kunnanhallituksen puheenjohtajilla.
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Yksilöasioiden jaosto
6§

Yksilöasioiden jaoston kokoonpano
Perusturvalautakunta nimeää keskuudestaan yksilöasioiden jaostoon toimikaudekseen neljä (4) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.
Yksilöasioidenjaoston puheenjohtajana toimii perusturvalautakunnan puheenjohtaja.

7§

Ratkaisuvalta
Yksilöasioidenjaosto ratkaisee toimialaansa kuluvat asiat
1. yksilöä koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon päätökset siltä osin kuin ei ole
toisin määrätty,
2. asiat, joissa asianosainen on sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa asiassaan vaatinut muutosta viranhaltijan ja toimielimen tekemään päätökseen.

8§

Esittely
Perusturvalautakunnan ja sen jaoston kokouksissa asiat esittelee sosiaali- ja terveysjohtaja.

5 luku Kasvun- ja oppimisen lautakunta
1 § Yleistä
Kasvun ja oppimisen lautakunta on osa hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimialaa,
jolla on yhteinen hallinto hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kanssa. Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen on osa toimialan yhteistä hallintoa.
Kasvun- ja oppimisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat: varhaiskasvatus sekä
esi- ja perusopetus.
Kasvun ja oppimisen lautakunta huolehtii alaistensa palveluiden lainsäädännössä, muissa säädöksissä määritellyistä sekä muista erikseen määrätyistä tehtävistä.
Lautakunnan tehtävänä on järjestää laadukkaat ja monipuoliset hyvinvointia ja
terveyttä edistävät kasvatus-, ja koulutuspalvelut yhteistyössä toimialan muiden
palveluiden kanssa.
Tehtävänsä toteuttamiseksi lautakunta ja sen alainen organisaatio toimivat tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, vapaan kansalaistoiminnan,
yrityselämän, eri viranomaisten, ympäristökuntien ja muiden tahojen kanssa.
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2 § Kasvun- ja oppimisen lautakunnan kokoonpano
Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kasvun- ja oppimisen lautakuntaan
yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
3 § Tehtävät
Kasvun- ja oppimisen lautakunta
1. Asettaa lautakunnan alaisten palveluiden päämäärät ja tavoitteet, päättää voimavarojensa suuntaamisesta, ohjaa ja valvoo lautakunnan alaisten palveluiden suunnittelua ja toteutusta, huolehtii alaisensa organisaation kehittämisestä sekä seuraa toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.
2. Valmistee lautakunnan alaisten palveluiden kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtii päätösten täytäntöönpanosta.
3. Luo edellytyksiä hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiselle kaupungissa.
4. Toimii lainsäädännön tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä sekä käyttää tälle toimielimelle lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa.
5. Huolehtii toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ja hankerahojen hakemisesta ja oikeellisuudesta.
4 § Ratkaisuvalta
Sen lisäksi, mitä muualla laeissa ja asetuksissa on säädetty tai määrätty lautakunnan päätettäväksi, kasvun ja oppimisen lautakunta ratkaisee seuraavat toimialaansa kuuluvat asiat:
1. Järjestää varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä aikuisten perusopetuksen.
2. Vahvistaa opetusta antavien yksiköiden opetus- ja työsuunnitelman.
3. Määrää palveluista perittävien maksujen perusteet kaupunginvaltuuston
määrittelemien yleisten perusteiden ja lainsäädännön mukaisesti.
4. Päättää tehtävänään olevien palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä.
5. Päättää tehtävänään olevien palvelujen toimeenpanossa noudatettavista
perusteista ja yleisistä ohjeista.
6. Päättää palvelujen hankinnasta ja myymisestä sekä tekee toimialaansa
koskevat sopimukset ja irtisanoo ne.
7. Päättää toimialansa irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä,
vuokraamisesta tai niihin rinnastettavasta.
8. Myöntää toimialansa avustukset ja stipendit.
9. Päättää toimialaansa koskevista korvauksista (ml. vahingonkorvaus) ja sovinnoista 50.000 euroon asti.
Kasvun ja oppimisen lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa kuuluvia asioita alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi tai jaostojen ratkaistavaksi.
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6 § Esittely
Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksissa asiat esittelee sivistys- ja hyvinvointijohtaja ja hänen estyneenä ollessa varhaiskasvatuspäällikkö.
6 luku Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
1 § Yleistä
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on osa hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimialaa, jolla on yhteinen hallinto kasvun ja oppimisen lautakunnan kanssa. Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen on osa toimialan yhteistä hallintoa.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat: kirjastopalvelut, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, liikuntapalvelut, museopalvelut, nuorisopalvelut ja
Soisalo-opisto.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan tehtävänä on vastata laadukkaiden ja monipuolisten hyvinvointipalveluiden sekä Soisalo-opiston palveluiden (vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus) järjestämisestä yhteistyössä toimialan muiden palveluiden kanssa. Lautakunta huolehtii alaistensa palveluiden lainsäädännössä,
muissa säädöksissä määritellyistä sekä muista erikseen määrätyistä tehtävistä.
Tehtävänsä toteuttamiseksi lautakunta ja sen alainen organisaatio toimivat tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, vapaan kansalaistoiminnan,
yrityselämän, eri viranomaisten, ympäristökuntien ja muiden tahojen kanssa. Lautakunta on osa hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimialaa.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisuudessa toimivan Varkauden museoiden vastuualue ja toimintakenttä on Varkauden alueen kulttuuriperinnön tallennus
ja kulttuuriperintötiedon välittäminen, ensisijaisena tallennusvastuualueena Varkauden teollinen historia ja teollisen yhteisön historia. Museotoimintaa ei ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.
2 § Kokoonpano
Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto
valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lastenkulttuurikeskus Versoa koskevia asioita käsiteltäessä sopimuskuntien edustajilla on
läsnäolo- ja puheoikeus.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa on seutujaosto Soisalo-opistoa varten.
Varkauden kaupunki valitsee seutujaostoon 3 jäsentä ja näille henkilökohtaiset
varajäsenet, muut Soisalo-opiston sopimuskunnat valitsevat kaksi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen valtuustokautta vastaavaksi
ajaksi. Leppävirran kunta ja Pieksämäen kaupunki valitsevat seutujaostoon yhden edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.
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Varkauden kaupungin jäsenet seutujaostoon valitsee hyvinvoinnin edistämisen
lautakunta. Yhden Varkauden kaupungin jäsenistä tulee olla hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan jäsen ja hän toimii seutujaoston puheenjohtajana.
3 § Tehtävät
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
1. Huolehtii hyvinvointia ja terveyttä edistävien ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämisestä.
2. Vastaa alaistensa palveluiden toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä ja seuraa toiminnan tuloksia.
3. Huolehtii ja valvoo lautakunnan alaisiin palveluihin kuuluvan lainsäädännön
perusteella kunnalle määräytyvistä tehtävistä.
4. Luo edellytyksiä hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiselle kaupungissa.
5. Pitää yhteyttä lautakunnan toimialalla toimiviin viranomaisiin, yhteisöihin ja eri
sidosryhmiin.
6. Valmistelee ja suorittaa kaupunginhallituksen määräämät toimialaansa kuuluvat tehtävät.
7. Suorittaa toimialaansa kuuluvat muut tehtävät.
4 § Lautakunnan ratkaisuvalta
Lautakunta
1. Vahvistaa palvelualueiden ja sen palveluyksiköiden toimintasuunnitelmat
sekä hyväksyy niiden toimintakertomukset.
2. Määrää palveluista perittävien maksujen perusteet kaupunginvaltuuston
määrittelemien yleisten perusteiden ja lainsäädännön mukaisesti.
3. Päättää tehtävänään olevien palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä.
4. Päättää tehtävänään olevien palvelujen toimeenpanossa noudatettavista
perusteista ja yleisistä ohjeista.
5. Päättää palvelujen hankinnasta ja myymisestä sekä tekee toimialaansa
koskevat sopimukset ja irtisanoo ne.
6. Päättää toimialansa irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä,
vuokraamisesta tai niihin rinnastettavasta.
7. Myöntää toimialansa avustukset.
8. Päättää toimialaansa koskevista korvauksista (ml. vahingonkorvaus) ja sovinnoista 50.000 euroon asti.
Lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.
5 § Seutujaoston tehtävät ja ratkaisuvalta
Seutujaoston tehtävät ja ratkaisuvalta ovat tämän hallintosäännön 3 ja 4 §:n mukaiset siltä osin kuin ne koskevat seutuopiston asioita.
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6 § Esittely
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokouksissa asiat esittelee sivistys- ja hyvinvointijohtaja tai tämän estyneenä ollessa liikuntapalveluiden esimies.
Seutujaoston kokouksissa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ollessa estyneenä esittelijänä toimii Soisalo-opiston rehtori.
7 luku

Tekninen lautakunta

1§

Toimiala
Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat kaupungin yleiset alueet, vesihuolto ja
kaupungin muut tekniset toiminnot.
Tekninen lautakunta huolehtii toimialansa lainsäädännössä ja muissa säädöksissä
määritellyistä sekä muista erikseen määrätyistä tehtävistä.
Lisäksi lautakunnan tehtävänä on huolehtia kaavoituksesta, tonttijaosta, paikkatieto- ja karttapalvelusta, alueiden hankinnasta ja luovutuksesta, liikenteestä, kaupunkirakenteen toimivuudesta, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta, kaupunkikuvasta, joukkoliikenteen järjestelyistä sekä muista niihin verrattavista asioista, toimitiloista, yleisistä alueista, verkostoista sekä maa- ja vesiomaisuudesta laitteineen. Lisäksi lautakunta vastaa alueellisen pelastuslaitoksen paikallisesta ohjauksesta ja rahoituksesta.

2§

Teknisen lautakunnan kokoonpano
Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen tekniseen lautakuntaan yksitoista
(11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Teknisessä lautakunnassa on lupajaosto. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen lupajaostoon viisi (5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Lupajaoston puheenjohtajan tulee olla teknisen lautakunnan jäsen tai varajäsen.

