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I luku        

Yleiset määräykset 

 

1 § Hallintosäännön soveltaminen      

 

 Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän toiminnan järjestämisestä sekä kuntayhty-

män päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kuntayhtymän toi-

mintaa ohjataan perussopimuksella ja seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallinto-

sääntöä sovelletaan toissijaisena: 

 - yhtymävaltuuston työjärjestys 

 - tarkastussääntö 

 - virkasääntö. 

  

 Tällä hallintosäännöllä kumotaan hallinnon järjestämiseksi aiemmin hyväksytyt hallinto-

sääntö (hyväksytty 12.06.1996), johtosääntö (hyväksytty 20.10.1993) ja taloussääntö  

(hyväksytty 14.10.1992). 

 

2 §  Kuntayhtymän toiminta-ajatus 
 

 Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on tarjota ja tuottaa Auran, Karinaisten, Pöytyän ja 

 Yläneen kunnan asukkaille kansanterveyslaissa määrättyä palvelutehtävää sekä toimia 

asiantuntijaorganisaationa terveydenhuollon kysymyksissä omistajakuntiin päin. Tar-

kemmin toiminta-ajatus ja tavoitteet määrätään yhtymävaltuuston hyväksymässä talous-

suunnitelmassa ja -arviossa. 

  

II luku 

Hallintojärjestelmä 

 

3 § Yhtymävaltuusto, yhtymähallitus ja sen ympäristöjaosto 
 

 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto, yhtymähallitus ja sen ympäristöjaosto muodostavat 

luottamushenkilöorganisaatiojohdon.  Yhtymävaltuustosta, yhtymähallituksesta ja ympä-

ristöjaostosta on voimassa mitä niistä on erikseen kunnallislaissa, yhtymävaltuuston työ-

järjestyksessä sekä kuntayhtymän perussopimuksessa määrätty. 

 

4 §  Yhtymähallituksen tehtävien määrittely 
 

 Sen lisäksi mitä kuntayhtymän perussopimuksessa määrätään yhtymähallituksen 

 tehtävänä on: 

1 seurata kansanterveystyötä ja ympäristönsuojelua sekä tehdä sitä koskevia aloitteita ja  

esityksiä, 

2 tehdä ehdotuksia niistä kansanterveystyön ja ympäristönsuojelun asioista, joista  

      yhtymävaltuusto päättää, 

3 päättää kansanterveystyön ja ympäristönsuojelun toimeenpanossa noudatettavista  

      perusteista ja ohjeista sekä antaa ohjeita ja määräyksiä toiminnan ja henkilöstön työn 

      järjestämisestä, 

4 huolehtia terveyslautakunnalle, ympäristönsuojeluviranomaiselle ja raittiuslautakun-

nalle määrätyistä tehtävistä siltä osin, kuin niitä ei ole määrätty ympäristöjaoston toi-

mialaan, 

5 määrätä kuntayhtymän viranhaltijan ratkaisemaan asia milloin se lain nojalla on 

      yhtymähallituksen määrättävissä ja yhtymähallitus pitää sitä tarpeellisena, 
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6 huolehtia yhteistyöstä muiden kuntayhtymien ja jäsenkuntien viranomaisten sekä 

kansanterveystyön alalla toimivien järjestöjen kanssa, 

7 huolehtia lausuntojen, tietojen ja selvitysten antamisesta, 

8 valvoa annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, päätösten täytäntöön- 

      panoa, myönnettyjen määrärahojen käyttöä ja ympäristöjaoston toimintaa, sekä 

       yhtymävaltuustolta siirrettyä päätösvaltaa käyttäessään päättää: 

9 viranhaltijan ja työntekijän ottamisesta, jollei perussopimuksessa tai hallintosäännös-

sä ole toisin määrätty. 

