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KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 
 

 
I  YLEISTÄ 

 

 
1. luku  

Yleiset määräykset    

 

§ 1 Soveltaminen 

 

 Kårkullan kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja 

hallintomenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, jollei laissa toisin säädetä. 

Hallintosäännön ohella kuntayhtymän hallinnossa noudatetaan seuraavien sopimusten, ohjeiden 

ja sääntöjen määräyksiä, jotka ovat ensisijaisia suhteessa hallintosäännön määräyksiin: 

 

- Kårkullan kuntayhtymän perussopimus 

- Kårkullan kuntayhtymän valtuuston työjärjestys 

- Kårkullan kuntayhtymän palkkiosääntö   

- Kårkullan kuntayhtymän arkistotoimen ja asiakirjahallinnon ohje 

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet 
- Konserniohjeet 
- Viestintästrategia ja viestintäohjeet 
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II KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖT  
 

 

 

2. luku  

Kuntayhtymän luottamushenkilöorganisaatio 

 

 

§ 2 Hallinnollinen jako ja luottamuselimet  

 

 Kuntayhtymän luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, vaalilautakunta, 

tarkastuslautakunta, hallitus, hallituksen kiinteistöjaosto ja kolme aluelautakuntaa, jotka 

hallinnoivat alueiden toimintaa perussopimuksen mukaisesti. 

 

 

 Luottamushenkilöorganisaatio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Kuntayhtymän valtuusto  

 

 Kuntayhtymän ratkaisuvaltaa käyttää valtuusto, jonka toimeenpanevana elimenä on hallitus ja 

valvovana elimenä tarkastuslautakunta.  

 

 Valtuutettujen lukumäärä määräytyy kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. Valtuuston 

työtapoja koskevat määräykset ovat hallintosäännön 3. luvussa. 

  

VALTUUSTO 

Jäsenkuntia edustavat 
valtuutetut 

perussopimuksen mukaisesti 

VAALILAUTA-

KUNTA 

Viisi jäsentä 

HALLITUS 

9–11 jäsentä 

KIINTEISTÖJAOSTO 

5 jäsentä 

UUDENMAAN 

ALUELAUTAKUNTA 

TURUNMAAN 

ALUELAUTAKUNTA 

POHJANMAAN 

ALUELAUTAKUNTA 

TARKASTUSLAUTA-

KUNTA 

Viisi jäsentä 
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3. luku 

Valtuuston toiminta 

 

 

Yleiset määräykset 

 

§ 3 Valtuuston järjestäytyminen 

 

Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kuntayhtymän hallituksen 

puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, 

kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. 

 

Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajisto valitaan neljän 

vuoden toimikaudeksi. 

 

Valtuuston puheenjohtaja johtaa asioiden valmistelua, jos asiat koskevat valtuuston 

toiminnan sisäistä järjestämistä, jollei valtuusto toisin päätä. 

 

Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii valtuuston tehtävään valitsema viran- tai 

toimenhaltija. Pöytäkirjanpitäjä huolehtii myös muista sihteerin tehtävistä. 

 

§ 4 Valtuustoryhmät 

 

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. 

 

Valtuustoryhmän perustamisesta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen 

ilmoitus, jossa ilmoitetaan myös ryhmän nimi ja puheenjohtaja.  Ilmoituksessa on oltava 

kaikkien ryhmän jäsenten allekirjoitus.  

 

 Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen 

valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä 

ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen. 

 

Myös yhtä yksittäistä valtuutettua pidetään omana valtuustoryhmänään, mikäli hän on tehnyt 

2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen. 

 

§ 5 Valtuustoryhmään liittyminen sekä valtuustoryhmästä eroaminen ja erottaminen 

 

Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle valtuustoryhmään liittymisestä tai siitä 

eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava ryhmän kirjallinen hyväksyminen. 

 

Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä 

kirjallisesti valtuustolle.  

 

 

VALTUUTETTUJEN ALOITEOIKEUS 

 

§ 6 Aloitteet  

 

 Esityslistalla olleiden asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus 

tehdä aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloitteet annetaan 

puheenjohtajalle kirjallisesti. 
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 Valtuusto ei käsittele aloitetta välittömästi, vaan asia siirretään hallitukselle valmistelua varten. 

Valtuusto voi kuitenkin päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään erillinen 

lähetekeskustelu. 

 

 Kuntayhtymän hallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle 

luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen 

vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla hallituksen on ilmoitettava, mihin 

toimenpiteisiin aloitteiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on 

käsitelty loppuun. 

 

§ 7 Kuntayhtymän hallitukselle osoitettavat kysymykset 

 
 Valtuutetut voivat esittää kuntayhtymän toiminnasta ja hallinnosta kirjallisen kysymyksen 

hallitukselle, mikäli vähintään neljäsosa valtuutetuista on kysymyksen takana. 

 

 Hallituksen on annettava kysymykseen vastaus viimeistään seuraavassa valtuuston kokouksessa. 

 

 Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta selvittämään 

kyseistä asiaa, valtuuston on päätettävä, asetetaanko tilapäinen valiokunta. Muuta päätöstä ei 

asiassa saa tehdä. 

 

§ 8 Kyselytunnit 

 

 Valtuutetuilla on oikeus esittää hallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään kolmen 

minuutin pituisia kysymyksiä. Kukin kysymys kohdistuu vain yhteen asiaan, ja kysymyksen on 

liityttävä kuntayhtymän hallintoa tai taloutta koskevaan asiaan.  

 Kyselytunti järjestetään ennen valtuuston kokousta, jollei valtuusto toisin päätä. Kyselytunti on 

julkinen. 

 

 Valtuuston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kyselytunnilla. Kuntayhtymän hallituksen 

puheenjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö vastaa kysymyksiin. Kysymyksiin vastataan 

saapumisjärjestyksessä, jollei puheenjohtaja toisin päätä. Vastauksen saatuaan kysymyksen 

esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei 

käydä keskustelua. 

 

 Kysymys on toimitettava kirjallisena kuntayhtymän keskushallintoon viimeistään 30 päivää ennen 

valtuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla 

ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin.  

   

Valtuuston kokoukset 

 

§ 9 Kokouskutsu 

  

 Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 

 

 Kutsu valtuuston kokouksiin on lähetettävä vähintään kymmenen (10) kalenteripäivää ennen 

kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa sekä läsnäolo- että puheoikeus. 

Samassa ajassa on kokouksesta kuulutettava kuntayhtymän verkkosivuilla.  Kutsussa on 

ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
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§ 10 Esityslista 

  

 Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, 

lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Asiakirjaan tehdään 

merkintä salassapidosta, jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä 

tietoja. 

 

§ 11 Esityslistat ja liitteet kuntayhtymän verkkosivulla 

 

 Esityslista pidetään saatavilla kuntayhtymän verkkosivulla. Ennen julkaisemista esityslistalta 

poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. 

Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta listalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. 

Esityslistan liitteet julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla harkinnan mukaan kuntalaisten 

tiedonsaanti-intressit huomioiden. 

    

§ 12 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. 

 

§ 13 Varavaltuutetun kutsuminen 

  

 Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, 

on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä varajäsenelleen ja valtuuston 

puheenjohtajalle tai sihteerille. 

 

 Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä 

puheenjohtajan tai sihteerin on kutsuttava varavaltuutettu valtuutetun sijaan. 

 Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun tai muun läsnäoloon ja puheoikeuteen 

oikeutetun henkilön esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi. 

 

§ 14 Hallituksen edustajat valtuuston kokouksissa  

  

 Hallituksen puheenjohtajan, kuntayhtymän johtajan ja talouspäällikön on oltava läsnä valtuuston 

kokouksissa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden käsittelyä.  Hallituksen jäsenillä on 

läsnäolo-oikeus.   

 Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaan keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, 

jolleivät he ole samalla valtuutettuja. Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja 

puheoikeudesta. 

 

§ 15 Puheenjohto ja tilapäinen puheenjohtaja 

 

 Puheenjohtaja johtaa valtuuston kokouksia ja pitää huolta järjestyksestä kokouksissa. 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. 

 Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa säädetään tarkemmin kuntalain 102 §:ssä. 

 

 Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa 

varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.  
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 Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, 

valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 

 

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  

 Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan kunnittain 

aakkosjärjestyksessä.  

 

 Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa läsnä olevien jäsenten lukumäärän ja heidän 

edustamansa äänimäärän sekä 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 valtuutettu saapuu kesken kokouksen, tulee 

valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle ja varavaltuutettu poistuu kokouksesta. 

 

 Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa toimittaa uuden 

nimenhuudon ja todeta läsnäolijat uudelleen. 

 

 Mikäli puheenjohtaja toteaa valtuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen on 

keskeytettävä tai lopetettava kokous. 

 

§ 17 Asioiden käsittelyjärjestys 

  

 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto ole toisin päättänyt. 

 

 Hallituksen ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos asian on valmistellut 

tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan 

ehdotus on pohjaehdotus. 

 

 Jos hallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa 

ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiassa, muutettu ehdotus on 

pohjaehdotus. Jos ehdotus on peruutettu ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiassa, asia 

on poistettava esityslistalta. 

 

§ 18 Puhujajärjestys 

  

 Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella. 

 

 Puheenvuoroa on pyydettävä selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjohtajalle 

kirjallinen 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 hallituksen puheenjohtajalle, erityishuoltojohtajalle sekä 

tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, kun käsitellään kyseisen 

toimielimen valmistelemaa asiaa sekä 

 3)  repliikki- ja kannatuspuheenvuoron. 

 

 Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita.  
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§ 19 Puheenvuorot 

  

 Puheenvuoron saaneen on puhuttava omalta paikaltaan seisten tai puhujakorokkeelta.  

 

 Puhujan on pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa. Jos hän siitä poikkeaa, puheenjohtajan on 

kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata huomautusta, puheenjohtajan on 

kiellettävä häntä jatkamasta puhettaan. 

 

§ 20 Pöydällepanoehdotus 

 

 Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai jokin muu 

ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, seuraavien puhujien on 

puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. 

Ehdotuksesta on tehtävä päätös ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus 

hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn; jos se hylätään, käsittely jatkuu. 