3§

Tehtävät
Tekninen lautakunta
1. Asettaa toimialansa päämäärät ja tavoitteet, päättää voimavarojen suuntaamisesta, ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta, huolehtii alaisensa
organisaation kehittämisestä sekä seuraa toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.
2. Valmistee toimialallaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtii päätösten täytäntöönpanosta.
3. Toimii toimialansa lainsäädännön tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä
sekä käyttää tälle toimielimelle lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa.
4. Huolehtii toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ja hankerahojen hakemisesta ja oikeellisuudesta.
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5. Toimii satamajärjestyksessä tarkoitettuna satamalautakuntana.
6. Toimii kaupungin leirintäalueviranomaisena.
Lupajaosto
Lupajaoston tehtävänä on seurata, edistää ja valvoa maankäyttö- ja rakennuslain
toteutumista kaupungissa sekä ratkaista rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvat
asiat. Lupajaosto toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena sekä maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana hulevesien hallintaa valvovana monijäsenisenä toimielimenä.
4§

Ratkaisuvalta
Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty lautakunnan päätettäväksi, tekninen lautakunta ratkaisee seuraavat toimialaansa kuuluvat asiat:
1. Päättää tehtävänään olevien palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä.
2. Päättää tehtävänään olevien palvelujen toimeenpanossa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista.
3. Määrää palveluista perittävien maksujen perusteet kaupunginvaltuuston määrittelemien yleisten perusteiden ja lainsäädännön mukaisesti.
4. Päättää palvelujen hankkimisesta ja myymisestä sekä tekee toimialaansa koskevat sopimukset ja irtisanoo ne.
5. Päättää toimialansa irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vuokraamisesta tai niihin rinnastettavasta.
6. Päättää kiinteän omaisuuden, rakennusten, laitteiden ja muun omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta, vuokraamisesta ja lunastamisesta kaupunginvaltuuston määrittelemien yleisten perusteiden mukaisesti, mikäli hinta, vaihto
tai korvaus on enintään 200.000 euroa, eikä tehtävää ole hallintosäännössä annettu muulle viranomaiselle.
7. Päättää liikenteen ohjauslaitteiden asettamisesta ja muista liikennejärjestelyistä.
8. Päättää toimenpiderajoituksen määräämisestä, kun yleiskaavan laatiminen tai
muuttaminen on pantu vireille.
9. Päättää asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista.
10. Päättää yleiskaavan laatimiskustannusten korvaamisen periaatteista.
11. Päättää erillisen tonttijaon hyväksymisestä.
12. Päättää kadunpitoa ja yleisten alueiden toteuttamista ja valvontaa koskevista asioista.
13. Päättää laissa tarkoitetun suunnittelutarpeen olemassaolosta.
14. Päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun poikkeuksen myöntämisestä.
15. Edustaa kuntaa rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja maa-ainesasetuksen tarkoittamissa asioissa.
16. Päättää muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen muutoksien
hyväksymisestä.
17. Myöntää toimialansa avustukset.
18. Päättää toimialaansa koskevista korvauksista (ml. vahingonkorvaus) ja sovinnoista 50.000 euroon asti.
Tekninen lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa kuuluvia asioita alaisensa viranhaltijan tai jaoston ratkaistavaksi.
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5§

Esittely
Teknisen lautakunnan kokouksissa asiat esittelee tekninen johtaja.
Lupajaoston esittelijänä toimii rakennustarkastaja.

8 luku

Muut toimielimet

1§

Vaalitoimielimet
Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa.

2§

Vaikuttamistoimielimet
Kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.
Vaikuttamistoimielimillä on aloite- ja lausunto-oikeus ja niiden edustajille voidaan
antaa läsnäolo- ja puheoikeus muun toimielimen kokouksissa toimielimen päättämällä tavalla.

9 luku

Toimielinten tehtävänjako

1§

Toimialojen organisaatio ja tehtävät
Kaupunginhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta,
tehtävistä ja ratkaisuvallasta siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty.
Kaupunginhallitus päättää toimialojen välisestä tehtävänjaosta siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty.

III osa

VIRANHALTIJAORGANISAATIO

1§

Henkilöstöorganisaatio
Viranhaltijaorganisaatio muodostuu seuraavasti:
Kaupunginjohtaja
Konsernipalvelujohtajat: hallintojohtaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja
Toimialajohtajat: sivistysjohtaja, tekninen johtaja ja sosiaali- ja terveysjohtaja
Toimialat jakautuvat palvelualueisiin, joita johtavat palvelualuepäälliköt.
Palvelualueet jakautuvat palveluyksiköihin, joita johtavat palveluyksiköiden esimiehet.
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KVTES III luvun 21 §:n mukaisiksi johtaviksi viranhaltijoiksi määritellään
kaupunginjohtaja
hallintojohtaja
talousjohtaja
henkilöstöjohtaja
sivistysjohtaja
sosiaali- ja terveysjohtaja
tekninen johtaja
10 luku

Kaupunginjohtaja

1§

Kaupunginjohtajan tehtävät
Kaupunginhallituksen alainen kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa, elinkeinotoiminnan edistämistä ja muuta toimintaa sekä vastaa kaupunkistrategiasta ja toimintaprosesseista.
Kaupunginjohtaja johtaa, valvoo ja kehittää kaupungin ja kaupunkikonsernin hallintoa, taloutta ja elinkeinopolitiikkaa.
Kaupunginjohtaja
1. Vastaa kaupungin edunvalvonnasta yhdessä konsernijohdon kanssa.
2. Johtaa kaupunkistrategian laadintaa ja muiden merkittävien koko konsernia koskevien suunnitelmien laadintaa.
3. Johtaa kaupunginvaltuuston ja hallituksen asioiden valmistelua.
4. Seuraa lautakuntien, jaostojen, toimikuntien ja viranhaltijoiden toimintaa sekä
päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.
5. Huolehtii kaupungin edustuksen järjestämisestä yhdessä valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa.
6. Vastaa sisäisestä valvonnasta.
7. Vastaa kaupungin elinvoiman, kaupunkistrategian ja kehittämisohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon ohjauksesta

2§

Kaupunginjohtajan ratkaisuvalta
Kaupunginjohtaja:
1. Päättää kaupungin vaakunan käytöstä.
2. Päättää tai määrää muun viranhaltijan päättämään edustustilaisuuksien järjestämisestä.
3. Päättää pakkohuutokaupalla tai vapaaehtoisella kaupalla myytävän, kaupungin
saatavan vakuutena olevan kiinteistön tai osakkeen tarjottavan kauppahinnan hyväksymisestä.
4. Päättää sopimuksista, sitoumuksista ja hankinnoista 60.000 euroon saakka, ellei
asia kuulu muun viranhaltijan tai toimielimen päätettäviksi.
5. Päättää konsernipalvelujen eri yksiköiden välisistä tehtäväjaoista.

3§

Este ja sijaisuudet
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Kaupunginjohtajan ollessa esteellinen, estynyt tai viran ollessa avoimena hoitaa
siihen kuuluvia tehtäviä hänen sijaisensa kaupunginhallituksen määräämällä tavalla.
4§

Johtoryhmä
Kaupungin johtamisessa kaupunginjohtajan tukena toimii kaupunginjohtajan asettama kaupungin johtoryhmä.
Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat kutsutaan johtoryhmän kokouksiin heitä koskevissa
asioissa, jonka lisäksi Navitas Kehitys Oy:n toimitusjohtajalla on oikeus osallistua
johtoryhmän kokouksiin tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. Johtoryhmään
on oikeus osallistua myös henkilöstön edustajalla.
Johtoryhmä työskentelee kaupungin tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtoryhmä kokoontuu kaupunginjohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Tarvittaessa kaupunginjohtaja kutsuu johtoryhmän kokouksiin asiantuntijoita.

11 luku

Konsernipalvelut

1§

Konsernipalvelujen tehtävä
Konsernipalvelujen tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa kaupunkikonsernin toimintaa kaupunginjohtajan johdolla. Konsernipalvelut vastaat kaupungin talouden
johtamisesta, henkilöstövoimavarojen johtamisesta, hallinnon kehittämisestä ja
johdon tuesta sekä tarve- ja hankesuunnitelmien yhteensovittamisesta.
Konsernipalveluihin kuuluvat seuraavat yksiköt: talouspalvelut, henkilöstöpalvelut
sekä hallintopalvelut.
Talouspalveluja johtaa talousjohtaja, henkilöstöpalveluja henkilöstöjohtaja ja hallintopalveluja hallintojohtaja.

2§

Talouspalvelut
Talousjohtaja
-

3§

Johtaa ja valvoo kaupungin taloushallintoa.
Vastaa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta.
Vastaa raportoinnista ja tilinpäätöksen valmistelusta.
Vastaa kaupungin laskentatoimesta ja sen kehittämisestä.
Vastaa kaupungin maksuvalmiudesta, rahoituksesta ja sijoitustoiminnasta.
Toimii yhteyshenkilönä alueelliseen maaseutuviranomaiseen.

Henkilöstöpalvelut
Henkilöstöjohtaja
-

Vastaa henkilöstöpoliittisten linjausten valmistelusta ja toimeenpanosta.
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-

4§

Vastaa kaupungin henkilöstöhallinnosta ja sen kehittämisestä.
Vastaa virka- ja työehtosopimuksista poikkeavien paikallissopimusten neuvottelemisesta, palvelussuhdeasioita koskevista neuvotteluista, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja täytäntöönpanosta.
Kehittää ja koordinoi työsuojelu- ja työhyvinvointitoimintaa sekä vastaa keskitetystä koulutuksesta.
Kehittää ja koordinoi rekrytointia ja sijaisjärjestelmää.
Vastaa työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestämisestä.
Koordinoi ja kehittää palkkausjärjestelmää
Toimii työterveyshuollon tilaajana
Valmistee ja toimeenpanee työllisyyspoliittiset linjaukset sekä
Organisoi ja kehittää työllisyyden hoitoon liittyviä tehtäviä
Vastaa kaupungin ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä.

Hallintopalvelut
Hallintojohtaja
-

5§

Vastaa kaupungin päätöksentekojärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä.
Vastaa kaupunginvaltuuston ja hallituksen asioiden valmistelusta.
Vastaa kaupungin hallinnosta ja tietohallinnosta.
Vastaa osaltaan kaupungin edunvalvonnasta.
Vastaa kaupungin oikeudellisista asiantuntijatehtävistä.
Edustaa kaupunkia oikeudellisissa asioissa, ellei tehtävää ole annettu muulle
kaupungin viranomaiselle.
Vastaa päätöksenteon valmistelun ohjauksesta ja koordinoinnista sekä omalta
osaltaan päätöksenteon valmistelusta.
Vastaa kunnallisten ja valtiollisten vaalien sekä kansanäänestyksen järjestämisestä.
Huolehtii osaltaan yhteydenpidosta kaupungin poliittisiin päätöksentekijöihin,
kansalaisjärjestöihin, elinkeinoelämään ja muihin sidosryhmiin.
Vastaa arkistotoimesta.