10 virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltaminen siltä osin, kuin se sopimukses-

sa on jätetty kuntayhtymän harkintaan, jollei hallintosäännössä ole toisin määrätty tai 

      yhtymävaltuusto ole erikseen toisin päättänyt, 

11 maksujen ja korvausten määrääminen kuntayhtymän palveluksista ja vapautuksen ja 

lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun suorittamisesta, 

12 palvelusten antamisesta kunnille ja kuntayhtymille sekä työterveyshuoltoon sisälty-

mättömien terveydenhuoltopalvelusten antaminen työnantajille, 

13 kuntayhtymän henkilöstön ja omaisuuden vakuuttamisesta, 

14 kuntayhtymän omaisuuden vuokralle antamisesta ja irtaimen omaisuuden myynnistä, 

15 tarpeelliset ratkaisut ottaa lainaa kuntayhtymälle yhtymävaltuuston vuosittain talous-

arviossa tai erikseen tekemän päätöksen asettamissa rajoissa, jollei muussa 

      säännössä ole toisin määrätty. 

 

 Ympäristöjaosto käyttää yhtymähallituksen toimivaltaa ihmisen elinympäristöön kohdis- 

                  tuvaa kansanterveystyötä, ympäristönsuojelua, elintarvikevalvontaa, eläinlääkintähuol- 

toa ja muissa terveyttä suojaavissa asioissa sekä huolehtii kemikaaliviranomaisen tehtä-

vistä kuntayhtymän alueella.  

  

 Ympäristöjaoston tehtävänä on toimialallaan huolehtia elinympäristön kansanterveys- 

 työn, ympäristönsuojelun, kemikaali-, tuoteturvallisuus- ja tupakkalain valvonnasta  ja  

                      tällöin: 

1 seurata elinympäristön kansanterveystyötä ja ympäristönsuojelua sekä tehdä yhtymä- 

      hallitukselle tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita ja esityksiä sen kehittämiseksi, 

2 antaa ohjeita ja määräyksiä toiminnan ja henkilöstön työn järjestämisestä, 

3 huolehtia yhteistyöstä muiden kuntayhtymien ja jäsenkuntien viranomaisten sekä 

      kansanterveystyön ja ympäristönsuojelun alalla toimivien järjestöjen kanssa, 

4 huolehtia lausuntojen, tietojen ja selvitysten antamisesta sekä tiedotustoiminnasta, 

5 valvoa annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, päätösten toimeenpanoa 

sekä myönnettyjen määrärahojen käyttöä ja 

6 suorittaa muutkin jaostolle määrätyt tehtävät. 

 

Jos on epäselvää, kuuluuko asia ympäristöjaoston toimivaltaan, päättää yhtymähallitus 

sen jaoston esityksestä. 

 

5 §  Tarkastuslautakunta 
 

 Tarkastuslautakunnasta on voimassa, mitä siitä on erikseen kuntalaissa ja kuntayhtymän 

 perussopimuksessa sekä tarkastussäännössä määrätty. 
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III  luku 

Toimintajärjestelmä 

 

6 §  Päävastuualueet/osastot 

 

 Kuntayhtymän toiminnot jaetaan kolmeen päävastuualueeseen, joita kutsutaan 

 osastoiksi seuraavasti: 

- Talousosasto: 

         - vastaa kuntayhtymän toimintaan liittyvien talous- ja henkilöstöhallinnon hoidosta 

           kuntayhtymän yhtymähallituksen päätösten mukaisesti sekä kiinteistö- ja muusta 

           huollosta. Talousosasto on yhtymähallituksen alainen ja sen esimiehenä toimii 

           talouspäällikkö. 

- Terveyskeskusosasto: 

          - yksikkö vastaa kansanterveyslain 14 §:ssä ja muissa laissa säädettyyn ihmiseen 

kohdistuvan kansanterveystyön ja siihen välittömästi liittyvän toiminnan toteutta-

misesta, jollei alla ole toisin määrätty. Terveyskeskusosasto on yhtymähallituksen 

alainen ja sen esimiehenä toimii johtava lääkäri. 