 

 Asia, joka esitetään ensimmäisen kerran valtuustolle eikä esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun 

yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, mikäli vähintään neljäsosa läsnä olevista 

valtuutetuista kannattaa pöydällepanoehdotusta. Muussa tapauksessa asian pöydällepanosta 

päätetään äänten enemmistöllä. 

 

§ 21 Ehdotukset 

  

 Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 

 

 Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja julistaa keskustelun päättyneeksi. Tämän 

jälkeen puheenjohtajan on esitettävä selostus keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista ja 

siitä, onko ehdotuksia kannatettu. 

 

§ 22 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. 

 

§ 23 Äänestykseen otettavat ehdotukset 

 

 Äänestykseen otetaan ainoastaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on 

tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta 

äänestykseen. 

 

 Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan 

rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen. 

 

§ 24 Äänestystapa 

  

 Äänestys toimitetaan avoimesti nimenhuudolla.  

 

§ 25 Äänestysjärjestys 

  

 Jos ehdotuksista on äänestettävä, puheenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttäväksi 

äänestysmenettelyn. Tätä laadittaessa on otettava huomioon seuraavaa: 
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 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. Tämän jälkeen 

pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä. 

 3)  Jos ehdotus on sellainen, että sen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista 

ehdotuksista, valtuuston on äänestettävä erikseen ehdotuksen hyväksymisestä tai 

hylkäämisestä. 

 

Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus, puheenjohtajan 

on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen 

tuloksen todetessaan. 

 

§ 26 Äänestyksen tuloksen toteaminen 

 

 Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyneen päätöksen. Jos päätöksen tekemiseen 

vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus tai yksimielisyys, puheenjohtajan on 

ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen 

tuloksen todetessaan. 

 

§ 27 Toimenpidealoite  

 

 Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä käsiteltyyn asiaan 

liittyvän toimenpidealoitteen. Se ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa eikä saa 

muuttaa tai laajentaa päätöstä. 

 

Hallituksen on annettava valtuustolle tiedoksi, miten toimenpidealoite on huomioitu valtuuston 

päätöksen toimeenpanossa. 

 

VAALI 

 

§ 28 Yleiset määräykset 

 

 Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan 

aina suljetuin lipuin. Suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, 

ettei sen sisältö ole näkyvissä. 

 

 Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan valtuuston 

puheenjohtajalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä. 

 

 Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen 

saakka. Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa. 

 

 Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat 

henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on 

hyväksyttävä ennen vaalia. 
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§ 29 Enemmistövaali 

 

 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 eikä kaikkia ääniä ole pakko käyttää. 

 

 Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat 

samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä. 

 

§ 30 Valtuuston vaalilautakunta 

  

 Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. 

Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. 

 

 Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

 Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 

 

§ 31 Ehdokaslistojen laatiminen 

  

 Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan nimi kuin vaalissa on valittavia jäseniä ja 

varajäseniä. 

 

 Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Vähintään kahden 

valtuutetun on allekirjoitettava ehdokaslista. Ensimmäinen allekirjoittaja toimii listan asiamiehenä, 

eli  

 

 hän antaa listan valtuuston puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen §:ssä 30 tarkoitetut 

oikaisut. 

 

§ 32 Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto 

  

 Valtuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava valtuuston 

puheenjohtajalle sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan. 

 

§ 33 Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen 

  

 Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, valtuuston puheenjohtaja antaa 

ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko ne asianmukaisesti laaditut. Jos listassa 

todetaan virheitä, annetaan asiamiehelle tilaisuus korjata virheet vaalilautakunnan asettamassa 

määräajassa. 

 

 Jos sama henkilö on ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin ehdokkaana kahdella tai useammalla 

listalla, vaalilautakunnan on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen 

nimensä jätetään. 

 

§ 34 Ehdokaslistojen yhdistelmä 

  

 Vaalilautakunta laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän §:ssä 27 mainittuja oikaisuja 

varten varatun määräajan päätyttyä. Yhdistelmän jokaiselle ehdokaslistalle merkitään 

järjestysnumero. 

 Ehdokaslistojen yhdistelmä on pantava ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista 

valtuuston istuntohuoneeseen nähtäväksi ja valtuustolle julkiluettava. 
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§ 35 Suhteellisen vaalin toimittaminen 

  

 Kukin valtuutettu merkitsee äänestyslippuun sen ehdokaslistan numeron, jolle hän antaa 

äänensä. Valtuutetut antavat äänestyslippunsa nimenhuudon määräämässä järjestyksessä 

valtuuston puheenjohtajalle.   

 

§ 36 Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen 

  

 Valtuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii niiden pätevyyden 

sekä laskee ja ilmoittaa vaalin tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mitä kuntavaaleista 

säädetään.  

 Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston puheenjohtajalle, joka 

toteaa vaalin tuloksen valtuustolle.  

 

 Vaalissa annetut äänestysliput on säilytettävä päätöksen lainvoimaisuuteen saakka. Sama koskee 

myös arvonnassa käytettyjä lippuja. Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä 

suljetussa kuoressa. 

 

§ 37 Pöytäkirja 

 Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään kuntayhtymän 

hallintosäännössä ja kuntalaissa. 

 

§ 38 Pöytäkirjan tarkastaminen 

  

 Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuutettua, jotka valitaan tehtävään erikseen joka 

kokouksessa, jollei valtuusto ole päättänyt toisin jonkin asian osalta. 

 

§ 39 Päätösten tiedoksianto kuntalaisille 

 

 Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 

nähtävänä kuntayhtymän verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään. 
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4. luku   

Kuntayhtymän johtaminen  

 

§ 40 Soveltaminen 

 

 Kuntayhtymän johtaminen perustuu kuntayhtymästrategiaan, taloussuunnitelmaan, budjettiin 

sekä muihin valtuuston päätöksiin.  

 3. luku koskee Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:ssä 2 mainittuja monijäsenisiä 

toimielimiä. 

 

Konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta säädetään kuntayhtymän konserniohjeessa. 

  

Kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta säädetään kuntayhtymän sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa. 

 

§ 41 Toimivalta 

 

 Kuntayhtymän monijäsenisillä toimielimillä on kokonaisvastuu kuntayhtymän palvelujen 

tuottamisesta ja kehittämisestä omilla toiminta-alueillaan huomioiden valtuuston asettamat 

tavoitteet ja osoitetut resurssit sekä muut hallituksen antamat ohjeet.  

 

§ 42 Ratkaisuvallan siirtäminen 

 Toimielin tai viranhaltija voi siirtää sille/hänelle hallintosäännössä määrättyä ratkaisuvaltaa 

alaiselleen viranomaiselle.  Päätöksestä on selkeästi käytävä ilmi, mitä toimivaltaa on siirretty ja 

mille viranomaiselle. Siirtopäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa rekisteriä, joka on 

toimitettava hallintosihteerille.  

Tehtäessä päätös asioissa, joissa ratkaisuvalta on siirretty, tulee vahvistettuja periaatteita ja 

ohjeita noudattaa ja päätöksistä on aina pidettävä rekisteriä. 

 

 

Valvontajärjestelmä  

 

§ 43 Hallinnon ja talouden tarkastaminen 

 

 Hallinnon ja talouden tarkastamista, tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastajan valintaa koskevat 

määräykset sisältyvät perussopimukseen, kuntalakiin ja hallintosäännön 8. lukuun. 

 

§ 44  Vaalilautakunta 

  

Valtuusto valitsee vaalilautakunnan toimikaudekseen Kårkullan kuntayhtymän valtuuston 

työjärjestyksen §:n 24 määräysten mukaisesti.  

 

§ 45 Tarkastuslautakunta 

 

 Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan toimikaudekseen Kårkullan kuntayhtymän valtuuston 

työjärjestyksen §:n 12 määräysten mukaisesti.  
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Kuntayhtymän monijäsenisten toimielinten kokoonpano, tehtävät ja ratkaisuvalta 

 

 Hallitus 

 

§ 46 Kokoonpano ja toimikausi 

 

 Hallituksen toimikaudesta ja kokoonpanosta määrätään kuntayhtymän perussopimuksessa.  

Hallitus valitsee toimikaudekseen esittelijän/-t ja tämän/näiden sijaisen. 

 

§ 47 Hallituksen tehtävät  

 

 Kuntayhtymän hallituksen tehtävänä on perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän johtaminen, 

kuntayhtymän etujen valvominen, kuntayhtymän edustaminen ja kuntayhtymän puhevallan 

käyttäminen sekä lakisääteisten kuntayhtymän toimintaa, omistajaohjausta, 

henkilöstöpolitiikkaa, sisäistä valvontaa ja riskienhallinnan järjestämistä koskevien tehtävien 

hoitaminen sekä 

 

1. ehdotusten valmistelu kuntayhtymän keskeisiksi tavoitteiksi ja strategioiksi 

 

2. budjetin, taloussuunnitelman ja pitkän aikavälin suunnitelmien valmistelu 

 

3. toiminnan koordinointi sekä eri alueiden ja toimintasektorien välisen yhteistyön 

tehokkaasta toiminnasta huolehtiminen 

 

4. toiminnan seuranta sen varmistamiseksi, että toimintaa johdetaan tarkoituksenmukaisesti, 

tehokkaasti ja taloudellisesti 

 

5. vastuu sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta hallintosäännön §:n 121 mukaisesti 

 

6. kuntayhtymän perussopimuksen §:ssä 2 mainittujen toimintojen ja koko kuntayhtymälle 

sekä keskushallinnolle, asiantuntija- ja kehityskeskukselle ja laitoshoidolle yhteisten 

hallinnonalojen hallinnoinnista huolehtiminen 

 

7. ohjeiden antaminen kuntayhtymän hallinnosta 

 

8. hallinnon johtamisessa: 

 

- kuntayhtymän toiminnan ja organisaation suunnittelu ja kehitys 

- ohjeiden antaminen kuntayhtymän hallinnosta, taloudesta ja henkilöstöpolitiikasta 

- vahvistettujen suunnitelmien ja asetettujen tavoitteiden toteutuksen valvonta 

- vastuu kuntayhtymän henkilöstöllisten, taloudellisten ja teknisten resurssien 

tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja huolehtiminen siitä, että resurssien käyttö vastaa 

kuntayhtymän tarkoituksia ja tarpeita 

- huolehtiminen siitä, että kuntayhtymän toimielimet ja henkilökunta noudattavat 

voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä ja että toiminta on kuntayhtymän etujen 

mukaista 

- kuntien kehityksen seuranta kuntayhtymän toiminnan aloilla 

- yhteistyö jäsenkuntien ja eri yhteiskunnallisten järjestöjen kanssa 

- vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä 

 