Talousjohtajan ratkaisuvalta
Talousjohtaja
-

Päättää tehtäviinsä liittyvät sopimukset, sitoumukset ja hankinnat enintään
30.000 euron määrään saakka.
Päättää kaupungin rahavarojen sijoittamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti.
Päättää tilapäisluoton ottamisesta kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi
kaupunginhallituksen vahvistaman enimmäismäärän puitteissa.
Päättää lainan ottamisesta kaupunginvaltuuston vahvistamissa rajoissa sekä
lainan uudistamisesta ja lainaehtojen muuttamisesta.
Päättää koron- ja valuutanvaihtosopimuksista, koronsuojasopimuksista sekä
muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään talousarviossa olevan lainakannan verran.
Päättää kaupungin myöntämien lainojen ja antamien takausten ylivakuutena
olevien vakuuksien palauttamisesta.
Päättää takauksiin liittyvien lainojen lainaehtojen muuttamista koskevat asiat.
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-

6§

Päättää valtion myöntämien välityslainojen vakuuksiin liittyvät asiat.
Päättää tilapäisluoton myöntämisestä kaupunkikonserniin kuuluvalle yhteisölle
500.000 euroon asti enintään yhdeksi (1) vuodeksi.
Päättää kaupungin leasing-, osamaksu- tai muista rahoitussopimuksista.
Päättää alitilityskassojen perustamisesta ja lopettamisesta, määrää alitilityskassojen enimmäismäärät sekä antaa tarvittaessa oikeuden tulojen käyttämiseen välittömien menojen maksamiseen.
Päättää kaupungin saatavan maksusuunnitelman hyväksymisestä, korvauksista (ml. vahingonkorvaus) sekä sovinnoista 10.000 euroon saakka konsernipalvelujen osalta.
Päättää saatavien poistamisesta tileistä konsernipalvelujen osalta.
Päättää saatavan kuittaamisesta konsernipalvelujen osalta.
Päättää luotto- ja maksukorttien antamisesta.
Päättää talouspalvelujen sisäisestä organisoinnista ja henkilöstön tehtävistä.
Päättää perinnässä olevien yli kolme (3) vuotta vanhojen kaupungin saatavien
poistamisesta taseesta / kirjanpidosta

Henkilöstöjohtajan ratkaisuvalta
Henkilöstöjohtaja
-

7§

Päättää tehtäviinsä liittyvät sopimukset, sitoumukset ja hankinnat enintään
30.000 euron määrään saakka.
Toimii kaupungin palkka-asiamiehenä.
Päättää kunnallisen työmarkkinalaitoksen tekemien kaupunkia sitovien sopimusten sekä paikallisten sopimusten täytäntöönpanosta.
Päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta.
Päättää keskitetyn koulutuksen järjestämisestä.
Päättää henkilöstöpalvelujen sisäisestä organisoinnista ja henkilöstön tehtävistä.
Johtaa työllisyyspalvelujen palvelualueen toimintaa ja vastaa sen hyväksyttyjen
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.
Vastaa työllisyyspalvelujen ja sen henkilöstön kehittämisestä.

Hallintojohtajan ratkaisuvalta
Hallintojohtaja
-

Päättää tehtäviinsä liittyvät sopimukset, sitoumukset ja hankinnat enintään
30.000 euron määrään saakka.
Päättää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen tai kaupunginhallituksen
alaisen konsernihallinnon huonetilojen luovuttamisesta tilapäiskäyttöön.
Päättää kaupungin myöntämien lainojen ja takausten vakuuksien realisoinnista.
Päättää julkisuuslaissa tarkoitetusta asiakirjan antamisesta.
Päättää konsernihallinnon julkaisujen hinnoista.
Päättää pysäköinninvalvojalle laissa määrätyistä tehtävistä.
Päättää hallintopalvelujen sisäisestä organisoinnista ja henkilöstön tehtävistä.
Päättää tiedonhallintayksikön vastuiden määrittämisestä
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Tietohallintojohtaja
-

Johtaa palvelualueensa toimintaa ja vastaa sen hyväksyttyjen toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.
Vastaa palvelujen ja henkilöstön kehittämisestä.
Päättää tehtäviinsä liittyvät sopimukset, sitoumukset ja hankinnat enintään
20.000 euron määrään saakka.

12 luku

Sosiaali- ja terveystoimi

1§

Viranhaltijaorganisaatio
Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimii sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja
terveyskeskusta johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja. Sosiaali- ja terveyskeskus jakaantuu neljään (4) palvelualueeseen, jotka ovat:
1.
2.
3.
4.

Hoito- ja hoivapalvelut, jota johtaa palvelualuepäällikkö
Terveyspalvelut, jota johtaa palvelualuepäällikkö
Perhe- ja sosiaalipalvelut jota johtaa palvelualuepäällikkö
Hallintopalvelut (uusi), jota johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja

Edellä mainittujen lisäksi sosiaali- ja terveyskeskuksessa on johtavan ylilääkärin
virka. Johtava ylilääkäri vastaa sosiaali- ja terveyskeskuksen lääketieteellisestä ja
lääkäreiden johtamisesta.
Palvelualueet jakautuvat palvelu- ja toimintayksiköihin.
2§

Sosiaali- ja terveysjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta
Sosiaali- ja terveysjohtaja
1. Johtaa ja kehittää sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaa, vastaa toiminnan, talouden, organisaation ja johtamisjärjestelmän tuloksellisuudesta.
2. Vastaa toimialansa toiminnan ja palvelutuotannon yhteensovittamisesta ja yhteistoiminnasta muiden viranomaisten ja tahojen kanssa.
3. Edustaa itse tai asiamiehensä kautta perusturvalautakuntaa toimialaansa koskevissa asioissa sekä käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa tai muissa viranomaisissa.
4. Vastaa perusturvalautakunnan päätettäviksi tulevien asioiden valmistelusta yhdessä palvelualuepäälliköiden kanssa, esittelee asiat perusturvalautakunnassa sekä huolehtii päätösten toimeenpanosta.
5. Päättää palvelualueiden välisistä henkilöstösiirroista ja koko sosiaalija terveyskeskusta koskevista asioista.
6. Päättää tehtäviinsä liittyvät sopimukset, sitoumukset ja hankinnat
enintään 30.000 euron määrään saakka.
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7. Päättää kaupungin saatavan maksusuunnitelman hyväksymisestä,
korvauksista (ml. vahingonkorvaus) sekä sovinnoista 10.000 euroon
saakka sosiaali- ja terveystoimen osalta.
8. Päättää saatavien poistamisesta tileistä sosiaali- ja terveystoimen
osalta.
9. Päättää saatavan kuittaamisesta sosiaali- ja terveystoimen osalta.
10. Vastaa sosiaali- ja terveyskeskuksen tiedottamisesta ja tiedotuksen
ohjeistamisesta.
11. Määrää tilien käyttö- ja hyväksymisoikeudesta.
12. Nimeää palvelu- ja toimintayksiköiden esimiehet.
Sosiaali- ja terveysjohtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa kuuluvia asioita alaisensa
viranhaltijan ratkaistavaksi viranhaltijapäätöksellä.
3§

Palvelualueen päällikön tehtävät ja ratkaisuvalta
Palvelualueen päällikkö
1. Johtaa palvelualueensa toimintaa ja vastaa sen hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.
2. Vastaa palvelualueensa toiminnan ja palvelutuotannon yhteensovittamisesta ja yhteistoiminnasta.
3. Päättää niistä palvelualuettaan koskevista asioista, joissa hänelle on
siirretty päätösvalta.
4. Vastaa palvelujen ja henkilöstön kehittämisestä.
5. Valmistelee palvelualueensa lautakunnalle tulevat asiat.
6. Päättää tehtäviinsä liittyvät sopimukset, sitoumukset ja hankinnat
enintään 20.000 euron määrään saakka.
7. Vastaa palvelualueensa henkilörekisteriasioiden, arkistoasioiden, tietoturva- ja tietosuoja-asioiden asianmukaisesta hoidosta.
8. Päättää henkilöstön siirrosta palvelualueensa palveluyksiköiden välillä.
9. Myöntää palvelualuettaan koskevat tutkimusluvat.
10. Päättää, mihin palvelualueensa palveluyksikköön tai toimintayksikköön vakanssit ja henkilökunta kuuluvat.
11. Toimii palvelualueeseensa kuuluvien yksityisten sosiaalipalvelujen
valvontaviranomaisena ja antaa vastauksen asiakkaan kohtelua koskeviin muistutuksiin toimialallaan.
12. Vastaa palvelualueensa yhteistyöstä muiden palvelualueiden, hallintokuntien ja viranomaisten kanssa.
13. Vastaa palvelualueensa tiedottamisesta.
14. Suorittaa muut lautakunnan ja toimialajohtajan määräämät tehtävät
sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat palvelualueen johtajalle.
Palvelualueen päällikkö voi siirtää ratkaisuvaltaansa kuuluvia asioita alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi viranhaltijapäätöksellä.
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Johtava ylilääkäri:
1. vastaa terveyspalvelujen vastuualueen johtamisesta yhteistoimintaalueelle niiltä osin kuin se ei kuulu palvelualuepäällikölle, talouden toteutumisesta talousarvion mukaisena, toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista myös suhteessa erikoissairaanhoitoon
sekä kansanterveystyöstä ja siihen liittyvästä tiedottamisesta
2. toimii terveydenhuoltolain 57 §:ssä tarkoitettuna terveyskeskuksen
vastaavana lääkärinä, ja siinä ominaisuudessa päättää potilaan hoidosta ja kuntoutuksesta sekä avosairaanhoidon että sairaalahoidon
osalta koko perusturvan toimialalla, sekä kasvun ja oppimisen toimialalla
3. toimii lääkärien esimiehenä (pois lukien hammaslääkärit) ja valitsee
toimialan lääkärit sekä päättää lääkäreiden sijoituksista toimialueella
4. antaa yhteistoiminta-alueen maksusitoumukset ulkopaikkakunnalla tapahtuvaan somaattiseen ja psyykkiseen hoitoon sekä antaa lääkinnällisen
kuntoutuksen maksusitoumukset, ellei tehtävää ole määrätty muulle viranhaltijalle
5. päättää sairaanhoitotarvikkeiden ja välineiden ilmaisjakelusta yhteistoiminta-alueella , ellei tehtävää ole määrätty muulle viranhaltijalle
6. päättää valtion varoin kustannettavasta veteraanikuntoutuksesta, ellei
tehtävää ole määrätty muulle viranhaltijalle
7.päättää tehtäviinsä liittyvät sopimukset, sitoumukset ja hankinnat enintään 20 000 euroon asti
8.päättää yksilökohtaiseen harkintaan perustuvasta vastuualueen palvelumaksun alentamisesta tai poistamisesta lainsäädännön ja lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti
9.päättää vastuualueen lausuntojen antamisesta viranomaisille, yhteistyökumppaneille ja muille tahoille
10.päättää vastuualueen opiskeluharjoittelusopimuksista ja tutkimusluvista, kun sitä ei ole annettu muulle viranhaltijalle
11. vastaa vastuualueensa muistutuksiin.
Johtava ylilääkäri voi siirtää ratkaisuvaltaansa kuuluvia asioita alaisensa
viranhaltijan ratkaistavaksi viranhaltijapäätöksellä.
4§