 - Ympäristöosasto: 

- vastaa ihmisen elinympäristöön kohdistuvasta kansanterveystyöstä, ympäristön- 

suojelusta, elintarvikevalvonnasta, eläinlääkintähuollosta, kemikaalivalvonnasta, 

tuoteturvallisuus- ja tupakkalain valvonnasta. 

  Ympäristöosasto on yhtymähallituksen ympäristöjaoston alainen ja sen esimiehenä 

toimii terveysvalvonnan johtaja. Ympäristöjaoston sihteerinä toimii ympäristön-

suojelu- ja terveystarkastaja. 

  

7 §  Esimiesten määrääminen 

  

 Yhtymävaltuusto määrää toimikauttaan vastaavaksi ajaksi johtavan lääkärin lääkäreistä, 

vastaavan hammaslääkärin hammaslääkäreistä ja terveysvalvonnan johtajan eläinlääkä-

reistä. Määräystä ei voida antaa ilman asianomaisen suostumusta viranhaltijalle, joka on 

hoitanut tehtävää koko edellisen toimikauden. 

 

 Johtava lääkäri toimii myös vastaavana lääkärinä.                                               

 

8 §  Vastuualueet ja vastuuyksiköt 

  

 Osastot jakautuvat seitsemään vastuualueeseen, jotka ovat: 

-  Talousosastossa: hallinto, yleishallinto ja taloustoimisto sekä huolto. 

            - vastuualueiden esimiehenä toimii talouspäällikkö. 

                      -  Terveyskeskusosastossa: avoterveydenhuolto, vuodeosasto, hammashuolto ja  

     täydentävät palvelut. 

         - avoterveydenhuollon vastuualueen esimiehenä toimii johtava lääkäri.  

        - hammashuollon vastuualueen esimiehenä vastaava hammaslääkäri ja 

  - vuodeosaston ja täydentävien palvelujen esimiehenä johtava hoitaja,  

     joka toimii myös henkilöstöhallinnossa hoitohenkilökunnan esimiehenä,  

     pois lukien hammashuolto. 

-  Ympäristöosastossa ei ole erillistä vastuualuetta, vaan vastuuyksiköt toimivat suoraan 

     osaston esimiehen alaisena. Ympäristöosaston esimiehenä toimii terveysvalvonnan 

    johtaja, joka hoitaa myös vastuualueiden esimiesten tehtävät ympäristöosaston osalta.  
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 Osastojen vastuualueilla toimivat seuraavat vastuuyksiköt: 

                                                                              

                                                               vastuuyksikön esimies:            

                      Talousosasto/huolto: 

                      - Ravintohuolto                                                  emäntä 

 - Kiinteistönhuolto                                             talouspäällikkö 

 - Hankintatoimi/keskusvarasto talouspäällikkö 

                     Terveyskeskusosasto/avoterveydenhuolto: 

 - Auran terveysasema  terveyskeskuslääkäri 

 - Karinaisten terveysasema terveyskeskuslääkäri  

 - Pöytyän terveysasema    johtava lääkäri 

 - Yläneen terveysasema  terveyskeskuslääkäri 

 - Päivystys   johtava lääkäri 

 - Työterveyshuolto  työterveyshuollosta vastaava lääkäri 

 - Erityispalvelut  sosiaalityöntekijä 

 Terveyskeskusosasto/hammashuolto:                  

 - Auran hammashuolto  hammaslääkäri 

 - Karinaisten hammashuolto hammaslääkäri 

 - Pöytyän hammashuolto  hammaslääkäri 

 - Yläneen hammashuolto  hammaslääkäri 

 Terveyskeskusosasto/vuodeosasto ja 

 täydentävät palvelut: 

 - Vuodeosasto  vuodeosaston osastonhoitaja 

 - Laboratorio   laboratorion osastonhoitaja 

 - Röntgen   röntgenhoitaja 

 - Fysioterapia  fysioterapeutti 

 - Välinehuolto  johtava hoitaja  

 Ympäristöosasto: 

 - Terveysvalvonta  terveysvalvonnan johtaja 

 - Ympäristönsuojelu   terveysvalvonnan johtaja 

 - Eläinlääkintähuolto  terveysvalvonnan johtaja     

 

 Vastuuyksiköiden esimiehet nimeää yhtymähallitus ja esimiesten sijaisen ja sijaisen 

 tehtävät määrittelee osaston esimies. Yhtymähallitus voi tarvittaessa nimetä vastuu- 

 yksikön esimieheksi jonkun muunkin viranhaltijan. 

