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PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 
 
 
 
I luku YLEISTÄ 
 
1 § Säännön soveltaminen 
 

Hallintosäännössä määrätään Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän toiminnan 
järjestämisestä, taloudenhoidosta sekä kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokous-
menettelystä. Hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan seuraavilla 
johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: 
- perussopimus 
- tarkastussääntö 
- luottamushenkilöiden palkkiosääntö 

 
Tällä hallintosäännöllä kumotaan hallinnon järjestämiseksi 01.12.2002 voimaan tul-
lut hallintosääntö sekä 01.01.1998 voimaan tullut virkasääntö. 

 
 
 
 
 
 
 
 
II luku KUNTAYHTYMÄN HALLINTO JA TOIMINTAJÄRJESTELMÄ 
 
2 § Hallitus 
 

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostaa yhtymähallitus. Yhtymähallituk-
sen tehtävänä on sen lisäksi, mitä perussopimuksessa on määrätty, 
 
1. johtaa kuntayhtymän toimintaa 
2. hyväksyä kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma kunnanvaltuustojen 

palveluista tekemiä päätöksiä noudattaen 
3. antaa kuntayhtymän kehittämistä ja toimintojen toteuttamista koskevia yleisoh-

jeita sekä kuntayhtymää koskevien sääntöjen yleisohjeita 
4. asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seurata niiden toteutumista. 

 
 

Yhtymähallituksen toimikausi on neljä vuotta. 
 
 

 
3 § Tarkastuslautakunta 
 

Tarkastuslautakunnasta on voimassa, mitä siitä on erikseen kuntalaissa ja kun-
tayhtymän perussopimuksessa sekä tarkastussäännössä määrätty. 
 
 

 



Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ 4 

III luku TOIMINTAJÄRJESTELMÄ 
 
4 § Kuntayhtymän toimintaorganisaatio 
 

 
Kuntayhtymän toiminnot jaetaan kahteen päävastuualueeseen: 
1. Hallinto- ja talouspalvelut 
2. Terveyskeskuspalvelut 

 
Hallinto- ja talouspalveluiden yksikkö vastaa kuntayhtymän toimintaan liittyvien ta-
lous- ja henkilöstöhallinnon hoidosta kuntayhtymän yhtymähallituksen päätösten 
mukaisesti sekä kiinteistö- ja muusta huollosta. Hallinto- ja talouspalveluiden yksik-
kö jakaantuu kolmeen vastuualueeseen:  
1. hallinto 
2. talouspalvelut   
3. tukipalvelut 
 
Terveyskeskuspalveluiden yksikkö vastaa kansanterveyslain mukaisen kansanter-
veystyön ja siihen välittömästi liittyvän toiminnan toteuttamisesta ellei tässä sään-
nössä siitä toisin ole määrätty. Terveyskeskuspalveluiden yksikkö jakaantuu nel-
jään vastuualueeseen: 
1. avoterveydenhuolto 
2. vuodeosasto 
3. hammashuolto 
4. erityispalvelut 
 
 

Päävastuualue/vastuualue Osatehtävät 
Johtava viranhaltija/ 

tilivelvollinen 
Vastuuyksikön esimies 

Hallinto ja talouspalvelut 
Hallinto 
 
Talouspalvelut 
Tukipalvelut 
 
 
 
Terveyskeskuspalvelut 
Avoterveydenhuolto 
 
 
Vuodeosasto 
 
Hammashuolto 
 
Erityispalvelut 

 
Luottamushenkilöhallinto 
Henkilöstöpalvelut 
Talouspalvelut 
Ravintohuolto 
Kiinteistönhuolto 
 
 
 
Terveysneuvonta ja sai-
raanhoito 
 
 
 
 
 
Fysioterapia 
Röntgen 
Laboratorio 
Välinehuolto 
Laitoshuolto 

 
Kuntayhtymän johtaja 
Talouspäällikkö 
Talouspäällikkö 
Talouspäällikkö 
Talouspäällikkö 
 
 
 
Johtava lääkäri 
 
 
Johtava hoitaja 
 
Vastaava hammaslääkäri 
 
Johtava hoitaja 
Johtava hoitaja 
Johtava hoitaja 
Johtava hoitaja 
Johtava hoitaja 

 
Kuntayhtymän johtaja 
Talouspäällikkö 
Talouspäällikkö 
Ruokapalveluesimies 
Talouspäällikkö 
 
 
 
Johtava lääkäri 
 
 
Vuodeosaston osastonhoitaja 
 
Vastaava hammaslääkäri 
 
Fysioterapeutti 
Johtava hoitaja 
Laboratorion osastonhoitaja 
Johtava hoitaja 
Johtava hoitaja 

 
 
Vastuuyksiköiden esimiehet nimeää yhtymähallitus ja esimiesten sijaisen ja sijai-
sen tehtävät määrittelee vastuualueen johtava viranhaltija.  
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5 § Johtavat viranhaltijat 
 
Kuntayhtymän käytännön johtamisesta vastaavat johtavat viranhaltijat ovat kun-
tayhtymän johtaja, johtava lääkäri, vastaava hammaslääkäri, talouspäällikkö ja joh-
tava hoitaja, jotka henkilöstön edustajan kanssa muodostavat johtoryhmän. Johto-
ryhmän puheenjohtajana toimii ja sen työskentelystä vastaa kuntayhtymän johtaja. 
Johtoryhmä kokoontuu päättämänään aikana tai puheenjohtajan katsoessa ko-
koontumisen tarpeelliseksi tai tarvittaessa johtoryhmän jäsenen esityksestä. Ko-
koontumisista laaditaan muistio. 
 