Palvelu- ja toimintayksikön esimiehen tehtävät ja ratkaisuvalta
1. Vastaa hyvän hoidon ja palvelun toteuttamisesta palvelu- ja toimintayksikössään.
2. Vastaa palvelu- ja toimintayksikön toiminnasta ja kehittämisestä sekä
taloudesta.
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3. Päättää palvelu- ja toimintayksikkönsä henkilökunnan koulutusmäärärahojen jakamisesta, käytöstä ja koulutusvelvoitteen toteutumista.
4. Valmistelee palvelu- ja toimintayksikön hankinnat ja palvelu- ja toimintayksikön sopimukset.
5. Osallistuu palvelualueen yksiköiden keskinäiseen yhteistyöhön sekä
koko palveluyksikön ja palvelualueen yhteiseen kehittämiseen.
6. Huolehtii yksikkönsä asiakasyhteistyöstä sekä tiedottaa yksikkönsä
palveluista.
7. Huolehtii ja vastaa yksikkönsä työturvallisuudesta ja työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävästä toiminnasta.
5§

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta
Hoiva- ja hoitopalvelut palvelualuepäällikkö
1. Päättää kotihoidon palvelumaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä
2. päättää sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun myöntämisestä
(omat, ostopalvelut ja palvelusetelin myöntäminen)
3. hyväksyy tehostetun palveluasumisen palveluseteli palvelutuottajat lautakunnan hyväksymien kriteerien pohjalta
4. Päättää sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun (omat ja ostopalvelut) palvelumaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä
5. kansanterveyslain ja sosiaalihuoltolain mukaisesta lyhyt- ja pitkäaikaishoidosta
6. päättää lyhyt- ja pitkäaikaishoidon maksun harkinnanvaraisesta alentamisesta tai perimättä jättämisestä
Perhe- ja sosiaalipalvelut palvelualuepäällikkö
1. päättää päihdehuollon tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisestä
(PäihdehuoltoL 12 §)
2. päättää hakemuksen tekemisestä koskien henkilön määräämistä erityishuollon yksikköön tahdosta riippumatta (L kehitysvammaisten erityishuollosta 32 §)

13 luku Hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimiala

1 § Viranhaltijaorganisaatio
Hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimiala toimii kasvatuksen- ja oppimisen lautakunnan sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisuudessa. Toimialalla on myös hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, joiden toiminta läpi leikkaa koko kaupunkiorganisaation. Toimialaa johtaa hyvinvointi- ja sivistysjohtaja. Hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimiala jakaantuu viiteen palvelualueeseen, jotka ovat:
1. Hallinto, hyvinvointi ja osallisuus
2. Perusopetus
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3. Varhaiskasvatus
4. Hyvinvointipalvelut (kirjastopalvelut, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, liikuntapalvelut, museopalvelut, nuorisopalvelut)
5. Soisalo-opisto
2 § Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta
Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
1. Johtaa ja kehittää hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimialan toimintaa,
vastaa toiminnan, talouden, organisaation ja johtamisjärjestelmän tuloksellisuudesta.
2. Vastaa toimialansa toiminnan ja palvelutuotannon yhteensovittamisesta ja yhteistoiminnasta.
3. Edustaa itse tai asiamiehensä kautta kasvun ja oppimisen lautakuntaa sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaa toimialaansa koskevissa asioissa sekä käyttää puhevaltaa tuomioistuimissa tai
muissa viranomaisissa
4. Vastaa lautakuntien päätettäviksi tulevien asioiden valmistelusta
yhdessä palvelualueiden päälliköiden ja muun toimialan henkilöstön
kanssa ja esittelee asiat lautakunnissa sekä huolehtii päätösten täytäntöönpanosta.
5. Päättää palvelualueiden välisistä ja koko hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimialaa koskevista asioista.
6. Päättää tehtäviinsä liittyvät sopimukset, sitoumukset ja hankinnat
enintään 30.000 euron määrään saakka.
7. Toimii perusopetuksen ja hyvinvointipalveluiden palvelualueiden
esimiehenä.
8. Allekirjoittaa toimialan hankehakemukset.
9. Päättää kaupungin saatavan maksusuunnitelman hyväksymisestä,
korvauksista (ml. vahingonkorvaus) sekä sovinnoista 10.000 euroon
saakka hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimialan osalta.
10. Päättää saatavien poistamisesta tileistä hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimialan osalta.
11. Päättää saatavan kuittaamisesta hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimialan osalta.
Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa kuuluvia
asioita alaisensa viranhaltijan päätettäväksi viranhaltijapäätöksellä.
3 § Palvelualueen päällikön tehtävät ja ratkaisuvalta
Palvelualueen päällikkö, kirjastotoimenjohtaja, museotoimenjohtaja,
liikuntapalveluiden esimies.
1. Toimii toimialan henkilöstön lähiesimiehenä ja vastaa osaltaan hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.
2. Vastaa toimialan tulosyksikköjen toiminnan ja palvelutuotannon
yhteensovittamisesta ja yhteistoiminnasta.
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3. Päättää niistä toimialaa koskevista asioista, joissa hänelle on siirretty päätösvalta.
4. Vastaa palvelujen ja henkilöstön kehittämisestä.
5. Valmistelee osaltaan lautakunnalle tulevat asiat.
6. Päättää tehtäviinsä liittyvät sopimukset, sitoumukset ja hankinnat
enintään 20.000 euron määrään saakka.
Palvelualueen päällikkö voi siirtää ratkaisuvaltaansa kuuluvia asioita
alaisensa viranhaltijan päätettäväksi viranhaltijapäätöksellä.
4 § Kasvun ja oppimisen viranhaltijoiden tehtävät ja erityinen ratkaisuvalta
Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
1. Päättää oppilaan siirtämisestä erityisen tuen piiriin ja sieltä pois
esi- ja perusopetuksessa.
2. Päättää oppilaan lähikoulusta.
3. Päättää perusopetuksen poikkeuksellisesta aloittamisesta.
4. Päättää oppilaan siirtymisestä valtion tai muun opetuksen järjestäjän ylläpitämään kouluun.
5. Päättää oppilaan ottamisesta opetukseen toisen kunnan alueelta.
6. Päättää harkinnanvaraisista koulukuljetuksista.
7. Päättää koulutilojen vuokraamisesta lukuvuodeksi.
8. Päättää perusopetuksen tuntikehyksestä.
9. Päättää oppivelvollisuuden keskeyttämisestä määräajaksi muiden
kuin perusopetuksessa olevien oppilaiden osalta (OVL 7§)
10. Päättää opiskelupaikan osoittamisesta oppivelvolliselle (OVL
15§).
11. Päättää toimialansa vakioharjoitusvuorojen jakamisesta.
Rehtori
1. Määrää opettajan ottamaan vastaan perusopetuksen suorittamiseen kuuluvia erillisiä opintoja.
2. Nimeää luokanohjaajan.
3. Päättää oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä.
4. Tekee päätöksen pedagogisesta arviosta, tehostetusta tuesta, pedagogisesta selvityksestä ja erityisen tuen päätöksen tarkistamisesta.
5. Määrittelee oppilaan opetusryhmät ja luokan.
6. Päättää oppilaan valinnaisaineen vaihtamisen.
7. Myöntää oppilaalle vapautuksen koulutyöstä huoltajan anomuksesta yli 5 (viiden) päivän ajaksi.
8. Antaa kirjallisen varoituksen oppilaalle kuullen oppilasta ja huoltajaa.
9. Päättää evätä oppilaan opetuksen loppupäivän ajaksi, joka ilmoitetaan huoltajalle.
10. Tekee esityksen oppilaan erottamista määräajaksi erityiskasvatuksen työryhmälle.
11. Päättää oppilaan vapauttamisesta jonkin oppiaineen opetuksesta.
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12. Päättää oppilaan ottamisesta opetukseen toisesta lähikoulusta.
13. Päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta.
14. Päättää koulun työjärjestyksestä.
15. Myöntää koulukiinteistön tilapäiset käyttöluvat.
16. Vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan koulutason toiminnasta niissä
kouluissa, joissa toimintaa järjestetään omana toimintana.
17. Päättää oppivelvollisuuden keskeyttämisestä määräajaksi perusopetuksessa olevien oppilaiden osalta (OVL 7§).
Opettaja
1. Myöntää huoltajan anomuksesta oppilaalle vapautuksen koulunkäynnistä enintään viideksi (5) päiväksi.
Erityiskasvatuksen työryhmä ja sen tehtävät
Sivistysjohtaja kokoaa yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan
kanssa ja sivistyslautakunta nimeää alaisuuteensa erityiskasvatuksen työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella tehostetun ja erityisen
tuen piiriin kuuluvien oppilaiden tukitoimiin liittyviä päätöksiä.
1. Päättää oppilaan erottamiseksi enintään kolmen (3) kuukauden
määräajaksi sekä osallistuu erotetun oppilaan tukitoimien suunnitteluun yhdessä rehtorin ja huoltajan kanssa.
Varhaiskasvatuspäällikkö
1. Päättää esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen erityistä tukea tarvitsevien lasten harkinnanvaraisista kuljetuksista.
2. Hyväksyy lapsikohtaiset varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut.
3. Päättää yksittäisen lapsen varhaiskasvatuspalveluiden ostoista ja
myynneistä yksityisille palvelun tuottajille sekä muihin kuntiin.
4. Vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnan ja laillisuuden valvonnasta.
5. Vastaa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä.
Varhaiskasvatusyksikön johtaja
1. Päättää yksiköidensä lasten ja alueensa perhepäivähoidon lasten
sijoittamisesta ja määrittelee henkilöstönsä sijoittumisen.
2. Päättää yksikössään tehostetun tuen antamisesta sekä erityisen
tuen päätöksen tarkistamisesta.
3. Myöntää esiopetusoppilaalle vapautuksen esikoulutyöstä huoltajan
anomuksesta yli viiden (5) päivän ajaksi.
4. Myöntää toimitilojen tilapäiset käyttöluvat.
5. Päättää henkilöstönsä työvuoroluettelosta.
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5 § Hyvinvoinnin edistämisen viranhaltijoiden tehtävät ja erityinen ratkaisuvalta
Kirjastotoimenjohtaja ja museotoimenjohtaja
1. Päättää kokoelmahankinnoista ja poistoista.
2. Päättää yksiköiden aukioloajoista ja maksuista niiltä osin kuin yhteistyösopimuksilla ei ole toisin sovittu.
3. Päättää Lumme-kirjastojen yhteisistä käyttösäännöistä Varkauden
kaupungin osalta (kirjastotoimenjohtaja).
4. Oikeus kieltää hallinnoimiensa tilojen käyttö määräajaksi, mikäli
sääntöjä ja henkilökunnan ohjeita ei noudateta
Liikuntapalveluiden esimies
1. Myöntää erityisryhmien liikuntakortit voimassa olevien perusteiden mukaisesti.
2. Oikeus kieltää hallinnoimiensa tilojen käyttö määräajaksi, mikäli
sääntöjä ja henkilökunnan ohjeita ei noudateta
14 luku

Tekninen toimi

1§

Viranhaltijaorganisaatio
Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii tekninen toimiala. Teknistä toimialaa
johtaa tekninen johtaja. Tekninen toimiala jakaantuu kuuteen (6) palvelualueeseen,
jotka ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2§

Strateginen ohjaus
Suunnittelu
Toteuttaminen
Rakentamisen ohjaus
Tukipalveluyksikkö
Pysäköinnin valvonta

Teknisen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta
Tekninen johtaja
1. Johtaa ja kehittää teknisen toimialan toimintaa, vastaa toiminnan, talouden, organisaation ja johtamisjärjestelmän tuloksellisuudesta.
2. Vastaa toimialansa toiminnan ja palvelutuotannon yhteensovittamisesta ja yhteistoiminnasta.
3. Edustaa itse tai asiamiehensä kautta teknistä lautakuntaa toimialaansa koskevissa asioissa sekä käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa tai muissa viranomaisissa.
4. Vastaa teknisen lautakunnan päätettäviksi tulevien asioiden valmistelusta yhdessä palvelualueiden päälliköiden kanssa, esittelee asiat teknisessä lautakunnassa sekä huolehtii päätösten toimeenpanosta.