 

9 §  Johtoryhmä 
 

 Kuntayhtymässä toimii kuntayhtymän toiminta-ajatuksen sekä yhtymävaltuuston ja  

                      hallituksen asettamien päämäärien saavuttamiseksi kuntayhtymän johtoryhmä, jonka  

                      puheenjohtajana toimii johtava lääkäri ja varapuheenjohtajana talouspäällikkö. 

 

Johtoryhmä muodostuu osastojen esimiehistä sekä vastaavasta hammaslääkäristä ja johta-

vasta hoitajasta ja lisäksi puheenjohtaja voi kutsua kokouksiin myös asiantuntijajäseniä. 

 

 Johtoryhmän kannanotoista laaditaan muistio. 
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10 §  Ratkaisuvallan siirtäminen                       
 

 Toimielin tai viranhaltija voi päättää sille hallintosäännöllä annetun ratkaisuvallan 

 siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.  Ratkaisuvallan siirtämispäätöksistä on pidettävä 

 ajan tasalla olevaa luetteloa, joka annetaan tiedoksi yhtymähallitukselle vuosittain 

 viimeistään maaliskuun aikana. 

 

11 §  Vastuualueen ja vastuuyksiköiden esimiesten sekä henkilöstön tehtävät 
 

 Vastuualueen esimiehen tehtävät: 

 Vastuualueen esimies on tehtäväalueestaan kehittämisvastuussa.  Hän tekee tarpeelliset 

 ehdotukset osaston esimiehelle.  Hänen tulee toimia siten, että yhtymävaltuuston ja  

-hallituksen tehtäväalueelle antamat tavoitteet saavutetaan yhtymävaltuuston hyväksymi-

en taloudellisten valtuuksien rajoissa. 

 

Johtava lääkäri ja vastaava hammaslääkäri käsittelevät potilashoitoon liittyvät valitusasiat. 

 

 Vastuuyksikön esimiehen tehtävät: 

 Vastuuyksikön esimies vastaa yksikkönsä kehittämisestä yhdessä vastuuyksikön muun 

 henkilöstön kanssa sekä tekee vastuuyksikön laatimat tarpeelliset ehdotukset vastuualueen 

 esimiehelle.  Hänen tulee toimia siten, että tehtäväalueen yksikölle annetut tehtävät tule- 

vat tehdyiksi ja tavoitteet saavutetaan yhtymähallituksen vastuuyksikölle hyväksymien 

valtuuksien rajoissa. 

 

 Muun henkilöstön sijoittuminen ja tehtävät: 

 Henkilöstön sijoittumisesta vastuuyksiköihin päättää  vastuualueen esimies.  Tarkempia 

määräyksiä henkilöstön tehtävistä annetaan tarvittaessa toimenkuvissa. Tämän lisäksi on 

noudatettava, mitä on säädetty ja määrätty ja mitä yhtymävaltuusto on viran tai toimen pe-

rustamisen yhteydessä päättänyt. 

 

Toimenkuvaukset hyväksyy osastojen esimiesten osalta yhtymähallitus, vastuuyksikön 

esimiehen osalta ao. vastuualueen esimies. Muun henkilöstön osalta toimenkuvaukset hy-

väksyy ao. vastuualueen esimies. Toimenkuvaukset valmistellaan yhteistyössä ao. viran- 

tai toimenhaltijan kanssa ja ne tulee tarvittaessa tarkistaa vuosittain käytävien kehittämis-

keskustelujen perusteella. 