9. vastuu valtuuston päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta sekä päätösten laillisuudesta 

huolehtiminen 
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10. tarvittaessa edustajan valitseminen käyttämään kuntayhtymän puhevaltaa, edustamaan 

kuntayhtymää eri järjestöissä ja tekemään oikeustoimia kuntayhtymän etujen valvonnassa 

 

11. antamaan selostus valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta 

 

12. vastaamaan kuntayhtymän arkistotoimesta ja asiakirjahallinnosta Kårkullan kuntayhtymän 

arkistotoimen ja asiakirjahallinnosta annetun ohjeen mukaisesti 

 

13. päävastuu kuntayhtymän yhteisestä viestinnästä ja tiedonhallinnasta sekä henkilötietojen 

käsittelystä 

 

14. kuntayhtymän palkkausstrategian vahvistaminen 

 

15. henkilötietovastaavana ja henkilötietojen käsittelijänä vastuu henkilötietojen lainmukaisesta 

käsittelystä kuntayhtymässä 

 

 Hallituksen vastuualueelle kuuluu lisäksi niiden tehtävien hoito, jotka tämän hallintosäännön tai 

muun säännön nojalla eivät kuulu muulle hallinnonalalle.  

 

§ 48 Hallituksen puheenjohtajan tehtävät 

 

 Hallituksen puheenjohtaja 

1. johtaa tarvittavaa poliittista yhteistoimintaa hallituksen tehtävien täytäntöönpanossa 

käymällä keskustelua poliittisten ryhmien kanssa 

2. johtaa tarvittavaa poliittista yhteistoimintaa kuntayhtymän strategian toteuttamisessa 

pitämällä yhteyttä poliittisiin ryhmiin ja seuraamalla kuntayhtymän viranomaisten päätösten 

lainmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta 

3. johtaa kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksen valmistelua ja huolehtii siitä, että hallitus 

ja valtuusto osallistetaan valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla 

4. käy vuosittain tavoite- ja arviointikeskusteluja kuntayhtymän johtajan kanssa 

 

§ 49 Hallituksen ratkaisuvalta 

 

 Ratkaisuvaltaansa käyttäessään hallituksen tulee noudattaa valtuuston antamia ohjeita.  Jollei 

laissa, asetuksessa, kuntayhtymän perussopimuksessa tai muissa säännöissä toisin säädetä, 

kuntayhtymän hallitus päättää myös 

 

1) kuntayhtymän hallinnonjaosta  

 

2) palvelujen tuottamisesta ja myymisestä järjestöille, kuntayhtymille ja sellaisille kunnille, 

jotka eivät ole kuntayhtymän jäsenkuntia 

 

3) kiinteän tai irtaimen omaisuuden ostamisesta, myymisestä tai vaihtamisesta valtuuston 

vuosittain vahvistaman ylärajan puitteissa. 

 

4) lainan ottamisesta valtuuston vuosittain vahvistamien rajojen puitteissa 

 

5) kuntayhtymän palveluista perittävistä maksuista ja korvauksista 

 

6) vapauttamisesta tai lykkäämisestä koskien kuntayhtymälle maksettavan maksun ja siihen 

liittyvän viivästyskoron maksamista 
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7) vahingonkorvauksesta tapauksissa, joissa kuntayhtymä on korvausvelvollinen 

 

8) oikeudesta solmia sopimuksia ja sitoumuksia 

 

9) jäsenten valinnasta kiinteistöjaostoon ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta 

jäsenien keskuudesta sekä jaoston toimikaudesta  

 

10) sopimuksen mukaisen paikallisen järjestelyerän jaosta tehtäväkohtaisten palkkojen 

korotuksissa tai vastaavissa korotuksissa, mikäli työnantaja ja pääsopimusjärjestöjen 

edustajat eivät pääse sopuun käytöstä 

 

11) harkinnanvaraisia virka-/työvapaita koskevista ohjeista 

 

12) päävastuu kuntayhtymän henkilökunnasta lukuun ottamatta §:ssä 89 tarkoitettua 

henkilöstöä 

 

13) niiden työntekijöiden tehtävänkuvauksesta, jotka valtuusto ottaa tehtävään 

 

14) siitä, mitkä viranhaltijat lasketaan kuntayhtymän johtaviin viranhaltijoihin 

 

15) luvan myöntämisestä sivutoimeen ja luvan peruuttamisesta sekä sivutoimen 

vastaanottamista ja sivutoimista työskentelyä koskevasta kiellosta 

 

16) kielisäännön hyväksymisestä 

 

17) toimikuntien ja työryhmien asettamisesta tietyn asian tai tehtävän valmistelua varten 

 

18) arkistoinnin ja asiakirjahallinnon ohjeista 

 

19) yleisohjeista viestintää ja tiedotusta koskeviksi periaatteiksi ja viestinnästä vastaavien 

viranhaltijoiden valinnasta 

 

 

 

Aluelautakunnat 

 

§ 50 Kokoonpano ja toimikausi 

 

 Valtuusto asettaa toimikaudekseen kolme (3) aluelautakuntaa.  Lautakuntien toiminta-alueet 

määrätään perussopimuksessa. 

 Valtuusto valitsee kuhunkin lautakuntaan seitsemän (7) jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle 

henkilökohtaisen varajäsenen. Näiden joukosta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan on oltava jäsen kuntayhtymän hallituksessa.  

 

Valiokunnat valitsevat toimikaudekseen esittelijän/-t ja tämän/näiden sijaisen. 

 

§ 51 Aluelautakuntien tehtävät 

 

 Aluelautakuntien tehtävänä on sellaisten toimintojen johtaminen ja valvonta alueellaan 

hallituksen alaisuudessa, jotka eivät kuulu suoraan hallituksen alaisuuteen ja 

 

1) alueen tarpeiden, toiminnan, tarkoituksenmukaisuuden ja kehityksen seuraaminen 
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2) toiminnan seuranta sen varmistamiseksi, että toimintaa johdetaan tarkoituksenmukaisesti, 

tehokkaasti ja taloudellisesti 

 

3) ehdotusten valmistelu jäsenkunnilta tulleiden aloitteiden pohjalta 

 

4) vastuu hallituksen jakamista budjettivaroista ja toiminnan toteuttamisesta näiden 

mukaisesti 

 

5) ehdotusten tekeminen taloussuunnitelmaan ja budjetin laatiminen annetuissa 

budjettikehyksissä 

 

6) lausuntojen antaminen aluepäällikön viran täyttämisestä toistaiseksi 

 

7) alueellisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä jäsenkuntien ja muiden 

järjestöjen kanssa 

 

8) jäsenten valitseminen toimikaudekseen asiakasneuvostoihin sekä asiakasneuvoston 

sihteerin valitseminen §:n 113 mukaisesti 

 

9) asiakasneuvostoilta tulleiden aloitteiden käsittely hoidettavien itsemääräämisperiaatteen 

mukaisesti sekä sen valvominen, että yhteistoimintaperiaatetta noudatetaan 

  

10) muiden hallituksen antamien tehtävien hoitaminen 

 

§ 52 Aluelautakuntien ratkaisuvalta 

 

 Ratkaisuvaltaansa käyttäessään lautakuntien tulee noudattaa hallituksen antamia ohjeita.  

 

 Aluelautakuntien ratkaisuvaltaan kuuluu  

 

1. sopimusten ja sitoumuksien solmiminen koskien kiinteän omaisuuden ostamista, vuokralle 

antamista tai vuokraamista hallituksen vuosittain vahvistamien toimeenpanodirektiivien 

mukaisesti 

 

2. tilojen vuokralle antaminen ja vuokraaminen alueella hallituksen vuosittain vahvistamien 

toimeenpanodirektiivien puitteissa. Lautakunnan tulee konsultoida talouspäällikköä ennen 

vuokralle antamista ja vuokraamista koskevan päätöksen tekemistä.   

 

3. alueelle tai jollekin sen toimintayksikölle lahjoitettujen tai testamenttina saatujen varojen 

vastaanottaminen ja vastaaminen siitä, että varat käytetään hallituksen 

toimeenpanodirektiivin mukaisesti ja että lahjoittajan tahto täytetään. 

 

4. henkilöstöasiat 6. luvun ”Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa” määräysten mukaisesti. 

 

 

 
 Kiinteistöjaosto 

 

§ 53 Hallitus asettaa toimikaudekseen kiinteistöasioiden jaoston eli kiinteistöjaoston, jossa on viisi 

jäsentä ja kunkin jäsenen henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten keskuudesta nimitetään 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  Jaoston puheenjohtaja ja yhden jaoston jäsenistä on oltava 

jäseniä kuntayhtymän hallituksessa.  
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§ 54 Kiinteistöjaoston tehtävät 

 

 Kuntayhtymän kiinteistöasioita hoitaa kiinteistöjaosto. 