32
5. Päättää kiinteän omaisuuden, rakennusten, laitteiden ja muun omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta enintään 30.000 euron
määrään saakka tai vuokraamisesta enintään kahdeksikymmeneksi vuodeksi.
6. Päättää palvelualueiden välisistä ja koko teknistä toimialaa koskevista asioista.
7. Päättää tehtäviinsä liittyvät sopimukset, sitoumukset ja hankinnat enintään
30.000 euron määrään saakka.
8. Toimii strategisen ohjauksen ja suunnittelun palvelualueen päällikkönä.
9. Päättää toimialaansa koskevista korvauksista ja sovinnoista 10.000 euroon asti.
10. Allekirjoittaa rakennus-, toimenpide- yms. lupahakemukset.
11. Myöntää sijoitus- yms. luvat kaupungin omistamille kiinteistöille.
12. Toimii kaupungin edustajana lunastustoimituksissa.
13. Päättää tontin varauksen ja rakentamisvelvoiteajan jatkamisesta enintään neljällä
(4) vuodella.
14. päättää kaupungin saatavan maksusuunnitelman hyväksymisestä, korvauksista
(ml. vahingonkorvaus) sekä sovinnoista 10.000 euroon saakka teknisen toimen
osalta.
15. Päättää saatavien poistamisesta tileistä teknisen toimen osalta.
16. Päättää saatavan kuittaamisesta teknisen toimen osalta.
17. Päättää etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä
Tekninen johtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa kuuluvia asioita alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi viranhaltijapäätöksellä.
3§

Palvelualueen päällikön tehtävät ja ratkaisuvalta
Palvelualueen päällikkö
1. Johtaa palvelualueensa toimintaa ja vastaa sen hyväksyttyjen toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.
2. Vastaa palvelualueensa toiminnan ja palvelutuotannon yhteensovittamisesta ja
yhteistoiminnasta.
3. Päättää niistä palvelualuettaan koskevista asioista, joissa hänelle on siirretty päätösvalta.
4. Vastaa palvelujen ja henkilöstön kehittämisestä.
5. Valmistelee palvelualueensa lautakunnalle tulevat asiat.
6. Päättää tehtäviinsä liittyvät sopimukset, sitoumukset ja hankinnat enintään
20.000 euron määrään saakka.
Palvelualuepäällikkö voi siirtää ratkaisuvaltaansa kuuluvia asioita alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi viranhaltijapäätöksellä.

4§

Teknisen toimen viranhaltijoiden tehtävät ja erityinen ratkaisuvalta
Kaavoittaja
1. Päättää etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä teknisen johtajan ollessa estynyt päättämään asiaa.
2. Antaa lausunnot lupahakemuksista, joissa poiketaan kaavan tai rakennusjärjestyksen mukaisista lupaedellytyksistä.
3. Toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kaavoittajana.
4. Allekirjoittaa rakennus-, toimenpide- yms. lupahakemukset.
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5. Päättää asemakaavassa määrätyn kadun ja yleisen alueen nimen samoin kunnanosan ja korttelien numeroiden muuttamisesta.
6. Päättää kaavoituksen käynnistämissopimuksista lautakunnan määrittelemien perusteiden mukaisesti.
7. Päättää tehtäviinsä liittyvät sopimukset, sitoumukset ja hankinnat enintään
20.000 euron määrään saakka.
Kaupungininsinööri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toimii yleisten alueiden valvojana.
Toimii kadunpitäjänä.
Päättää toiminnasta ja luvista yleisillä alueilla.
Päättää romuajoneuvojen siirtämisestä ja hävittämisestä.
Päättää autopaikkasopimuksista yleisille alueille.
Päättää sijoitusluvista yleisille alueille.
Allekirjoittaa rakennuslupa-, toimenpidelupa yms. lupahakemukset.
Antaa maanomistajan suostumuksen alkoholijuomien myyntiin yleisillä alueilla.
Tukipalvelupäällikkö
1. Päättää toimitilojen sisäisistä vuokrista sekä muiden tukipalveluiden hinnoittelusta.
Paikkatietosuunnittelija
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toimii kaupungin edustajana maanmittaustoimituksissa.
Antaa kunnan suostumukset lohkomiseen.
Ylläpitää osoitejärjestelmää.
Päättää katualueiden haltuunotoista ja korvauksista 5.000 euroon saakka.
Laatii tonttijaot.
Valvoo kaavoitusmittaukset.

Tekninen isännöitsijä
1. Toimii kaupungin edustajana kaupungin osaomisteisten kiinteistöyhtiöiden hallituksissa, joihin ei ole erikseen nimetty hallituksen jäseniä.
2. Allekirjoittaa huoneenvuokrasopimukset, kun kyse ei ole kokonaisista huoneistoista tai rakennuksista.
3. Päättää kaupungin hallinnassa olevien rakennusten osalta ilmoitusten, tiedonantojen ja mainosten yms. määräaikaisesta sijoitusluvasta.
Rakennustarkastaja
1. Toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakentamisen neuvontaa ja
valvontaa suorittavana viranhaltijana.
2. Käsittelee ja ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat mukaan lukien maisematyöluvat.
3. Käsittelee ja ratkaisee myös muut kuin edellä mainitut maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusvalvontaviranomaiselle osoitetut tehtävät lukuun ottamatta
seuraavia tehtäviä:
- pakkokeinojen käytöstä päättäminen
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-

oikaisuvaatimusten ratkaiseminen
lupa- ja valvontamaksutaksasta päättäminen
keskeyttämispäätöksen pysyttäminen
Tutkintapyynnöstä päättäminen

IV osa

TALOUDENHOITO

15 luku

Talousarvio

1§

Talousarvio ja taloussuunnitelma
Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion raamin ja talousarvion laadintaohjeet.
Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan
ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha
ja tuloarvio otetaan talousarvioon bruttomääräisenä.

2§

Talousarvion täytäntöönpano
Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
Kaupunginhallitus hyväksyy erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

3§

Toiminnan ja talouden seuranta
Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kuukausittain.
Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

4§

Talousarvion sitovuus
Talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee talousarvion sitovuustason
sekä hyväksyy valtuustoa sitovat toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion
noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia.
Kaupunginhallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kaupunkia
sitova ja kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kaupunginhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.
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5§

Talousarvion muutokset
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle viipymättä. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion
muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.
Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana.

16 luku

Muut taloutta koskevat määräykset

1§

Poistosuunnitelman hyväksyminen
Valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.
Kaupunginhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.
Kaupunginhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

2§

Rahatoimen hoitaminen
Kaupungin rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen.
Valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto
päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.
Muutoin kaupungin rahatoimesta vastaa kaupunginhallitus.
Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa talousjohtaja.

3§

Maksuista päättäminen
Valtuusto päättää kaupungin palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen
yleisistä perusteista.
Kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät tässä hallintosäännössä määrätyin tavoin tarkemmin omalla toimialallaan/vastuualueellaan maksujen perusteista ja euromääristä.

4§

Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut
Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.
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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.
Kaupunginhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.

V osa
HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS SEKÄ SISÄINEN
VALVONTA JA RISKIENHALLINTA
17 luku

Valvontajärjestelmä

1§

Ulkoinen ja sisäinen valvonta
Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta
valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän
säännön mukaisesti.
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan
järjestämisestä.

2§

Tarkastuslautakunnan kokoonpano
Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi (5) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnalla on oikeus asettaa toimikunta määrätyn tehtävän hoitamista
varten.

3§

Tarkastuslautakunnan kokoukset ja tiedonsaantioikeus
Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.
Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.
Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin tämän hallintosäännön määräyksiä.
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Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus
saada kaupungin viranomaisilta tiedot ja nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi.
4§

Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on
1. Seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin
seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.
2. Huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan
edellyttämässä laajuudessa sekä
3. Tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen
tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista.

5§

Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät
Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
vuosittain.

6§

Tilintarkastusyhteisön valinta
Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden
tarkastamista varten.
Tarkastuslautakunnan ehdotuksesta valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja –talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä (JHT-yhteisö).
Kaupungin tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kaupungin tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

7§

Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät
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Tarkastuslautakunta voi antaa lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmisteluun
ja täytäntöönpanoon liittyviä toimeksiantoja tilintarkastajalle, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa.
18 luku

Tilintarkastajan tehtävät ja ilmoitukset, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle

1§

Tilintarkastajan tehtävät ja ilmoitukset
Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä.
Pykälän mukaan tilintarkastajan on ilmoitettava havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kaupunginhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tiintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

2§

Tilintarkastuskertomus
Kuntalain 125 § mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös
esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen)
myöntää vastuuvapaus.
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kaupungin hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin
lakia tai valtuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.
Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.
Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja
siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

3§

Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle
Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus
käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

19 luku

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

1§

Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä sekä
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1. Hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat.
2. Valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen
mukaisesti ja tuloksellisesti.
3. Antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta
ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
2§

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävien hoito
Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan tehtävistä seuraavasti:
1. Vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että
kunnan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan
2. Hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta
3. Vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kaupungin toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskejä arvioidaan sekä
4. Valmistelee sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otettavan osion

3§

Lautakuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Lautakunnat vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

4§

Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Kaupunginjohtaja, johtavat viranhaltijat ja palvelualuepäälliköt vastaavat sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan
ja palvelualueellaan, ohjeistavat alaisiaan palveluyksiköitä sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Palveluyksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.

5§

Sisäisen tarkastuksen tehtävät
Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.
Sisäinen tarkastus raportoi kaupunginhallitukselle, ja kaupunginjohtajalle.
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Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään kaupunginhallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa.

VI osa

KONSERNIOHJAUS JA SOPIMUSTEN HALLINTA

20 luku

Konserniohjaus ja sopimusten hallinta

1§

Konsernijohto
Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kuntalain mukaisesti kaupunginhallitus ja
kaupunginjohtaja sekä ne viranhaltijat, joiden tehtäväksi kaupunginhallitus on määrännyt vastaamaan omistajaohjauksesta tytäryhteisöjen osalta.