  

IV  luku 

Henkilöstö 

 

12 §  Yleistä 

 

Kuntayhtymässä on kansanterveystyötä varten, sen mukaan kuin yhtymävaltuusto erik-

seen päättää virkoja, tilapäisiä virkoja ja toimia. Virkoihin ja toimiin vaadittavasta kelpoi-

suudesta on voimassa, mitä siitä on säädetty tai viran perustamispäätöksessä tai muutoin 

on määrätty. 
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13 §  Henkilöstön ottaminen ja ero      

  

 Yhtymähallitus ottaa talouspäällikön, lääkärin, eläinlääkärin, hammaslääkärin ja 

 johtavan hoitajan. 

 

 Talouspäällikkö ottaa muut talousosaston viranhaltijat ja työntekijät. 

  

 Johtava lääkäri ottaa psykologin ja sosiaalityöntekijän. 

 

 Vastaava hammaslääkäri ottaa muut hammashoidon vastuualueen viranhaltijat ja 

 työntekijät. 

 

 Johtava hoitaja ottaa muut täydentävien palveluiden vastuualueen sekä 

                      hoitotyönviranhaltijat ja työntekijät. 

 

  Terveysvalvonnan johtaja ottaa muut ympäristöosaston viranhaltijat ja työntekijät. 

 

 Viranhaltijan ja työntekijän irtisanoo ja eron myöntää sama viranomainen, jonka  

 tehtävänä on viranhaltijan ja työntekijän ottaminen. Viran auki julistamisesta päättää 

 valitseva viranomainen ellei yhtymähallitus ole antanut asiasta erillistä määräystä. 

 

14 §  Kurinpito 

 

 Kurinpidollisiin rangaistustoimiin ryhtymisestä päättää yhtymähallitus. 

 

15 §  Viranhaltijoiden yleinen ratkaisuvalta 
 

 Osastojen ja vastuualueiden esimiehet päättävät vastuualueensa sisäisestä henkilöstön  

 käytöstä. 

  

 Osastojen ja vastuualueiden esimiehet päättävät: 

 1.  Välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön vuosilomien sekä sellaisen 

      virkavapauden/työloman myöntämisestä, jonka saamiseen henkilöllä lainsäädännön, 

      virka-/työehtosopimuksen tai virkasäännön nojalla on ehdoton oikeus. 

 

 2. Välittömässä alaisuudessa olevan henkilöstön palkattoman virkavapauden/työloman 

     myöntämisestä enintään puolen vuoden ajaksi. 

 

 3.  Välittömässä alaisuudessa olevalle henkilöstölle sijaisten valitsemisesta tai 

      määräämisestä vuosiloman tai virkavapauden/työloman ajaksi sekä mainitun  

                          henkilöstön avoimen viran/toimen hoitajan ottamisesta sekä tilapäisen henkilöstön  

                          palkkaamisesta enintään vuoden ajaksi. Lisäksi kohdan 1. tapauksissa sijaisen  

                          palkkaamisesta koko virkavapauden ajaksi. 

 

 4. Välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön työaikajärjestelyistä sekä varallaolosta. 

 

                     5.  Henkilöstön osallistumisesta viranhoidon edellyttämään ylläpito- ja täydennys- 

      koulutukseen. 

  

 6. Vastaa yhtymähallituksen päätösten täytäntöönpanosta vastuualueellaan.  
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 Viranhaltija pitää päätöksistään pöytäkirjaa ja tiedottaa päätöksistään yhtymähallituksen 

 puheenjohtajalle tai osaston esimiehelle. 

 

16 §  Viranhaltijoiden ratkaisuvalta  
 

 Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta määritellään toimenkuvissa.  Ratkaisuvaltaa 

 käytettäessä viranhaltijat noudattavat kuntayhtymän yhtymähallituksen vahvistamia 

 yleisiä ohjeita sekä pitävät päätöksistään pöytäkirjaa ja tiedottavat päätöksistä osaston  

 johtajalle.  

 

17 §  Työntekijät 
 

 Mitä tässä säännössä on määrätty viranhaltijasta, koskee soveltuvin osin myös 

 työsopimussuhteista työntekijää. 