 

 Kiinteistöjaoston tehtävänä on 

 

1. kuntayhtymän kiinteistöjen hallinnointi 

 

2. vastuu hallituksen jakamista budjettivaroista ja toiminnan toteuttamisesta näiden mukaisesti 

 

3. ehdotusten tekeminen taloussuunnitelmaan ja kuntayhtymän kiinteistöjen ostamista, 

myyntiä ja ylläpitoa koskevan budjetin laatiminen 

 

4. muista hallituksen osoittamista kiinteistöasioista huolehtiminen 

 

5. tarvittaessa edustajan valitseminen käyttämään kuntayhtymän puhevaltaa, edustamaan 

kuntayhtymää eri järjestöissä tai yhtiöissä ja tekemään oikeustoimia kuntayhtymän 

kiinteistöjä ja rakentamisasioita koskevien etujen valvonnassa 

 

§ 55 Kiinteistöjaoston ratkaisuvalta 

 

 Jaoston ratkaisuvaltaan kuuluu 

 

1. muiden kiinteistöhuollon tehtävien kuin kiinteistöpäällikön viran täyttäminen  

 

2. kuntayhtymän kiinteän omaisuuden vuokralle antaminen ja kiinteän omaisuuden, 

osakehuoneistojen ja muiden vastaavien tilojen vuokraaminen hallituksen toimeksiannosta 

kuntayhtymän tarpeiden mukaisesti kunkin aluelautakunnan esittämien ehdotusten 

mukaisesti  

 

3. irtaimen omaisuuden ostaminen, myyminen, vuokralle antaminen tai vuokraaminen 

kiinteistöhuollon käyttöön hallituksen vuosittain vahvistamien toimeenpanodirektiivien 

puitteissa 

 

4. uudisrakennusten pääpiirustusten hyväksyminen ja rakennustöiden aloittamisajankohdan 

vahvistaminen 

 

5. urakkatarjousten hyväksyminen ja urakoitsijan valinta kuntayhtymän teettämään 

rakennushankkeeseen ja urakkasopimusten toteuttamista koskevien takuiden vahvistaminen 

 

6. korjausten suunnittelu ja priorisointi hallituksen toimeksiannosta kunkin aluelautakunnan 

ehdotusten pohjalta 

 

7. kuntayhtymän kiinteistömassan hallinnointia ja korjausta koskevien pitkän aikavälin 

suunnitelmien laatiminen 

 

8. sopimusten ja sitoumuksien solmiminen hallituksen vuosittain vahvistamien 

budjettidirektiivien mukaisesti 

 

 

§ 56 Hallituksen, lautakuntien ja kiinteistöjaoston viestintä 
 

Hallitus johtaa kuntayhtymän viestintää ja tiedotusta kuntayhtymän toiminnasta.  
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Aluelautakuntien ja kiinteistöjaoston on omilla alueillaan luotava edellytykset asioiden ja 

päätöksenteon valmistelun läpinäkyvyydelle. 

 

Hallituksen, aluelautakuntien, kiinteistöjaoston, kuntayhtymän johtajan ja kuntayhtymän 

viranhaltijoiden on huolehdittava siitä, että palveluiden käyttäjät saavat tarpeeksi tietoa yleisesti 

merkittävistä asioista, jotka ovat valmisteltavina ja että he voivat osallistua ja vaikuttaa asioiden 

valmisteluun. Viestinnässä on käytettävä selvää ja ymmärrettävää kieltä eri käyttäjäryhmien 

tarpeet huomioiden. 
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5. luku 

Kokousmenettely 

 

§ 57 Toimielimen päätöksentekotavat 

 

 Hallitus, aluelautakunnat ja kiinteistöjaosto voivat päättää asiasta varsinaisessa kokouksessa, 

jossa osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla tai sähköisessä kokouksessa kuntalain 98 §:n 

mukaisesti. Menettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen toimivaltaan kuuluviin asioihin. 

 

§ 58 Kokousaika ja -paikka 

 

 Kukin toimielin pitää kokouksensa toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. 

 

 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.  

 

§ 59 Osallistuminen kokoukseen sähköisen yhteyden avulla 
 

 Kuntayhtymän monijäsenisten toimielinten jäsenet ja ne henkilöt, joilla on läsnäolo- ja 

puheoikeus toimielinten kokouksissa, voivat osallistua kokouksiin sähköisen yhteyden tai jonkin 

muun tarkoitukseen soveltuvan teknisen tiedonvälitystavan avulla. Sähköinen yhteys on siinä 

tapauksessa järjestettävä siten, että kokoukseen osallistuvat voivat kuulla ja nähdä toisensa. 

  

 Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokoukseen sähköisen yhteyden 

välityksellä osallistuvat henkilöt voivat seurata kokousta ja osallistua asioiden käsittelyyn koko 

kokouksen ajan. Puheenjohtajan on välittömästi keskeytettävä kokous sähköisen yhteyden 

katketessa. 

 

 Kokoushuoneessa saa ainoastaan olla läsnä toimielimen jäsenet tai henkilöt, joilla on läsnäolo- ja 

puheoikeus toimielimen kokouksissa.   

 

 Toimielimen jäsenen tai henkilön, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, on ilmoitettava 

vähintään kaksi arkipäivää ennen kokousta puheenjohtajalle ja pöytäkirjanpitäjälle, että haluaa 

osallistua kokoukseen sähköisen yhteyden välityksellä.  

 

 Yleisölle on annettava mahdollisuus seurata valtuuston sähköisiä kokouksia. 

 

§ 60 Kokouskutsu 

 

 Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 

 Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat 

(esityslista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. 

 

 Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kutsu 

lähetetään toimielimen päättämällä tavalla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. 

 

 Kutsu valtuuston kokoukseen, esityslista, liitteet ja kokouksen pöytäkirja annetaan jäsenkunnille 

tiedoksi ruotsin ja suomen kielellä.  

 

 Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin 

tekniikasta vastaava viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja 

tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.  
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Toimielinten esityslistat julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista 

esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity 

tiedottamisintressiä. Verkkosivuilla julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä asioita, 

joihin ei liity erityistä tiedonsaanti-intressiä tai mikäli asian valmistelua ei erityisestä syystä 

julkisteta ennen päätöksentekoa.  

 

§ 61 Jatkokokous 

 

 Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, puheenjohtaja voi 

siirtää käsittelemättä jääneet asiat jatkokokoukseen. Jatkokokoukseen ei tarvitse antaa eri 

kutsua.  Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä tiedottamaan jatkokokouksesta. 

 

§ 62 Varajäsenen kutsuminen 

 

 Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei itse pääse kokoukseen, ja 

ilmoitettava asiasta pöytäkirjanpitäjälle.  Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai 

esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, on hänen kutsuttava varajäsen asian 

käsittelyyn. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 

 

§ 63 Kokouksen pitäminen 

 

 Avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava kokoukseen osallistuvat sekä kokouksen 

laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 

 

 Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa 

enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.   

 

§ 64 Kokouksen johtaminen  

 

 Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä 

kokouksissa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka 

jatkaa sopimatonta käyttäytymistä. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai 

lopetettava kokous. 

 

§ 65 Tilapäinen puheenjohtaja 

 

 Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, 

valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 

 

§ 66 Läsnäolo kokouksissa 

 

 Kuntayhtymän monijäsenisten toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja 

puheoikeus seuraavasti: 

 

1) hallituksen kokouksissa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, kuntayhtymän 

johtajalla sekä tarvittaessa talouspäälliköllä, asiantuntija- ja kehityskeskuksen päälliköllä, 

henkilöstöpäälliköllä, toiminnanjohtajalla, kiinteistöpäälliköllä ja it-päälliköllä  

 

2) muiden toimielinten kokouksissa hallituksen puheenjohtajalla ja kuntayhtymän johtajalla 
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Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen 

toimielin. 

 

 Hallituksen edustuksesta valtuuston kokouksissa säädetään valtuuston työjärjestyksessä.  

 

§ 67 Hallituksen edustajat valtuuston kokouksissa 

 

 Hallitus voi valita keskuudestaan edustajat muihin toimielimiin. Edustajilla on läsnäolo- ja 

puheoikeus toimielimen kokouksissa. Myös hallituksen varajäsen voidaan nimetä edustajaksi.  

 

§ 68 Esittely 

 

 Asiat päätetään kuntayhtymän monijäsenisten toimielinten kokouksissa viranhaltijan esittelystä. 

 

 Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla 

olevaa ehdotustaan ennen toimielimen päätöstä asiassa, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.  

 Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä. 

 

 Kuntayhtymän johtajalla on yksittäistapauksissa oikeus ottaa sellaisen asian esittely 

hoidettavakseen, joka hallintosäännön mukaan kuuluu toiselle viranhaltijalle.  

 

 Kun esittelijä tai hänen sijaisensa ei voi esitellä asiaa esteellisyyden tai esteen vuoksi, asia 

käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.  

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 ehdotus tällöin vaadi kannatusta.  

 

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian 

päätöksellään vain perustellusta syystä. 

 

 Kuntayhtymän johtajalla on oikeus merkitä mielipiteensä hallituksen, lautakuntien ja 

kiinteistöjaoston kokousten esityslistalle, vaikka hän ei itse toimisikaan asian esittelijänä.   

Myös toiminnanjohtajalla on oikeus merkitä mielipiteensä aluelautakuntien kokousten 

esityslistalle. 

 

§ 69 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 selvitys 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. 
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§ 70 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.  

 

§ 71 Äänestys ja vaali 

 

 Äänestykseen ja vaaliin sovelletaan soveltuvin osin, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 

 

§ 72 Päätöksen toteaminen  

 

Jos keskustelun kuluessa ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa 

pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi. 

 

Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, 

puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi.   

 

Äänestykseen otettavat ehdotukset 

 

Äänestykseen otetaan ainoastaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on 

tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta 

äänestykseen. 

 

Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan 

rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen. 

 

§ 73 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtäväksi asettaminen 

 

 Kuntayhtymän pöytäkirjan laatii pöytäkirjanpitäjä puheenjohtajan johdolla. Pöytäkirjanpitäjänä 

toimii asianomaisen toimielimen tehtävään määräämä viranhaltija. Pöytäkirjan allekirjoittaa 

puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä 

tavalla.  

 

 Pöytäkirjan voidaan tarkastaa myös sähköisesti.  Tällöin pöytäkirjantarkastajille toimitetaan 

sähköisesti puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän hyväksymä pöytäkirja. Pöytäkirjantarkastajat 

ilmoittavat sähköisesti hyväksyvänsä pöytäkirjan tai esittävät muutoksensa pöytäkirjaan. Kun 

pöytäkirjan sisällöstä on sovittu, puheenjohtaja ja sihteeri vahvistavat pöytäkirjan 

allekirjoituksillaan. Pöytäkirjantarkastajien hyväksynnät liitetään pöytäkirjaan.  

 

Pöytäkirjaan merkitään 

 

1) järjestäytymistietoina 

* toimielimen nimi 

* kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka 

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

* kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

2) asian käsittelytietoina 

* asiaotsikko 

* valmistelijan/valmistelijoiden selostus asioista 

* esittelijän/esittelijöiden päätösehdotus 
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* esteellisyys 

* tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu 

* äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos 

* vaali, vaalitapa ja vaalin tulos 

* päätösten toteaminen 

* eriävä mielipide 

 

3) laillisuustietoina 

* oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset 

* puheenjohtajan allekirjoitus 

* pöytäkirjanpitäjän varmennus 

* merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta 

* merkintä nähtävänä pitämisestä, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. 