2§

Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako
Kaupunginhallitus
1. Vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle.
2. Vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja
konsernivalvonnan.
3. Määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisö kohtaisen työnjaon.
4. Antaa valtuustolle puolivuosittain/neljännesvuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta
kehityksestä ja riskeistä.
5. Arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun
toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa.
6. Käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston
kanssa.
Kaupunginjohtaja
1. Vastaa kaupunkikonsernin omistajapolitiikan toteutuksesta ja huolehtii omistajaohjauksen käytännön toteuttamisesta sekä konsernivalvontaan kuuluvien
asioiden esittelystä ja raportoinnista kaupunginhallitukselle.
2. Vastaa kaupunkikonsernin operatiivisesta johtamisesta kaupungin (emoyhteisön) osalta sekä seuraa omistajapolitiikan toteutumista ja ilmoittaa havaitsemistaan huomioista kaupunginhallitukselle.
Kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kaupunginhallituksen puolesta
konserniohjaukseen liittyvissä asioissa. Kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen kokouksissa. Tytäryhteisöjen on toimitettava etukäteen kaupunginjohtajalle kulloinkin hallituksessa käsiteltävät asiat.
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Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus Navitas Kehitys Oy:n hallituksen kokouksessa on
valtuuston puheenjohtajalla ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalla.
Toimialajohtajat vastaavat omalla toimialallaan toimivien tytäryhteisöjen toiminnan
seurannasta ja ilmoittavat havaitsemistaan huomioista kaupunginjohtajalle.
3§

Sopimusten hallinta
Kaupunginhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan.
Lautakunta määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan.

VII osa HENKILÖSTÖASIAT
21 luku

Toimivalta henkilöstöasioissa
Valtaosa tämän luvun määräyksistä koskee vain virkasuhteisia. Jos määräys koskee sekä virkasuhteisia että työsuhteisia, on käytetty käsitettä palvelussuhde.

1§

Kaupunginhallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa
Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kaupunginhallituksella.
Kaupunginhallitus ja muu viranomainen voi siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen.

2§

Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen
Valtuusto päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Kaupunginhallitus päättää virkanimikkeiden muuttamisesta.

3§

Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi
Kaupunginhallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.

4§

Kelpoisuusvaatimukset
Kaupunginjohtajan ja muiden johtavien viranhaltijoiden viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos
niistä ei ole päätetty virkaa perustettaessa.
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Jos henkilö otetaan virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa, kelpoisuusvaatimuksista päättää ja niitä voi muuttaa virkasuhteeseen ottava
viranomainen.
5§

Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä
viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus.
Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä
jättämisestä.

6§

Täyttöluvan hakeminen ennen palvelussuhteeseen ottamista
Vakituisen ja yhteensä yli kuuden (6) kuukauden pituisen määräaikaisen viran tai
toimen (sis. sijaisuudet) täyttäminen edellyttää täyttöluvan hakemista. Täyttöluvan
vakituiseen sekä määräaikaiseen virkaan/toimeen myöntää toimialajohtaja/konsernipalvelujohtaja.
Päätös täyttöluvasta tehdään sähköiseen rekrytointijärjestelmään.

7§

Vakinaiseen palvelussuhteeseen ottaminen
Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan,
henkilöstöjohtajan, sivistys- ja hyvinvointijohtajan, sosiaali- ja terveysjohtajan sekä
teknisen johtajan.
Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa edellä mainittujen virkojen avoimen viran
hoitaja sekä sijainen enintään kuuden (6) kuukauden ajaksi.
Lautakunta valitsee palvelualueiden päälliköt, jollei toisin ole määrätty. Toimialajohtajat, konsernipalveluiden johtajat ja palvelualueiden päälliköt valitsevat muun
alaisensa henkilöstön.
Seutujaosto valitsee seutuopiston vakinaisen henkilöstön kaikkien sopimuskuntien
hyväksyttyä esityksen.
Sijaisen ottaa se, joka on myöntänyt virkavapauden tai työloman.
Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden valintaa valmistelevaan haastatteluryhmään kuuluvat muuan muassa valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto.

8§

Määräaikaiseen palvelussuhteeseen ottaminen
Määräaikaisen (ei kenenkään sijainen) henkilöstön ottaa myönnetyn täyttöluvan
perustella palvelualuepäällikkö.
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9§

Palvelussuhteen ehdoista päättäminen
Palvelussuhteessa käytetään pääsääntöisesti kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Kaikkiin virkasuhteisiin ja ulkoisesti avoinna olleisiin työsuhteisiin ottaminen edellyttää aina viranhaltijapäätöstä asianhallintaohjelmassa.
Palvelussuhteen ehdoista päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen ja
päätös palkanosista tehdään palkkahallinto-ohjelmassa.
Palkkaus tulee määritellä henkilöstöpalveluiden antamien ohjeiden mukaan.

10 §

Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista
Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen
virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa.

11 §

Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat
Kaupunginjohtajan, konsernipalvelujohtajien sekä toimialajohtajien virkavapaushakemuksen niiden keskeyttämisen tai peruuttamisen ratkaisee kaupunginhallitus.
Muun henkilöstön harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista sekä niiden keskeyttämisestä tai peruuttamisesta päättää palvelussuhteeseen ottanut viranomainen.
Virka- ja työvapaan myöntämisestä tehdään keskeytyspäätös palkkahallinto-ohjelmassa.

12 §

Muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat
Kaupunginjohtajan virkavapauden, johon viranhaltijalla on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, myöntämisestä päättää kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
Johtavien viranhaltijoiden virkavapauden, johon viranhaltijalla on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, myöntämisestä päättää kaupunginjohtaja.
Muun henkilöstön virkavapaiden, joihin viranhaltijalla on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, myöntämisestä päättää palvelussuhteeseen ottanut
viranomainen.
Virkavapaan myöntämisestä tehdään päätös palkkahallinto-ohjelmaan.

13 §

Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen
Mikäli tässä luvussa ei ole toisin määrätty, virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta päättää kaupunginhallitus.
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14 §

Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24
§:n nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää kaupunginjohtaja. Palvelualueen sisällä, jos toimivalta on eri viranomaisella, siirtämisestä päättää ylempi viranomainen.

15 §

Sivutoimet
Kaupunginjohtajan sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kaupunginhallitus.
Johtavien viranhaltijoiden sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan
peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä
päättää kaupunginjohtaja.
Muiden työntekijöiden sivutoimilupahakemuksen ratkaisee tai peruuttamisesta
sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää oman toimialansa henkilöstön osalta sivistysjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja tai tekninen
johtaja ja konsernipalveluiden osalta hallintojohtaja, talousjohtaja tai henkilöstöjohtaja alaisensa henkilöstön osalta.
Sivutoimiluvasta tehdään viranhaltijapäätös.
Muusta kuin luvanvaraisesta sivutoimesta on tehtävä ilmoitus. Sivutoimiluvat ja –
ilmoitukset lähetetään tiedoksi henkilöstöpalveluihin.

16 §

Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä kaupunginjohtajalta sekä kaupunginjohtajan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
Johtavien viranhaltijoiden osalta vastaavien tietojen pyytämisestä ja heidän määräämisestään terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin päättää kaupunginjohtaja.
Muiden viranhaltijoiden osalta vastaavien tietojen pyytämisestä ja heidän määräämisestään terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin päättää palvelussuhteeseen ottanut viranomainen.

17 §

Virantoimituksesta pidättäminen
Kaupunginjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä päättää valtuusto. Valtuuston
puheenjohtaja voi ennen valtuuston kokousta päättää kaupunginjohtajan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.
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Muiden viranhaltijoiden virantoimituksesta pidättämisestä päättää kaupunginhallitus. Kaupunginjohtaja voi ennen kaupunginhallituksen kokousta päättää viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.
18 §

Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. Asiasta tehdään päätös palkkahallinto-ohjelmaan.

19 §

Lomauttaminen
Kaupunginhallitus päättää koko henkilöstön lomauttamisen periaatteista.
Yksittäisen viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

20 §

Palvelussuhteen päättyminen
Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.
Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.
Asiasta tehdään viranhaltijoiden osalta viranhaltijapäätös asianhallintajärjestelmässä ja työsopimussuhteisten osalta päätös palkkahallinto-ohjelmassa.

21 §

Menetettyjen ansioiden korvaaminen
Viranhaltijalle muista kuin kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavista
korvauksista päättää henkilöstöjohtaja.

22 §

Palkan takaisinperiminen
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun palvelussuhteesta johtuvan taloudellisen
etuuden takaisinperinnästä päättää henkilöstöjohtaja.

23 §

Palkkaennakoiden myöntäminen
Palkkaennakoiden myöntämisestä päättää henkilöstöjohtaja.

24 §

Viranhaltijoiden ratkaisuvalta muissa henkilöstöasioissa
Kaupunginjohtaja, johtavat viranhaltijat, palvelualueiden päälliköt ja palveluyksiköiden esimiehet päättävät alaisiaan koskevat henkilöstöasiat:
1. Myöntävät vuosiloman.
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2. Antavat viranhaltijalle ja työntekijälle virka-/työmatkamääräyksen.
3. Antavat oikeuden osallistua koulutukseen (ulkomaille suuntautuvan vain kaupunginjohtaja).
4. Määräävät viranhaltijan tarvittaessa lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä
varallaoloon.
5. Laativat toimialansa viranhaltijalle viranhoitomääräyksen ja allekirjoittavat työsopimuksen.
Henkilöstöasiantuntija
- Hyväksyy luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutukset.
- Hyväksyy virka- ja työehtosopimusten mukaiset palveluaikaan perustuvat lisät.

VIII osa KAUPUNGINVALTUUSTON TOIMINTA
22 luku

Yleiset määräykset

1§

Valtuuston toiminnan järjestelyt
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka
johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Valtuustossa on puheenjohtajan lisäksi 1. ja 2. varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii valtuuston määräämä hallintopalvelujen viranhaltija ja myös muista valtuuston tehtävistä huolehtii hallintopalvelut.

2§

Valtuustoryhmän muodostaminen
Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.
Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen
valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.
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3§

Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen
Liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava
tästä kirjallisesti valtuustolle.

4§

Istumajärjestys
Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän
istumajärjestyksen mukaisesti.

23 luku

Valtuutetun aloiteoikeus

1§

Valtuutettujen aloitteet
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja
valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä
aloitteista. Luettelosta on käytävä ilmi, kenen virkamiehen vastuulle asia on annettu käsiteltäväksi, mitä toimenpiteitä asian suhteen on tehty ja mikä on tavoiteaikataulu asian saattamiseksi päätökseen. Luettelossa on myös mainittava ne
aloitteet, jotka on edellisen luettelon julkaisemisen jälkeen käsitelty loppuun ja
minkälaiseen lopputulokseen asian suhteen on päädytty.