 

18 § Viranhaltijoiden erillinen päätösvalta 

 

 Johtava lääkäri: 

 Johtavan lääkärin tehtävänä on toimia kansanterveystyön toiminnallisena johtajana ja 

 terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä ja tällöin päättää annettuja määräyksiä noudattaen  

                    potilaan sairaanhoidon järjestämisestä ja antaa sitä koskevat ohjeet terveyskeskuksen 

muille lääkäreille. Lisäksi johtava lääkäri toimii psykologin ja sosiaalityöntekijän henki-

löstöhallinnollisena esimiehenä. 

 

 Talouspäällikkö: 

 1.  valvoo kuntayhtymän arkistointia ja antaa sitä koskevia ohjeita ja määräyksiä, 

 2.  päättää kassavarojen sijoittamisesta ja tilapäisluottojen ottamisesta yhtymähallituksen  

    määräämissä rajoissa, 

                     3.  päättää palvelulisien ja määrävuosikorotusten myöntämisestä, jollei hän ole siirtänyt 

      päätösvaltaa muulle viranhaltijalle, 

 4.  vastaa tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä sekä valtionosuuksien, -avustusten ja 

     -korvauksien hakemisesta ja tarvittaessa esityksestä oikaisuvaatimuksen tai valituksen  

      tekemiseksi, 

 5. päättää saatavien ja terveyskeskukselle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymises-  

     tä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, 

 6. toimii palkka-asiamiehenä, 

 7. päättää hankinnoista yhtymähallituksen päättämissä rajoissa, 

 8.  vahvistaa vuodeosaston pitkäaikaispotilaiden ja kotisairaanhoidon jatkuvasta ja sään- 

    nöllisestä hoidosta perittävät maksut. 

 

 Johtavan hoitajan tehtävät: 

 Johtavan hoitajan tehtävänä on toimia kuntayhtymän hoitotyön  ja laitossiivouksen  

 henkilöstöhallinnollisena esimiehenä sekä johtaa hoitotyötä. 

 

 Vastaavan hammaslääkärin tehtävät: 

 Vastaava hammaslääkäri toimii hammashuollon vastuualueen toiminnallisena ja  

 henkilöstöhallinnollisena esimiehenä ja antaa hoitoa koskevat ohjeet toimialallaan 

 sekä toimia asiantuntijana toimialaansa koskevissa kysymyksissä ja antaa lausuntoja 

 hammashoidon järjestämisestä, suunnittelusta ja kehittämisestä. 
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 Terveysvalvonnan johtaja: 

1. Toimii ympäristöosaston toiminnallisena ja henkilöstöhallinnollisena esimiehenä ja 

hoitaa samalla vastuualueiden esimiesten tehtävät toimialallaan. 

                      2.   Hoitaa yhtymähallituksen hänelle määräämät muut tehtävät.   

 

V luku 

Kokousmenettely 

 

19 §  Luvun määräysten soveltaminen  

 

 Tämän luvun määräyksiä noudatetaan yhtymävaltuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän 

 toimielimissä. 

 

20 §  Kokousaika ja -paikka 
 

 Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.  

 

 Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai   

 enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 

 

21 §  Kokouksen koollekutsuminen 

 

 Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 

 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.   

 Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. 

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

 toimielimen päättämällä tavalla. 

 

Puheenjohtaja voi kutsua toimielimen kokoukseen tarvittaessa myös eri alojen asiantunti-

joina.  

 

22 §  Jatkokokous 
 

 Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää   

 jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua.  Kokouksesta poissaolleille on   

 kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 

 

23 §  Varajäsenen kutsuminen 
 

 Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen   

 sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen   

vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen 

sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäse-

nelle. 

 

24 §  Kokouksen pitäminen 
 

 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden   

 ja päätösvaltaisuuden. 

 

 Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 

  



 11 

 

  

Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu  kokous-

kutsussa. 