 

 Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset. 

 

 Mitä edellä säädetään, sovelletaan soveltuvin osin hallituksen, lautakuntien, viranhaltijoiden tai 

luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 

 

§ 74 Päätösten tiedoksianto  

 

Valtuuston, hallituksen ja aluelautakuntien pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen 

tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla 

siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.  

 

Tarkastuslautakunnan ja muiden viranomaisten pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi, 

jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.  

 

§ 75  Asian ottaminen hallituksen käsiteltäväksi 

 

 Alaiselleen viranomaiselle siirretyn asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voivat päättää 

hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja. 

 

 Päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä kuntalaissa säädetyn määräajan puitteissa.  

 

§ 76 Asian ottaminen aluelautakuntien käsiteltäväksi 

 

 Alaiselleen viranomaiselle siirretyn asian ottamisesta aluelautakunnan käsiteltäväksi voivat 

päättää aluelautakunta, lautakunnan puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kuntalain 92 §:n 

mukaisesti. 

 

 Päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä kuntalaissa säädetyn määräajan puitteissa.  

 

§ 77 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 

 

 Hallituksen tai aluelautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle ja 

asianomaiselle lautakunnalle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ottokelpoisista 

päätöksistä, jotka hallitus tai lautakunta voi ottaa käsiteltävikseen, lukuun ottamatta sellaisia 

asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus tai lautakunta on etukäteen päättänyt olla käyttämättä otto-

oikeuttaan.   Ilmoitus tehdään sähköisesti hallituksen tai aluelautakunnan määräämälle 

henkilölle.  

Mikäli päätöspöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. 
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Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan ylemmän tahon otto-oikeuden 

estämättä panna täytäntöön, jollei hallitus tai lautakunta yksittäistapauksessa ole ilmoittanut 

asian ottamisesta toimielimen käsiteltäväksi.  

 

§ 78 Kuntayhtymän palkkiot ja korvaukset  

 

 Luottamushenkilöille maksetaan palkkio luottamustehtävän hoitamisesta sekä korvaus 

ansiotulon menetyksestä, samoin korvataan luottamustehtävän hoitamisesta aiheutuneet kulut, 

sijaisen palkkauskulut, lasten päivähoidon järjestämisestä aiheutuneet kulut tai muut vastaavat 

kulut Kårkullan kuntayhtymän palkkiosäännön mukaisesti sekä korvaus matkakuluista ja 

päiväraha. 
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III  KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ 
 

6. luku   

Henkilöstöorganisaatio 

 

§ 79 Kuntayhtymän johto 

 

 Kuntayhtymän johtaja on kuntayhtymän ylin johtava viranhaltija ja hän toimii hallituksen 

välittömässä alaisuudessa.  

 

§ 80 Kuntayhtymän johtajan sijainen 

 

 Kun kuntayhtymän johtaja on esteellinen tai estynyt tai kun virka on täyttämättä, toinen johtava 

viranhaltija hoitaa kuntayhtymän johtajan virkaan kuuluvat tehtävät hallituksen määräämällä 

tavalla enintään kuuden kuukauden ajan. 

 

 Valtuusto voi, mikäli virka on täyttämättä tai poissaolo kestää yli kuusi kuukautta, ottaa virkaan 

määräaikaisen viranhaltijan. 

 

§ 81 Kuntayhtymän johtajan kelpoisuusvaatimukset 

 

 Kuntayhtymän johtajan virkaan valittavalta henkilöltä vaaditaan virkaan soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto sekä hyvää hallinnollista taitoa ja perehtyneisyyttä tehtävän alaan.  

 

§ 82 Henkilöstöorganisaatio   

 

 Henkilöstöorganisaatio on jaettu asiantuntija- ja kehityskeskukseen (EUC), aluehallintoon ja 

keskushallintoon sekä asiantuntija- ja kehityskeskuksen ja aluehallinnon alaisiin 

palveluyksiköihin.  Keskushallinto kattaa yleishallinnon, talous- ja henkilöstöhallinnon, 

kiinteistöhallinnon sekä tieto- ja viestintätekniikan.   

  



  27(42) 
  
   
 
 
Kuntayhtymän 

henkilöstöorganisaatio 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 83 Lakisääteinen erityishuollon johtoryhmä 

 

 Johtoryhmän kokoonpano 

  Kuntayhtymän johtaja nimittää lakisääteisen erityishuollon johtoryhmän sekä ryhmälle 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neljän vuoden toimikaudeksi voimassa olevan 

lainsäädännön mukaisesti. Kuntayhtymän johtaja nimittää samalla ryhmälle sihteerin ja 

esittelijän. 

 

 Johtoryhmän tehtävät 

 Johtoryhmän tehtävänä on laissa säädettyjen tehtävien lisäksi: 

 

1) henkilökohtaisia erityishuolto-ohjelmia koskevista periaatteista sekä ohjelmien laatimisesta 

päättäminen 

2) yksilöllisten palvelumaksujen vahvistaminen 

3) palvelumaksuja koskevien lausuntojen antaminen hallitukselle 

 

§ 84 Kuntayhtymän virat ja työsopimussuhteinen henkilöstö 

 

 Kuntayhtymässä on kuntayhtymän johtajan virka.  

 

 Tämän viran lisäksi kuntayhtymä voi ottaa henkilöstöä toistaiseksi voimassa olevaan tai 

määräaikaiseen virka- ja työsopimussuhteeseen §:n 97 ja 98 määräykset huomioiden. 

  

  

Asiantuntija- ja 
kehityskeskus 

EUC:n päällikkö 

Kuntayhtymän johtaja 

Aluepäälliköt 

Palvelu-
yksiköiden 
päälliköt 

Talous-
päällikkö 

Henkilöstö-
päällikkö 

Kehitystiimi 

Kliininen tiimi 

Sisältö- ja 
laatuasioiden 
yhteistyöelin 

Toiminnan-
johtaja 

Kiinteistö-
päällikkö 

It-
päällikkö 

Palvelu-
yksiköiden  
päälliköt 

Asiantuntija- ja kehityskeskus EUC Aluehallinto Keskushallinto 
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7. luku   

Tehtävät, ratkaisuvalta, yhteistyömuodot ja yhteistoiminta 

 
§ 85 Kuntayhtymän johtajan yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta 

 

 Hallituksen välittömässä alaisuudessa toimivan kuntayhtymän johtajan tehtävänä on 

kuntayhtymän hallinnon, talouden ja toiminnan johtaminen, kehittäminen ja valvominen.  

 

Kuntayhtymän johtajan ratkaisuvaltaan kuuluu 

 

1) yleisesti ottaen henkilöstön ottaminen virka- ja työsopimussuhteeseen, jollei tämä kuulu 

jollekin toiselle viranomaiselle, toimielimelle tai viranhaltijalle 

 

2) työryhmien asettaminen toiminnan koordinoimiseksi ja kehittämiseksi  

 

3) kuntayhtymän edustaminen tai esteen sattuessa sijaisen kutsuminen tai nimeäminen 

edustamaan kuntayhtymää  

 

4) kuntayhtymän puhevallan käyttäminen itse tai asiamiehen valtuuttaminen käyttämään 

kuntayhtymän puhevaltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa, jollei hallitus toisin 

päätä, sekä osallistuminen yhteisöjen ja yhdistysten kokouksiin, joissa kuntayhtymä on 

osakas tai jäsen 

 

5) johtavan viranhaltijan ratkaisuvaltaan hallintosäännön mukaan kuuluvista asioista 

päättäminen johtavan viranhaltijan ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään 

 

§ 86 Talouspäällikön ratkaisuvalta 

 

Talouspäällikön ratkaisuvaltaan kuuluu 

 

- palvelumaksuista päättäminen, jollei tämä kuulu jollekin toiselle viranomaiselle 

 

- päättäminen kuntayhtymälle maksettavien velkojen tai muiden kuntayhtymälle 

suoritettavien maksujen takuista sekä vapauttaminen takuiden asettamisvelvollisuudesta 

 

- päättäminen investointibudjetin 3-hankeryhmän määrärahoista it-varusteiden, 

ensisisustustavaroiden ja autohankintojen välillä johtoryhmän ehdotuksesta 

 

§ 87 Toiminnanjohtajan ratkaisuvalta 

 

Toiminnanjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu aluepäällikön ratkaisuvaltaan hallintosäännön mukaan 

kuuluvista asioista päättäminen aluepäällikön ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään.  

 

§ 88 Viranhaltijoiden yleiset tehtävät 

  

 Kuntayhtymän viranhaltijoiden yleiset tehtävät ovat kunkin omalla vastuualueella:  

   

1. Toiminnan johtamisesta ja koordinoinnista vastaaminen asetettujen vuotuisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

 

2. Budjetin noudattamisen tarkka valvonta, ohjaavan toimielimen pitäminen ajan tasalla budjetin 

toteutumisesta sekä budjettimuutosten esittäminen tarvittaessa ja hyvissä ajoin ohjaavalle 
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toimielimelle 

 

3. Vastaaminen siitä, että valtuusto, lautakunnat, kiinteistöjaosto, kuntayhtymän johtaja ja 

jäsenkunnat saavat informaatiota toiminnasta ja kullakin vastuualueella ilmenevistä 

tarpeista 

 

4. Vastaaminen siitä, että toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntien sosiaali- ja 

terveydenhuollon, koulutuksen järjestäjien ja työvoimaviranomaisten sekä muiden 

viranomaisten kanssa 

 

5. Valtuustossa, hallituksessa, kiinteistöjaostossa ja lautakunnissa käsiteltävien asioiden 

valmistelu sekä vastaaminen tehtyjen päätösten toteuttamisesta 

 

6. Toiminnan koordinointi omalla vastuualueella ja muiden yksiköiden ja alueiden kanssa 

tehtävästä yhteistyöstä vastaaminen 

 

7. Henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitämisestä vastaaminen 

 