2§

Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys
Vähintään kymmenen (10) valtuutettua voi tehdä kaupunginhallitukselle osoitetun
kirjallisen kysymyksen kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta.
Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään kannatettu ehdotus tilapäisen valiokunnan
asettamisesta selvittämään kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä, asetetaanko tilapäinen valiokunta. Muuta päätöstä ei asiassa saa tehdä.
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3§

Kyselytunti
Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään kolmen (3) minuutin pituisia, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kaupungin hallinnon ja talouden hoitoa koskevista asioista.
Kyselytunti järjestetään valtuuston kokouksen alussa ja se saa kestää enintään
45 minuuttia, jollei valtuusto toisin päätä.
Kysymys, joka ei saa sisältää perusteluja eikä arvostelevaa lausumaa, on toimitettava kaupungin kirjaamoon viimeistään seitsemän (7) päivää ennen valtuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin. Kysymykset otetaan vastattavaksi niiden saapumisjärjestyksessä. Puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen muukin vastaamisjärjestys.
Saatuaan vastauksen kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää
lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua. Mikäli kysymykset esittänyt valtuutettu ei ole kyselytunnilla saapuvilla, kysymys luetaan ja siihen
annetaan vastaus. Valtuutettu voi ennen kyselytunnin alkua kirjallisesti puheenjohtajalle ilmoittamalla vetää kysymyksen pois.
Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja.

24 luku

Valtuuston kokoukset

1§

Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous
Valtuusto 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, johon
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta taikka
kokouskutsussa mainitussa (julkisessa) tilassa.
Kokous voidaan järjestää myös edellä mainittujen kokoustapojen yhdistelmänä.
Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole
ulkopuolisen kuultavissa eivätkä nähtävissä.
Kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet sekä tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.
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2§

Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä (4)
päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa sekä muulla valtuuston päättämällä tavalla.
Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti sähköpostina tai julkaista luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja
ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta.
Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään
suljetussa kokouksessa.

3§

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

4 §

Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa
eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen
ajasta ja paikasta.

5§

Varavaltuutetun kutsuminen
Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on
esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta
valtuuston puheenjohtajalle ja valtuuston sihteerille.
Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä
valtuuston sihteerin on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa
tarkoitettu varavaltuutettu. Varavaltuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystään.
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun ja muun läsnäoloon
oikeutetun henkilön esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi.

6§

Läsnäolo valtuuston kokouksessa
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan, toimialajohtajien ja konsernipalvelujohtajien on oltava läsnä valtuuston kokouksessa.
Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä.
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Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen
tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu.
Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto voivat nimetä valtuuston
kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Näillä edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
7§

Kokouksen johtaminen ja tilapäinen puheenjohtaja
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä
jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

8§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen alussa puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä
olevat varavaltuutetut.
Tämän jälkeen läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai
nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä.
Sen jälkeen puheenjohtaja toteaa, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.
Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai
yhteislistan valtuutettu saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle.
Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.
Mikäli puheenjohtaja toteaa valtuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen
on keskeytettävä tai lopetettava kokous.

9§

Esteellisyys
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava paikaltaan. Jos asia käsitellään suljetussa kokouksessa,
esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta.
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Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys
valtuuston ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava paikaltaan.
Henkilö, jonka esteellisyyden valtuusto ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään
koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.
10 §

Asioiden käsittelyjärjestys
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin
päätä.
Kaupunginhallituksen ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos asian on
valmistellut tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta, tarkastuslautakunnan tai
tilapäisen valiokunnan ehdotus on pohjaehdotus.
Jos kaupunginhallitus, 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.

11 §

Puheenvuorot
Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella.
Puheenvuoro on pyydettävä painamalla äänestyskoneen tai
etäkokoussovelluksen puheenvuoron pyyntönappia tai toimittamalla
puheenjohtajalle kirjallinen tai sähköinen puheenvuoropyyntö.
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä
järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi antaa:
1. asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän
edustajalle ryhmien suuruuden mukaisessa järjestyksessä;
2. puheenvuoron kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, lautakunnan
puheenjohtajalle, kaupunginjohtajalle sekä tarkastuslautakunnan ja
tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, jos käsitellään asianomaisten
toimielinten valmistelemia asioita; sekä
3. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.
Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava
ennen muita.
Puheenvuoron saaneen on puhuttava paikaltaan ja yli kolmen (3) minuutin puheenvuorot puhujakorokkeelta tai puheenjohtajan luvalla paikaltaan.
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12 §

Pöydällepano ja asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös
ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn; jos se hylätään, jatkuu asian käsittely.
Asia, joka käsitellään ensimmäisen kerran valtuustossa, eikä esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen jos
vähintään seitsemän (7) läsnä olevaa valtuutettua sitä pyytää. Muussa tapauksessa asian pöydällepanosta päätetään äänten enemmistöllä.

13 §

Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu.

14 §

Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen valtuuston päätökseksi.
Jos puheenjohtaja toteaa valtuuston yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen valtuuston päätökseksi.

15 §

Äänestykseen otettavat ehdotukset
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, jota ei
ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena taikka ehdotusta, joka menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei oteta äänestettäväksi.
Pohjaehdotus otetaan kuitenkin äänestettäväksi, vaikka sitä ei ole kannatettu.

16 §

Äänestystapa
Äänestys on toimitettava avoimesti. Jos äänestys on toimitettu muulla tavalla kuin
nimenhuudolla tai äänestyskoneella, äänestys on vaadittaessa tai puheenjohtajan
katsoessa sen selvyyden vuoksi tarpeelliseksi toimitettava uudelleen nimenhuudolla tai äänestyskoneella.
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17 §

Äänestysjärjestys
Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi (2), puheenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys
määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan:
1. Ensiksi asetetaan äänestettäväksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten poikkeavaa
ehdotusta. Niistä voittanut asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan, ja näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen
on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on
asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan.
2. Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, asetetaan ensin äänestettäväksi
määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä.
3. Jos ehdotus on sellainen, että sen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen.
Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen.
Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus,
puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava
se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan.

18 §

Toimenpidealoite
Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä
kaupunginhallitukselle osoitettavan toimenpidealoitteen (toivomusponnen), jonka
tulee liittyä käsiteltävänä olevaan asiaan ja joka ei saa olla ristiriidassa valtuuston
päätöksen kanssa eikä muuttaa tai laajentaa sitä.

19 §

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Valtuuston pöytäkirjasta noudatetaan soveltuvin osin, mitä pöytäkirjasta tässä
hallintosäännössä määrätään.
Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

25 Luku

Vaalit

1§

Yleiset määräykset
Milloin vaali toimitetaan suljetuin lipuin, äänestyslipun on oltava kokoon taitettu niin,
ettei sen sisältö ole näkyvissä. Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä.
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Äänestysliput annetaan valtuuston puheenjohtajalle nimenhuudon määräämässä
järjestyksessä.
Ääniä voidaan antaa jokaiselle vaalissa kysymykseen tulevalle ehdokkaalle,
vaikkei häntä olisi keskustelussa ehdotettu tai kannatettu.
Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen vaali
toimitetaan aina suljetuin lipuin.
2§

Vaalitoimituksen avustajat
Toimittaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat
toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa,
jollei valtuusto toisin päätä.

3§

Ehdokkaat ja äänten antaminen vaaleissa
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet
ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat
ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia.
Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle
tai ehdokasparille. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimielimen jäsenellä 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.
Suhteellisessa vaalissa ääni annetaan ehdokaslistalle.

4§

Valtuuston vaalilautakunta
Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen
varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin
päätä.

5§

Suhteellisen vaalin ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto
Valtuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava
valtuuston puheenjohtajalle, sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan.

6§

Ehdokaslistojen laatiminen
Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan nimi kuin vaalissa on
valittavia jäseniä ja varajäseniä.

55
Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Ehdokaslista on vähintään kahden (2) valtuutetun allekirjoitettava. Ensimmäinen allekirjoittaja toimii listan asiamiehenä, antaa sen valtuuston puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen 7 §:ssä tarkoitetut oikaisut.
7§

Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen
Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, valtuuston puheenjohtaja
antaa ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, onko ne laadittu asianmukaisesti. Jos listassa on virheellisyys, asiamiehelle annetaan tilaisuus sen korjaamiseen vaalilautakunnan asettamassa määräajassa.
Jos sama henkilö on asiamiehen toimittaman ehdokaslistan korjaamisen jälkeen
ehdokkaana kahdella tai useammalla listalla, vaalilautakunnan on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä jätetään.

8§

Ehdokaslistojen yhdistelmä
Kun edellä 7 §:ssä mainittuja oikaisuja varten varattu määräaika on päättynyt, vaalilautakunta laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, johon jokaiselle ehdokaslistalle merkitään järjestysnumero.
Ehdokaslistojen yhdistelmä on pantava ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista valtuuston istuntohuoneeseen nähtäväksi ja valtuustolle julkiluettava.

9§

Vaalitoimitus
Kunkin valtuutetun on nimenhuudon määräämässä järjestyksessä annettava
valtuuston puheenjohtajalle äänestyslippu, johon hän on merkinnyt äänestämänsä
ehdokaslistan numeron.

10 §

Vaalin tuloksen toteaminen ja äänestyslippujen säilyttäminen
Nimenhuudon päätyttyä valtuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii niiden pätevyyden sekä laskee ja toteaa vaalin tuloksen
noudattaen soveltuvin osin, mitä kuntavaaleista säädetään.
Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston puheenjohtajalle, joka ilmoittaa vaalin tuloksen valtuustolle.
Vaalissa annetut äänestysliput on säilytettävä, kunnes päätös vaalissa, jossa
niitä on käytetty, on saanut lainvoiman. Kun vaali on toimitettu suljetuin lipuin, ne
on säilytettävä suljetussa päällyksessä.
Säilyttämisvelvollisuus koskee myös arvonnassa käytettyjä lippuja.
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IX osa

PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

26 luku

Kokousmenettely

1§

Määräysten soveltaminen
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten kokouksissa sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin
nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty.

2§

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, johon
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja
sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja
tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

3§

Sähköinen kokous
Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.

4§

Kokousaika ja -paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

5§

Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat
(asialista). Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa
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noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä
sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole
esteenä.
Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on
läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.
6§

Sähköinen kokouskutsu

7§

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.
Tällöin toimielin tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
.
Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen yleisessä tietoverkossa
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta
poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä.
Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua
ei julkisteta ennen päätöksentekoa.
Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

8§

Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa
eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen
ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.

9§

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 yksittäisen asian
käsittelyyn.
Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.
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10 §

Läsnäolo kokouksessa
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja
puheoikeus
-

valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kaupunginhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä

-

kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten
kokouksissa.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija
voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.
11 §

Kaupunginhallituksen edustaja muissa toimielimissä
Kaupunginhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.
Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja.
Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston
tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.

12 §

Kokouksen julkisuus
Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 101 §:ssä.
Jos toimielin päättää pitää julkisen sähköisen kokouksen, yleisölle on järjestettävä
mahdollisuus seurata kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa
tilassa.