 

25 §  Kokouksen johtaminen 
 

 Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä   

toimielimen kokouksessa.  Puheenjohtaja saa, varoituksen annettuaan, määrätä  poistet-

tavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti.  Jos syntyy epäjärjestys,   

 puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 

 

26 §  Tilapäinen puheenjohtaja 
 

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

 valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 

 

27 §  Läsnäolo toimielinten kokouksissa 
 

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

 - yhtymävaltuuston kokouksessa yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja 

    varapuheenjohtajalla 

           -  yhtymähallituksen kokouksessa yhtymävaltuuston puheenjohtajalla  

             ja varapuheenjohtajilla 

          -  muun toimielimen kokouksessa yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja osastojen 

          esimiehillä. 

  Muiden kuin em. henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää ao. toimielin. 

 

28 §  Esittely 
 

 Asiat päätetään toimielinten kokouksissa viranhaltijan esittelystä. 

 

 Yhtymähallituksen ratkaistavat terveyskeskusosaston toimialaan kuuluvat asiat esittelee 

 johtava lääkäri. Terveysvalvonnan johtaja esittelee toimialaansa kuuluvat asiat. Talous- 

 osaston toimialaan kuuluvat sekä yleishallintoasiat esittelee talouspäällikkö. 

 

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

 esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta,   

 pohjaehdotus on muutettu ehdotus.  Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava   

 esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. 

 

 Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen   

 pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 

Asiat ratkaistaan yhtymähallituksen kokouksessa esittelijän esittelystä. 

 Esittelijän ollessaan esteellinen tai estyneenä toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka 

 tehtävänä on tällöin esittelijän muidenkin virkatehtävien hoitaminen.  

 

29 §  Esteellisyyden toteaminen 
 

 Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon   

 oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 
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30 §  Äänestys ja vaalit 
 

 Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalain   

 59 ja 60 §:ssä määrätään. 

 

31 §  Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 
 

 Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä.  Pöytäkirjan allekirjoittaa 

puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät-

tämällä tavalla, viimeistään seitsemän päivän kuluessa kokouksesta. 

 

 Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten 

kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu. 

 

 Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 

 

 1. järjestäytymistietoina: 

 - toimielimen nimi 

 - kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka 

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

 - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 2. asian käsittelytietoina: 

 - asiaotsikko 

 - selostus asiasta 

 - päätösehdotus 

 - esteellisyys 

 - tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu 

 - äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos 

 - vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos 

 - päätöksen toteaminen 

 - eriävä mielipide 

 

 3. laillisuustietoina 

 - oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

 - puheenjohtajan allekirjoitus 

 - pöytäkirjanpitäjän varmennus 

 - merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta 

 - merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. 

 

 Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaa-

timuksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava  

 valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. 

 Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus 

ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. 

 

Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön 

tekemiin päätöksiin. 
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VI  luku 

Kuntayhtymän talous  

 

32 §  Talousarvion täytäntöönpano 
 

 Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa osastojen tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset 

                      toimintatavoitteet, määrärahat ja tulosarviot. 

 

 Yhtymähallitus hyväksyy vastuualueille ja vastuuyksiköille yhtymävaltuuston 

                      hyväksymät talousarvioon perustuvat  käyttösuunnitelmat, joille asetetaan  

                      yhtymävaltuuston tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarkennetut tavoitteet ja jaetaan 

                      määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.  

 

 Vastuualueiden ja vastuuyksiköiden esimiehet tarkentavat käyttösuunnitelmia 

 tulosyksiköille tarkennetut tavoitteet ja jakavat osamäärärahat ja osatuloarviot tulo- ja 

 menolajeille. 

 

33 §  Talousarvion muutokset 
 

 Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden 

 aikana.  Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauk- 

 sissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotuksia ei voi 

 yhtymävaltuustolle tehdä. 

 

 Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutokset vaikutus toiminnallisiin 

 tavoitteisiin ja tuloarvioihin.  Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koske- 

 vassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 

 

34 §  Käyttöomaisuuden myynti 
 

 Käyttöomaisuuden, osakkeiden ja osuuksien myynnistä päättää yhtymähallitus, joka 

 voi edelleen siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille. 