8. Vastaaminen siitä, että työsuojelu toteutetaan kuntayhtymän työsuojeluohjelman mukaisesti 

sekä vastaaminen ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin ryhtymisestä tehtyjen riskiarviointien 

perusteella 

 

9. Sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta vastaaminen omalla vastuualueella kuntayhtymän 

viestintästrategian ja viestintäohjeiden mukaisesti 

 

10. Henkilöstöasioista vastaaminen omassa toiminnassa tämän hallintosäännön, 

henkilöstöstrategian sekä siihen liittyvän toimintasuunnitelman ja hallituksen ohjeiden 

mukaisesti 

 

11. Vastaaminen henkilötietojen käsittelystä omassa toiminnassa Euroopan unionin yleisen 

tietosuoja-asetuksen ja hallituksen ohjeiden mukaisesti 

 

§ 89 Viranhaltijoiden vastuualueet 

 

 Toiminnanjohtaja 

  Vastuualueet: 

edellytysten luominen, jotta kuntayhtymän palvelu- ja hoitovalikoima vastaa 

erityishuollon tarpeita ja jotta toimintaa ylläpidetään, koordinoidaan ja kehitetään 

laatuvaatimukset ja kustannustehokkuus huomioiden 

 

Asiantuntija- ja kehityskeskus EUC:n päällikkö  

Vastuualueet: 

- asiantuntija- ja kehityspalveluiden johtaminen, kehittäminen ja valvonta  

-  kuntayhtymän kehitys- ja laatutyön, laitoshoidon, peruspalveluiden ja kriisi-, 

tutkimus- ja kuntoutustoiminnan johtaminen, kehittäminen ja valvonta 

 

 Talouspäällikkö  

Vastuualueet: 

kuntayhtymän talouden johtaminen, kehittäminen ja valvonta 

 

Henkilöstöpäällikkö 

Vastuualueet: 
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kuntayhtymän henkilöstöpolitiikan ja koulutustoiminnan johtaminen, kehittäminen 

ja valvonta sekä henkilöstöhallinnon johtaminen 

 

 Kiinteistöpäällikkö 

 Vastuualueet:  

- kuntayhtymän kiinteistöhallinnon johtaminen, kehittäminen ja valvonta 

- kuntayhtymän kiinteistöhuollon johtaminen, kehittäminen ja valvonta mukaan 

lukien uudistuotanto, saneeraukset, korjaukset ja rakennushankkeet  

It-päällikkö 

Vastuualueet: 

- kuntayhtymän tieto- ja viestintätekniikan johtaminen, kehittäminen ja valvonta  

Ylilääkäri 

Vastuualueet: 

- lääketieteellisten asioiden johtaminen, kehittäminen ja valvonta 

 

 Aluepäällikkö 

Vastuualueet: 

- toiminnan johtaminen, kehittäminen ja valvonta omalla alueella.  

 Yksikköpäällikkö 

Vastuualueet: 

- toiminnan johtaminen, kehittäminen ja valvonta omassa palveluyksikössä 

 

Alueen tekninen isännöitsijä 

 Vastuualueet: 

- kuntayhtymän kiinteistöhuollon johtaminen, kehittäminen ja valvonta mukaan 

lukien uudistuotanto, saneeraukset, korjaukset ja rakennushankkeet omalla 

alueella  

 

 Työsuojelupäälikkö 

- kuntayhtymän työsuojelun johtaminen, kehittäminen ja valvonta  

 

 Viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa. Viranhaltijoiden on ilmoitettava 

toimielimelle päätöksistä, jotka voidaan ottaa käsiteltäviksi hallituksessa tai aluelautakunnassa 

tämän hallintosäännön §:n 77 nojalla. 

 

§ 90 Tehtävänkuvaukset  

 

Johtaville viranhaltijoille kuuluvat tehtävät §:ssä 88 lueteltujen yleisten tehtävien lisäksi sisältyvät 

kunkin viranhaltijan tehtävänkuvaukseen. Kuntayhtymän tehtävänkuvauksiin sisältyvät myös 

määräykset henkilöstön asemasta organisaatiossa, kelpoisuusvaatimukset, tehtävät ja toimivalta. 

 

Tehtävänkuvauksia tarkastetaan jatkuvasti kehityskeskustelujen yhteydessä sekä henkilöstön 

vaihtuessa tai työtehtävien muuttuessa. 

 

Tehtävänkuvausten hyväksyntä  

 

- hallitus hyväksyy kuntayhtymän johtajan tehtävänkuvauksen  

- kuntayhtymän johtaja hyväksyy hallituksen valitsemien viranhaltijoiden tehtävänkuvaukset 

- henkilöstöpäällikkö hyväksyy muun henkilöstön tehtävänkuvaukset  
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Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa 

 

§ 91 6. luvun määräysten soveltaminen 

 

 Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta 

viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, päättää tässä hallintosäännössä mainittu 

päättävä toimielin, jollei voimassa olevassa lainsäädännössä ole muuta määrätty. 

 

§ 92 Hallituksen yleinen toimivalta henkilöstöasioissa 

 

 Hallituksella on toimivalta päättää henkilöstöasioista siltä osin kuin toimivallasta ei määrätä 

laissa tai hallintosäännössä. 

 

§ 93 Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkasuhteen muuttaminen 

työsopimussuhteeksi 

 

 Viran perustamisesta tai lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsopimussuhteeksi 

päättää hallitus.  

 

§ 94 Työajan muuttaminen osa-aikaiseksi 

 

 Virka- tai työsopimussuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen 

ottamisesta päätöksen tekevä viranomainen. 

 

§ 95 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 

 

 Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen tapauksissa, joista on säädetty kunnallisesta 

viranhaltijasta annetussa laissa, päättää kyseisen viranhaltijan palvelussuhteeseen ottamisesta 

päätöksen tekevä viranhaltija.  Henkilöstön siirtämisessä on noudatettava kunnallisesta 

viranhaltijasta annetun lain ja työsopimuslain määräyksiä. 

 

§ 96 Työsopimussuhteisen henkilöstön siirtäminen muihin tehtäviin ja työtehtävien uudelleen 

jakaminen  

 

 Aluelautakunta / johtava viranhaltija päättää 

- vastaavan toimielimen tai johtavan viranhaltijan alaisuudessa työskentelevän 

henkilöstön siirtämisestä toistaiseksi palveluyksiköiden/toimintojen välillä ja 

hallintoalan sisällä ilman siirrettävän suostumusta ottaen huomioon henkilöstön 

kelpoisuuden ja työtehtävät. 

 

Aluepäällikkö päättää  

- henkilöstön siirtämisestä toistaiseksi palveluyksiköiden/toimintojen välillä siirrettävän 

suostumuksella. 

 

Aluepäällikkö päättää  

- henkilöstön siirtämisestä määräaikaisesti palveluyksiköiden/toimintojen välillä ja 

hallintoalan sisällä ilman siirrettävän suostumusta enintään yhdeksi vuodeksi ottaen 

huomioon henkilöstön kelpoisuuden ja työtehtävät. 

 

 Yksikköpäällikkö päättää  

- henkilöstön siirtämisestä kunkin palveluyksikön sisällä ottaen huomioon henkilöstön 

kelpoisuuden ja työtehtävät. 

 Ennen siirtämispäätöstä on konsultoitava henkilöstöpäällikköä.  
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Henkilöstöresurssien jakaminen 

 

Toiminnanjohtaja päättää 

- henkilöstöresurssien jakamisesta alueiden sisällä ja välillä 

 

Aluepäällikkö ja johtava viranhaltija päättävät 

- henkilöstöresurssien jakamisesta kunkin alueen tai toiminnon sisällä 

 

Yksikköpäällikkö  

- päättää henkilöstöresurssien jakamisesta toimintayksikössään. 

 

§ 97 Viran, virkasuhteen tai työsopimussuhteen haettavaksi julistaminen 

 

Viran, virkasuhteen tai työsopimussuhteen haettavaksi julistamisesta päättää palvelussuhteeseen 

ottamisesta päätöksen tekevä viranomainen ennen viran, virkasuhteen tai työsopimussuhteen 

haettavaksi julistamista.  Hallitus julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi. 

 

 Haettavana olevat virat ja työsopimussuhteet julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla sekä 

tarvittaessa muulla kuntayhtymän päättämällä tavalla.   

 

 Viran haettavaksi julistamisessa on sovellettava julkista hakumenettelyä kunnallisesta 

viranhaltijasta annetun lain määräysten mukaisesti. 

 

 Palvelussuhteeseen ottava viranomainen päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta 

hakumenettelystä tai viran jättämisestä täyttämättä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 

mukaisesti. 

 

§98 Ratkaisuvalta henkilöstön valinnassa 

 

 Kårkullan kuntayhtymässä henkilöstö otetaan joko virka- tai työsopimussuhteeseen. 

 

 Päätös henkilöstön valinnasta tehdään seuraavasti: 

 

 Valtuusto:   

- kuntayhtymän johtaja  

 

 Hallitus:  

- talouspäällikkö 

- ylilääkäri/lääkäri 

- asiantuntija- ja kehityskeskus EUC:n päällikkö 

- henkilöstöpäällikkö 

- toiminnanjohtaja 

- aluepäällikkö 

- kiinteistöpäällikkö 

- it-päällikkö 

- työsuojelupäällikkö 

  

 Aluelautakunta:   

- alueen muut viranhaltijat  

 

 Kiinteistöjaosto: 

- alueen tekninen isännöitsijä 
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 Päätös henkilöstön ottamisesta työsopimus- tai virkasuhteeseen 

 

 Johtavalla viranhaltijalla ja aluepäälliköllä on oikeus päättää henkilöstön ottamisesta 

määräaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen sekä enintään yhden 

vuoden mittaiseen virkasuhteeseen omalla vastuualueellaan. 

 

Yksikköpäälliköllä on oikeus päättää henkilöstön ottamisesta määräaikaiseen, enintään vuoden 

mittaiseen työsopimussuhteeseen. 

 

 Palvelussuhteeseen ottava viranomainen päättää koeajasta, koeajan sopimuksesta, koeajan 

pituudesta sekä rikostaustan ja terveydentilan selvittämisestä kunnallisesta viranhaltijasta 

annetun lain (304/2003) ja työsopimuslain (55/2001) määräysten mukaisesti. 