13 §

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

14 §

Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin
asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.
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15 §

Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Jos kokouksessa läsnä oleva henkilö käytöksellään häiritsee kokouksen kulkua, puheenjohtajan tulee kehottaa häntä käyttäytymään asianmukaisesti. Jos kehotusta ei noudateta, puheenjohtaja voi määrätä
henkilön poistumaan. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai
lopetettava kokous.
Toimielimen jäsenellä on puheoikeus käsiteltävänä olevassa asiassa. Jäsenen on
puheessaan pysyttävä asiassa. Jos puhuja poikkeaa asiasta, puheenjohtajan on
kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata kehotusta, puheenjohtaja voi kieltää häntä jatkamasta puhetta. Jos puhuja ilmeisen tarpeettomasti
pitkittää puhettaan, puheenjohtaja voi asiasta huomautettuaan kieltää häntä jatkamasta puhettaan.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

16 §

Kokouskutsussa mainitsemattoman 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.

17 §

Esittely
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa
säädetyissä vaalitoimielimissä asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja
on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen.
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.
Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä.
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Esittelijän ja hänen sijaisensa ollessa poissa tai esteellinen, toimielin voi valita määrättyä asiaa tai kokousta varten tilapäisen esittelijän. Toimielimen esittelijää
koskevat asiat käsitellään toimielimen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman
viranhaltijan esittelyä.
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Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
18 §

Esteellisyys
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta.
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys
toimielimen ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.
Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään
koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.

19 §

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 kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään
yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.

20 §

Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu.

21 §

Päätöksen toteaminen
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa
pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi.
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi.

22 §

Äänestykseen otettavat ehdotukset
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on
tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan
oteta äänestykseen.
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Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.
23 §

Äänestys ja vaali
Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä
hallintosäännössä määrätään valtuuston osalta.

24 §

Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjanpitäjänä (sihteerinä) toimielimen kokouksessa toimii toimielimen määräämä viranhaltija tai toimihenkilö.

25 §

Pöytäkirja
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin:
1. Järjestäytymistietoina: toimielimen nimi, merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöidään päätökset, jotka on
tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä), kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset, kokouspaikka, läsnä ja poissa olleet ja
missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Asian käsittelytietoina: asianumero, asiaotsikko, asiaselostus ja päätösehdotus, esteellisyydet ja niiden perustelut, tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu, äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos, vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos, asiassa tehty päätös sekä
eriävä mielipide.
3. Muina tietoina: salassapitomerkinnät, puheenjohtajan allekirjoitus, pöytäkirjanpitäjän varmennus, merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti
nähtävänä.
Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on
mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.
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Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä
ilmoitus ja samalla mainittava, mihin säännökseen kielto perustuu.
Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin
viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä.
Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta.
26 §

Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle
Kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Julkaistaessa pöytäkirjoja ja muita asiakirjoja julkisessa tietoverkossa, on huolehdittava siitä, että pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.
Kaupunginhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi
antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.

X osa

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

27 luku

Kuntalain 23 §:n mukaiset aloitteet

1§

Aloiteoikeus
Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus
tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on
oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.
Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi,
mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

2§

Aloitteen käsittely
Aloitteen käsittelee se kaupungin 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.
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Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun
käsitelty.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava
tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä
aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi (2) prosenttia kaupungin asukkaista,
aloite on kuuden (6) kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.
3§

Aloitteen tekijälle annettavat tiedot
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kahden (2) kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.
Kun aloite on loppuun käsitelty, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

28 luku

Kaupungin edustaminen ja asiakirjojen allekirjoittaminen

1§

Asiakirjojen allekirjoittaminen
Valtuuston ja kaupunginhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa.
Valtuuston tai kaupunginhallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa kaupunginjohtaja, valtuuston puheenjohtaja tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja, talousjohtaja tai henkilöstöjohtaja.
Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa toimialajohtaja tai hänen sijaisensa.
Teknisen lautakunnan päätöksiin perustuvat kiinteistökaupat allekirjoittaa tekninen
johtaja.
Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen
määräämä henkilö.
Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.
Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat
päättämissään asioissa.
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2§

Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen
Todisteellisen tiedoksiannon voi kaupungin puolesta vastaanottaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja sekä hallintojohtaja.
Todisteellisen tiedoksiannon voi kaupungin puolesta lautakunnan toimialalla vastaanottaa lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan toimialan johtava viranhaltija.

29 luku

Asiakirjahallinnon järjestäminen
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta ja
muista käsittelytavoista. (TihL 2 §)
Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjatietojen tuottamista, käsittelyä,
säilyttämistä, hävittämistä ja arkistointia sekä pitää hakumenetelmien avulla asiakirjatiedot helposti saatavilla.
Hallinnon julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia ja niiden salassapidosta säädetään lailla. Tietosuojasääntelyn velvoitteilla toteutetaan
yksityisyyden suojaa henkilötietoja käsiteltäessä.

1§

Kaupunginhallituksen tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtävät
Kaupunginhallitus vastaa siitä, että tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon vastuut,
käytännöt ja valvonta on määritelty kunnan viranomaisen tehtävissä.
Kaupunginhallitus vastaa arkistolain 7 - 9 §:n mukaisista velvoitteista:
1. Määrää kunnan asiakirjahallintoa, arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtavan viranhaltijan/toimihenkilön.
2. Antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja toimialojen
vastuuhenkilöiden tehtävistä.
3. Päättää tiedonohjaussuunnitelman (AMS, TOS) yleisistä periaatteista (sisältö,
laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta).
4. Nimeää kaupungin arkistonmuodostajat.
6. Lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/209) 4 § mukaan kunta muodostaa tiedonhallintayksikön. Kaupunginhallitus vastaa lain 4 § 2 momentissa luetelluista tehtävistä.

2§

Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtavan viranhaltijan tehtävät
Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija/toimihenkilö johtaa kaupunginhallituksen
alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä
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1. vastaa kaupunginhallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta;
2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kunnan tiedonhallintaa;
3. hyväksyy tiedonkäsittelyn, säilytyksen ja arkistoinnin ohjeistuksen;
4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista;
5. laatii kaupungin asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan
annettujen ohjeiden mukaisesti sekä;
6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.
3§

Toimialan asiakirjahallinnon tehtävät
Toimialajohtaja huolehtii ja vastaa oman toimialansa asiakirjahallinnon hoitamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimialajohtaja nimeää toimialan ja toimintayksiköiden asiakirjahallinnon vastuuhenkilöt.

4§

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.
Kaupunginhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.

30 luku

Toimivallan siirtäminen

1§

Toimivallan siirtäminen
Toimielin voi toimivaltansa rajoissa siirtää ratkaistavakseen säädetyn tai hallintosäännöllä sille määrätyn asian alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle, mikäli se
lain mukaan on mahdollista.
Viranhaltija voi toimivaltansa rajoissa siirtää ratkaistavakseen säädetyn tai johtotai hallintosäännöllä hänelle määrätyn asian alaiselleen viranhaltijalle, mikäli se lain
mukaan on mahdollista.
Se, jolle toimivaltaa on siirretty tähän pykälään perustuvalla päätöksellä, ei voi
enää siirtää tätä toimivaltaa edelleen.
Toimivallan siirtämisestä on ilmoitettava kaupunginhallitukselle.

66
31 luku

Otto-oikeus ja hankintaoikaisun käsittely

1§

Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan otto-oikeus
Asian ottamista kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus,
kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja.
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, lautakunnan
puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä, jollei asiaa ole otettu kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunta ja sen esittelijä.

2§

Päätöksen ilmoittaminen toimielimelle
Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kaupunginhallitukselle
tekemistään päätöksistä, lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeutta.
Lautakunnan tai liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava
ao. lautakunnalle tai johtokunnalle päätöksensä sellaisissa asioissa, jotka voidaan
ottaa lautakunnan tai johtokunnan käsiteltäväksi.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta tai päätöksen tekemisestä.

3§

Hankintaoikaisun käsittely
Mikäli hankintapäätöksestä tehdään sekä hankintalain mukainen hankintaoikaisu
että kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, toimivalta käsitellä myös hankintaoikaisu
on sillä toimielimellä, joka on toimivaltainen käsittelemään kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen.

XI osa

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet

1§

Soveltamisala
Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta
syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti.

2§

Kokouspalkkiot
Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:
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1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 88 euroa.
2. Muut lauta- ja johtokunnat, näiden jaostot sekä toimikunnat 70 euroa.
Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen
palkkio 50 prosentilla korotettuna.
Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta
kaupunginhallituksen ja sen jaoston kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginhallituksen jäsenelle.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston ja sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen määräyksestä lautakunnan tai johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen muulle
jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin lautakunnan tai johtokunnan jäsenelle.
Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän mukaisia puheenjohtajan ja jäsenen peruspalkkioita 50 prosentilla jokaiselta alkavalta tunnilta,
jonka luottamushenkilö yli kolmen tunnin on kokouksessa saapuvilla .
3§

Samana päivänä pidetyt kokoukset
Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai jaostona kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei
edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta (2) tuntia.

4§

Vuosipalkkiot
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:
Valtuuston puheenjohtaja
Valtuuston I ja II varapuheenjohtaja

2.200 euroa
970 euroa

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen I ja II varapuheenjohtaja

2.200 euroa
970 euroa

Kaupunginhallituksen muu jäsen

730 euroa

Muun toimielimen puheenjohtaja

730 euroa

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai –jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
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5§

Vaalilautakuntien palkkiot
Keskusvaalilautakunnan jäsenelle sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä:
Keskusvaalilautakunnan jäsen sekä vaalilautakunnan ja
toimikunnan puheenjohtaja

185 euroa

Lautakunnan ja vaalitoimikunnan muu jäsen

155 euroa

Toimituspäiviä edeltävistä ja niistä seuranneista kokouksista maksetaan tämän
säännön 2§:n 1 momentin 2. kohdan mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen
kokouspalkkio.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.
6§

Lautamiehen palkkio
Kihlakunnanoikeuden lautamiehelle maksetaan palkkiota kultakin istuntopäivältä
sen mukaan mitä siitä on erikseen määrätty.

7§

Luottamushenkilösihteerin palkkio
Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.

8§

Toimituspalkkio
Luottamushenkilö, joka on nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun
kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen, joka edustaa kaupunkia, tahi valvoo
toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota
vastaavan suuruisen toimituspalkkion.

9§

Ansionmenetyskorvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta,
ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta (8) tunnilta kalenterivuorokaudessa.
Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 24 euroa.
Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta
työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan
todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika
olisi ollut hänen työaikaansa, ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.
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Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka
virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista
kustannuksista.
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei tarvita, jos korvattava määrä on enintään yhdeksän (9) euroa tunnissa. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen
vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.
10 §

Pöytäkirjat palkkioperusteina
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai
luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai
tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu
laskun hyväksyminen.

11 §

Matkakustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen
matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta,
yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta
sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin
voimassa kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen I matkaluokkaa koskevat määräykset, kuitenkin siten, että kaupunginhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus
määrätä toisin majoittumiskorvauksesta.

32 luku

Voimaantulo

1§

Voimaantulo
Tämä hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2021

2§

Kumottava hallintosääntö
-

hallintosääntö 1.7.2020