 

35 §  Poistosuunnitelman hyväksyminen 
 

 Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy yhtymävaltuusto.  

 Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei  

 erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. 

 

 Yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. 

 

 Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 

 

36 §  Rahatoimen hoitaminen 
 

 Yhtymähallitus päättää lainan ottamista ja lainan antamista koskevista periaatteista. 

 

 Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuusto päättää 

 antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. 

 

 Yhtymähallitus voi siirtää lainan ottamista ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa 

 edelleen viranhaltijalle. 
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37 §  Maksujen määrääminen 
 

 Yhtymävaltuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden 

                      yksityiskohtaisista perusteista päättää yhtymähallitus.  

 

38 §  Riskienhallinta 
 

 Yhtymähallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä 

 päättää kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Yhtymähallitus 

 voi siirtää toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille. 

 

39 §  Tarkastussääntö 
 

 Hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään yhtymävaltuuston hyväksymässä 

 tarkastussäännössä. 

 

VII  luku 

Muut määräykset 
 

40 §  Salassapito 
 

 Salassapitovelvollisuudesta on voimassa, mitä kansanterveyslain 42 §:ssä sekä 

 muualla on säädetty. 

 

41 §  Asiakirjahallinto ja nimenkirjoitus 

 

 Koko kuntayhtymää koskevat sopimukset ja annettavat sitoumukset tekee yhtymä- 

 hallitus.  Nämä asiakirjat allekirjoittaa kuntayhtymän yhtymähallituksen 

 puheenjohtaja ja varmentaa talouspäällikkö, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut 

 toisia henkilöitä.   

 

 Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai toimielimen 

                      vastuualueen arkistonhoitaja. 

 Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 

 

42 §  Tiedottaminen  
 

 Kuntayhtymän tiedottamista johtaa yhtymähallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunta- 

 yhtymän tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kuntayhtymän 

 viranhaltijoista. 

 

 Tiedottamista koskee, mitä kuntalain 29 § velvoittaa kunnallisesta tiedottamisesta. 

 

43 §  Asiakirjojen lunastus 

 

 Yhtymähallitus päättää perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava 

 kuntayhtymälle lunastusta. 
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44 §  Yhtymähallituksen otto-oikeus 
 

 Asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, 

 yhtymähallituksen puheenjohtaja, johtava lääkäri ja talouspäällikkö. Asian ottamisesta  

 ympäristöjaoston käsiteltäväksi voi päättää ympäristöjaoston  puheenjohtaja ja terveys- 

 valvonnan johtaja. 

 

 Kuntayhtymän viranomaisen on seitsemän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta 

 ilmoitettava yhtymähallitukselle/ympäristöjaostolle niiden määräämällä tavalla niistä  

 päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen  tai ympäristöjaoston käsiteltäväksi. 

 

 Yllä oleva koskee soveltuvin osin myös viranhaltijan ja luottamushenkilön  tekemiä  

 päätöksiä. Tehdyistä päätöksistä on ilmoitettava edellä mainituille otto-oikeudesta  

 päättäville yhtymähallituksen erillisen ohjeen mukaan. 

                                                                                                                                                                                

45 §  Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä ja ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 
 

 Viranhaltijan päätökseen tyytymätön voi tehdä yhtymähallitukselle kirjallisen oikaisu- 

 vaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.  Kuntayhtymän viran- 

 omaisen on 7 päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava yhtymähallituk- 

                     selle tai sen jaostolle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan 

 ottaa yhtymähallituksen tai sen jaoston käsiteltäväksi.  Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, 

 määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. 

 

46 §  Hallintosäännön soveltaminen 
 

 Tarkemmat määräykset tämän hallintosäännön soveltamisesta antaa tarvittaessa 

 yhtymähallitus. 

 

47 §  Voimaantulo 
 

 Tämä hallintosääntö tulee voimaan  1.12.2002. 

 

 