 

 Jos haettavana olleeseen virkaan valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista, eikä 

varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita ilman uutta haettavaksi julistamista niiden 

virkaa hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa.  

 

Hallitus päättää kuntayhtymän johtajan virkasuhteen purkamisesta koeajalla.  

 

 Valinnasta päättävä viranomainen vahvistaa palkan kuntayhtymän palkanmääräysperusteena 

käytettävän, voimassa olevan palkkahinnoitteluliitteen mukaisesti.  Henkilöstöpäällikköä on 

konsultoitava palkan vahvistamisen yhteydessä.  

 

 Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa hallitus, hallituksen ehdollisen 

valintapäätöksen vahvistaa kuntayhtymän johtaja ja aluelautakunnan ehdollisen päätöksen 

vahvistaa kunkin alueen aluepäällikkö. Viranhaltijan ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa 

kyseinen viranhaltija. 

 

§ 99 Virka- ja työvapaat 

 

1. Muut kuin harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat 

 

Sellaisen virka- tai työvapaan, jonka saamiseen kuntayhtymän henkilöstöllä on lain, 

virkaehtosopimuksen tai tämän hallintosäännön nojalla ehdoton oikeus, myöntää 

 

1) hallitus, kun kyse on kuntayhtymän johtajan vapaasta 

 

2) kuntayhtymän johtaja, kun kyse on johtavan viranhaltijan ja muun hänen 

välittömässä alaisuudessaan työskentelevän henkilöstön vapaasta 

 

3) johtava viranhaltija, kun kyse on hänen välittömässä alaisuudessaan 

työskentelevän henkilöstön vapaasta 

 

4) aluepäällikkö, kun kyse on hänen välittömässä alaisuudessaan työskentelevän 

henkilöstön vapaasta 

 

5) yksikköpäällikkö, kun kyse on hänen välittömässä alaisuudessaan työskentelevän 

henkilöstön vapaasta 

 

2. Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat (mukaan lukien mm. osa-aikalisä ja 

vuorotteluvapaat) 

 

Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan myöntämisestä ja vapaan keskeyttämisestä ja 
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peruuttamisesta päättää 

 

1) valtuusto 

kuntayhtymän johtajalle kuutta kuukautta pidemmäksi ajaksi 

 

2) hallitus 

kuntayhtymän johtajalle enintään kuuden kuukauden ajaksi ja johtavalle 

viranhaltijalle vuotta pidemmäksi ajaksi  

 

3) kuntayhtymän johtaja 

johtavalle viranhaltijalle ja hänen välittömässä alaisuudessaan työskentelevälle 

henkilöstölle enintään yhdeksi vuodeksi 

 

4) aluelautakunnat 

aluepäälliköille, yksikköpäälliköille ja muulle alueilla työskentelevälle henkilöstölle 

vuotta pidemmäksi ajaksi 

 

5) kiinteistöjaosto 

kiinteistöhuollossa työskentelevälle henkilöstölle vuotta pidemmäksi ajaksi 

 

6) johtava viranhaltija 

hänen välittömässä alaisuudessaan työskentelevälle henkilöstölle enintään 

yhdeksi vuodeksi 

 

7) aluepäällikkö yksikköpäälliköille enintään yhdeksi vuodeksi 

 

8) yksikköpäällikkö 

hänen välittömässä alaisuudessaan työskentelevälle henkilöstölle enintään 

yhdeksi vuodeksi. 

 

Näiden määräysten soveltamisessa otetaan huomioon virka- tai työvapaan yhteen laskettu 

yhtäjaksoinen kestoaika ratkaistaessa, mille viranomaiselle toimivalta asiassa kuuluu. 

 

Vapaasta päätettäessä on noudatettava kuntayhtymän ohjeita harkinnanvaraisen virka- tai 

työvapaan myöntämisestä mukaan lukien palkkaus. 

 

§ 100 Vuosilomat 

 

 Kårkullan kuntayhtymän vuosilomien myöntämistä koskevien hyväksyttyjen suuntaviivojen 

mukaisesti vuosilomat myöntää 

- hallitus kuntayhtymän johtajalle 

- kuntayhtymän johtaja johtavalle viranhaltijalle ja hänen välittömässä alaisuudessaan 

työskentelevälle henkilöstölle  

- kuntayhtymän viranhaltijat heidän välittömässä alaisuudessaan työskentelevälle henkilöstölle  

 

Ennen vuosilomien vahvistamista on konsultoitava aluepäällikköä. 

 

§ 101 Sijaiset 

 

Aluepäällikkö nimittää yksikköpäälliköiden sijaiset. 

 

§ 102 Sijaiset ja määräaikainen henkilöstö  

 

Sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta päättää tarvittaessa virka- tai työvapaan 
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myöntänyt viranomainen tai viranhaltija. 

 

§ 103 Irtisanomisesta päättävä, eron myöntävä ja lomautuksesta päättävä viranomainen 

 

 Valtuusto päättää kuntayhtymän johtajan irtisanomisesta tai siirtämisestä muihin tehtäviin. 

 

 Hallitus myöntää eron niille viranhaltijoille, jotka se on valinnut. Muille viranhaltijoille ja 

työsopimussuhteisille työntekijöille eron myöntää palvelussuhteeseen ottamisesta päätöksen 

tekevä viranomainen.  

 Hallitus päättää lomautuksista. Hallitus voi siirtää lomautuspäätöstä koskevan täytäntöönpanon 

toiminnanjohtajalle ja aluepäälliköille. 

 

§ 104 Virantoimituksesta pidättäminen 

 

 Virantoimituksesta pidättämisestä päättää hallitus kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 

(304/2003) mukaisesti.  Kuntayhtymän johtajan virantoimituksesta pidättämisestä päättää 

kuitenkin valtuusto. 

 

§ 105 Ammattinimikkeen muuttaminen 

 

Viran ammattinimikkeen muuttamisesta päättää hallitus.  

 

 Toimessa työskentelevien ammattinimikkeen muuttamisesta päättää henkilöstöpäällikkö.  

 

§ 106 Henkilökohtaiset lisät ja harkinnanvaraiset palkankorotukset 

 

 Henkilöstöpäällikkö hyväksyy henkilökohtaiset lisät mukaan lukien harkinnanvaraiset lisät sekä 

harkinnanvaraiset palkankorotukset ja tulospalkkiot virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti 

kuntayhtymän viranhaltijan ehdotuksesta. 

 

§ 107 Sivutoimilupa ja kilpaileva toiminta  

 

 Sivutoimilupahakemus tehdään hallitukselle kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 

määräysten mukaisesti.  Hallitus päättää luvan peruuttamisesta sekä sivutoimen 

vastaanottamisesta ja sivutoimista työskentelyä koskevasta kiellosta. Velvollisuus ei koska 

työntekijöitä.  

 

§ 108 Virkamatka, ylityö ja terveydentilaa koskevat tiedot 

 

Kuntayhtymän johtaja päättää seuraavista johtavia viranhaltijoita ja hänen välittömässä 

alaisuudessaan työskentelevää henkilöstöä koskevista henkilöstöasioista yleishallinnossa:  

- virkamatkamääräykset 

- terveydentilaa koskevien tietojen pyytäminen ja terveydentilaa selvittäviin tarkastuksiin ja 

tutkimuksiin määrääminen 

 

Kuntayhtymän viranhaltijat päättävät seuraavista alaisiaan koskevista henkilöstöasioista: 

- henkilöstön määrääminen tekemään tarvittaessa lisä-, ilta-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityötä 

sekä olemaan varalla 

- virkamatkamääräyksen antaminen alaisille 

- terveydentilaa koskevien tietojen pyytäminen ja terveydentilaa selvittäviin tarkastuksiin ja 

tutkimuksiin määrääminen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 
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§ 109 Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset 

 

 Hallitus vahvistaa henkilöstön kelpoisuusvaatimukset voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Henkilöstöpäällikkö vastaa siitä, että pidetään erityistä luetteloa vahvistetuista 

kelpoisuusvaatimuksista ja virkanimikkeistä sekä työsopimussuhteiden ammattinimikkeistä. 

 

 Henkilöstöltä vaaditaan ruotsin ja suomen kielen osaamista kuntayhtymän kielisäännön 

mukaisesti. Kielisäännöstä käy ilmi, millä tavoin henkilöstön kielitaito vahvistetaan. 

 

Yhteistyömuodot 

 

§ 110 Hallinnollinen koordinointi 

 

 Asioiden valmistelun ja koko kuntayhtymää koskevan toiminnan koordinoimiseksi kuntayhtymän 

johtaja nimittää johtoryhmän. Johtoryhmällä ei ole itsenäistä ratkaisuvaltaa. 

 

§ 111 Työpaikkademokratia 

 

Yhteistyötoimikunta on työpaikkademokratian yhteistyöelin, joka toimii yhteisesti koko 

kuntayhtymässä. Yhteistyötoimikunta toimii myös lakisääteisenä työsuojelutoimikuntana. 

 

§ 112  Henkilöstökokoukset 

 

 Esimiehet kutsuvat henkilöstönsä säännöllisesti työpaikkakokouksiin yhteisistä työtehtävistä 

käytävää keskustelua ja tietojen vaihtamista varten.  

 

Yhteistoiminta   

 

§ 113 Asiakasneuvosto 

 

 Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja toiminnan kannalta jokaisella alueella on 

asiakasneuvosto, jossa on enintään viisi (5) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Aluelautakunta 

valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan niiden henkilöiden keskuudesta, jotka ovat 

kuntayhtymän työllistämis- ja/tai asumispalvelun asiakkaita. Lautakunta nimeää myös 

kuntayhtymän palveluksessa olevan henkilön asiakasneuvostojen sihteeriksi. Neuvosto valitsee 

keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

 

 Asiakasneuvostojen pääasiallinen tehtävä on saada käsitys fyysisestä, psyykkisestä ja 

sosiaalisesta ympäristöstä, jossa kuntayhtymän palveluita saavat henkilöt asuvat ja 

työskentelevät, tehdä aloitteita ja parannusehdotuksia aluelautakunnalle ja aluepäällikölle sekä 

valvoa yhteistoimintaperiaatteen noudattamista. 

 

§ 114 Omaisneuvosto 

Omaisten osallisuuden ja myötävaikuttamisen lisäämiseksi jokaisella alueella on oltava 

omaisneuvosto, jossa on vähintään viisi (5) jäsentä. Omaisneuvostojen kautta saadaan omaisten 

tiedot ja kokemukset talteen, omaiset voivat osallistua antamalla arvokkaita näkemyksiä 

palveluista ja antaa lausuntoja toiminnasta. Aluelautakunta valitsee jäsenet siten, että he 

edustavat mahdollisuuksien mukaan eri-ikäisiä asiakkaita, joilla on eriasteinen toimintarajoite ja 

jotka käyttävät kuntayhtymän eri toimintamuotoja. Kunkin alueen aluepäällikkö toimii alueensa 

omaisneuvoston sihteerinä. Omaisneuvostot valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
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IV KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA MUUT MÄÄRÄYKSET 
 

 

8. luku  

Kuntayhtymän talous 
 

§ 115 Budjetin täytäntöönpano 

 

 Valtuusto hyväksyy budjetin toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja arvioidut tulot yksittäisten 

toimielinten tehtäviä ja hankkeita varten. 

 

 Hallitus ja lautakunnat hyväksyvät budjettiin pohjautuvat käyttösuunnitelmat. 

Käyttösuunnitelmien hyväksymisoikeus voidaan siirtää alaiselle viranhaltijalle. 

 

§ 116 Budjettiin tehtävät muutokset 

 

 Budjettiin tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle päätettäväksi budjettivuoden aikana. 

Budjettivuoden jälkeen budjettimuutoksia voidaan käsitellä ainoastaan poikkeustapauksissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen budjettiin tehtäviä muutosehdotuksia ei voida enää 

esittää valtuustolle. 

 

 Ehdotettaessa määrärahamuutoksia tulee selvittää, mikä vaikutus muutoksilla on toiminnallisiin 

tavoitteisiin ja arvioituihin tuloihin. Ennen kuin toiminnallisiin tavoitteisiin tai arvioituihin tuloihin 

tehdään muutoksia, on myös selvitettävä muutosten vaikutus määrärahoihin.  

 

§ 117 Pysyvien vastaavien varojen ostaminen ja myyminen 

 

 Hallitus päättää valtuuston hyväksymien perusteiden pohjalta pysyvien vastaavien varojen 

ostamisesta ja myymisestä. 

 

 Hallitus voi siirtää pysyvien vastaavien varojen ostamista ja myymistä koskevan ratkaisuvallan 

toiselle toimielimelle ja viranhaltijoille. 

 

 

§ 118 Poistosuunnitelman hyväksyminen 

 

 Valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 

antamien sitovien direktiivien mukaisesti.  Käyttöomaisuuden kunnostus- ja 

perusparannusmenot lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei kunnostusmenojen 

erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. 

 

 Hallitus hyväksyy valtuustossa hyväksyttyjen suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta 

yksittäisten käyttöomaisuuserien tai käyttöomaisuuskategorioiden poistosuunnitelmat. 

 

 Hallitus vahvistaa pienhankintarajan käytettäväksi poistolaskelman perustana eli rajan 

hankinnoille, jotka jäävät investoinniksi määrittelemisen raja-arvon alapuolelle. 

 

§ 119 Rahatoimen hoitaminen 

 

 Valtuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen sekä sijoitustoiminnan periaatteista. 

Valtuusto päättää budjetin ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä lainoituksen ja 

vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitusta koskevista asioista päättää hallitus. 
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 Hallitus voi siirtää lainan ottamista ja sijoitustoimintaa koskevaa ratkaisuvaltaansa muille 

toimielimille tai viranhaltijoille. 

 

§ 120 Maksujen vahvistaminen 

 

 Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Hallitus vahvistaa maksut ja niiden 

yksityiskohtaiset perustelut. 

 

 Hallitus voi siirtää pysyvien vastaavien varojen ostamista ja myymistä koskevaa ratkaisuvaltaansa 

muille toimielimille ja viranhaltijoille. 

 

§ 121 Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut 

 

 Kuntayhtymä perii pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta sivukohtaisen maksun. 

 

 Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä 

perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan.  Kopiosta ja tulosteista peritään 

tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu. 

 

 Hallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja 

summista. 

 

§ 122 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

 

Hallitus vastaa kokonaisvaltaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjauksesta, hyväksyy 

sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, valvoo sisäisen valvonnan 

ja riskienhallinnan toimeenpanon toteutumista ohjeiden mukaisesti ja tuloksellisesti sekä määrää 

kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden vakuutuksista. Hallitus voi siirtää ratkaisuvaltaansa 

muille toimielimille ja viranhaltijoille. Hallitus antaa toimintakertomuksessa selostuksen sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

 

 Kuntayhtymän viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja 

tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Viranhaltijat raportoivat sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta hallintosäännössä annettujen tarkempien 

määräysten mukaisesti. Kuntayhtymän johtaja raportoi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta hallitukselle. 
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9. luku 

Ulkoinen valvonta ja tarkastuslautakunta 

 

§ 123 Ulkoinen valvonta 

 

 Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen 

valvonta muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. 

 

 Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta 

vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän hallintosäännön määräysten 

mukaisesti. 

 

§ 124 Tarkastuslautakunnan kokoukset 

  

 Tilintarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajilla sekä 

lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus 

lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. 

 

 Kuntayhtymän hallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin. 

 

§ 125 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi 

 

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

 

- seurattava tilintarkastajien tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava 

tilintarkastajien tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä 

tilintarkastuksen kehittämiseksi 

- huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset resurssit, jotka mahdollistavat 

tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä 

laajuudessa  

- tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tehtävien ja sisäisen 

valvonnan yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 

 Arvioinnin tulokset raportoidaan arviointikertomuksessa, joka toimitetaan valtuustolle 

vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Ennen arviointikertomuksen valmistumista 

tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. 

Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä 

havainnoista. 

 

§ 126 Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät  

 

 Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien 

ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen 

julkaisemisesta kuntayhtymän verkkosivulla.  

 

 Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.  

 

 Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vuosittain 

kesäkuun aikana. 
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§ 127 Tilintarkastusyhteisön valinta 

 

 Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten 

tilintarkastusyhteisön enintään kuudeksi tilikaudeksi. 

 

§ 128 Tilintarkastajien tehtävät  

  

 Tilintarkastajien tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä. 

 

§ 129 Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 

 

 Tilintarkastajat voivat ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien 

asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät 

ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. 

 

§ 130 Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi 

  

 Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä. 

 

 Tilintarkastajat ilmoittavat havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kuntayhtymän 

hallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi 

tarkastuslautakunnalle. 

 

 Tilintarkastajat raportoivat tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan 

tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla. 
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10. luku 

Muut määräykset 

 

§ 131 Kaksikielisyys 

 

 Perussopimuksen mukaan Kårkullan kuntayhtymän kieli on ruotsi. Kuntayhtymä voi tarvittaessa 

tarjota palveluja myös suomeksi. 

 

§ 132 Tiedottaminen 

 

 Hallituksella on päävastuu kuntayhtymän yhteisestä viestinnästä ja tiedonhallinnasta (§ 47 kohta 

13, § 56), kun taas kuntayhtymän johtaja vastaa juoksevasta ulkoisesta viestinnästä ja 

tiedonhallinnasta sekä strategiasta ja profiiliasioista Kårkullan kuntayhtymän viestintästrategian 

mukaisesti.  

  

§ 133 Jäsenkuntien asukkaiden esittämät aloitteet 

 

 Kuntayhtymän jäsenkunnilla/asukkailla on oikeus esittää aloitteita kuntayhtymälle kuntayhtymän 

toimintaa koskevista asioista. Aloitteentekijöitä informoidaan toimenpiteistä, joihin on ryhdytty 

aloitteiden johdosta. Aloitteiden johdosta tehtävä tiedottaminen, käsittely ja toimenpiteet 

käsitellään kuntayhtymässä voimassa olevan lainsäädännön ja säädösten mukaisesti. 

 

§ 134 Kuntayhtymän asiakirjojen allekirjoittaminen 

 

 Monijäsenisen toimielimen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa 

pöytäkirjanpitäjä. 

 

Pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu tehtävään määrätty henkilö. 

 

Koko kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset sekä muut kuntayhtymän 

nimissä annettavat valtakirjat ja kirjelmät allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja 

kuntayhtymän johtaja tai kuntayhtymän johtaja ja päällikkö, jonka toimintaa asia koskee. 

 

 Kiinteistöjaoston ratkaisuvaltaan kuuluvat sopimukset ja sitoumukset sekä kiinteistöjaoston 

nimissä annettavat valtakirjat ja kirjelmät allekirjoittavat jaoston puheenjohtaja ja 

kiinteistöpäällikkö tai kiinteistöpäällikkö ja kuntayhtymän johtaja. 

 

 Yksittäisen alueen puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset sekä aluelautakunnan nimissä 

annettavat valtakirjat ja kirjelmät allekirjoittavat lautakunnan puheenjohtaja ja aluepäällikkö tai 

toiminnanjohtaja ja aluepäällikkö. 

 

Yksittäisen palveluyksikön puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittavat 

aluepäällikkö ja yksikköpäällikkö. 

 

Hallitus, lautakunta ja jaosto voivat myös valtuuttaa jonkun toisen allekirjoittamaan asiakirjat. 
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Yksittäistä asiaa koskevat päätökset, sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa päätöksentekijä. 

 

Muut valmistelua koskevat kirjelmät ja asiakirjat allekirjoittaa asian käsittelijä. 

 

§ 135 Tiedoksiannot 

 

 Kuntayhtymälle osoitetut haasteet ja muut tiedoksiannot ottaa vastaan kuntayhtymän johtaja 

hallituksen puolesta tai kuntayhtymän johtajan valtuuttama henkilö. 

 

 Kuntayhtymän toimintaa koskevat tiedoksiannot antaa kuntayhtymän johtaja tai hänen 

valtuuttamansa henkilö. 

 

§ 136 Asiakirjoista perittävät lunastukset 

 

 Valtuusto päättää, millä perusteilla kuntayhtymä perii asiakirjoista lunastusmaksun. 

 

 

        

 

 