Yhtymähallitus määrää toimikauttaan vastaavaksi ajaksi johtavan lääkärin lääkä-
reistä ja vastaavan hammaslääkärin hammaslääkäreistä. Määräystä ei voida antaa 
ilman asianomaisen suostumusta viranhaltijalle, joka on hoitanut tehtävää koko 
edellisen toimikauden. 
 

 
6 § Ratkaisuvallan siirtäminen 

 
Toimielin tai viranhaltija voi päättää sille hallintosäännöllä annetun ratkaisuvallan 
siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. Ratkaisuvallan siirtämispäätöksistä on pi-
dettävä ajan tasalla olevaa luetteloa, joka annetaan tiedoksi yhtymähallitukselle 
vuosittain viimeistään maaliskuun aikana. 
 
 

7 § Johtavien viranhaltijoiden ratkaisuvalta 
 

Koko henkilöstöorganisaatiota johtaa kuntayhtymän johtaja vastuualueita johtavat 
viranhaltijat. Kuntayhtymän johtaja päättää vastuualueiden välisestä työnjaosta ja 
vastuualueiden välisen työvoiman käytöstä sekä johtavan viranhaltijan sijaisesta. 
Johtava viranhaltija päättää vastuualueen sisäisen työvoiman käytöstä. 
 

 
Johtavien viranhaltijoiden yleinen ratkaisuvalta: 
 

1. vastaa vastuualueellensa vahvistetun talousarvion ja -suunnitelman mukaisten 
tavoitteiden saavuttamisesta ja toimintojen johtamisesta 

2. päättää vastuualueellaan työvoiman sijoittamisesta 
3. vastaa vastuualueensa henkilöstön henkilöstöhallinnosta 
4. vastaa yhtymähallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta vas-

tuualueellaan 
5. vastaa vastuualueensa kehittämisestä ja suunnittelusta kuntayhtymän ja jä-

senkuntien vahvistamien periaatteiden mukaisesti 
6. vastaa vastuualuettaan koskevan erityislainsäädännön noudattamisesta 
7. vastaa vastuualueensa osalta viranomaisille ja muille sidosryhmille tehtäväksi 

määrätyistä raporteista, tilastoista jne. 
 
Kuntayhtymän johtaja 
 

1. toimii kuntayhtymän hallituksen kokouksissa esittelijänä 
2. vastaa kuntayhtymän hallitukselle esiteltävien asioiden valmistelusta ja niiden 

lainmukaisuudesta sekä kuntayhtymän hallituksen päätösten täytäntöönpanos-
ta 

3. vastaa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seurannasta ja raportoinnis-
ta hallitukselle 

4. johtaa terveyskeskusta hallituksen vahvistaman talousarvion ja -suunnitelman 
antamissa rajoissa ja tekee talousarvion toteuttamisen edellyttämät toimenpi-
de-ehdotukset 

5. toimii johtavien viranhaltijoiden esimiehenä 



Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ 6 

6. vastaa kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta 
7. vastaa koko kuntayhtymää koskevista hallintomenettelyistä 
8. vastaa kuntayhtymää koskevan säännöstön noudattamisesta kuntayhtymän 

toiminnassa 
9. vastaa muista hallituksen määräämistä tehtävistä 

 
Johtava lääkäri 
 

1. toimii terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä ja lääkäreiden esimiehenä kaikissa 
yksiköissä. Johtava lääkäri päättää lääkärien täydennyskoulutuksesta ja määrää 
lääkärityövoiman sijoittamisesta yksiköihin. Johtava lääkäri vastaa potilaan hoi-
don järjestämisestä ja antaa sitä koskevat ohjeet terveyskeskuksen muille lääkä-
reille ja henkilökunnalle 

2. toimii asiantuntijana toimialaansa koskevissa kysymyksissä ja antaa lausuntoja 
potilashoidon järjestämisestä 

3. vastaa potilaan hoitoon liittyvien valitusasioiden käsittelystä 
4. toimii tietoturvavastaavana eli vastaa terveydenhuoltopalvelujen tuottamisessa 

tarvittavista ja sen yhteydessä syntyneiden henkilötietolain edellyttämisen rekiste-
riselosteiden laadinnasta ja ylläpitämisestä potilastietojärjestelmää koskien. Joh-
tava lääkäri vastaa sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöoikeuksista 

5. vastaa muista hallituksen hänelle määräämistä tehtävistä 
6. johtava lääkäri voi päätöksellään delegoida tehtäviään alaiselleen viranhaltijalle. 

 
 
Talouspäällikkö 
 

1. valvoo ja johtaa hallintotoimiston työtä ja toimii toimiston esimiehenä 
2. vastaa talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta, laskentatoimesta ja rapor-

toinnista 
3. vastaa terveyskeskuksen rahoituksesta ja taloushallinnosta 
4. päättää hallituksen antamien toimivaltuuksien rajoissa hankinnoista ja palvelu-

sopimuksista 
5. vastaa terveydenhuoltopalvelujen tuottamisessa tarvittavista ja sen yhteydessä 

syntyneistä henkilörekisterilain edellyttämien yleishallinnon sekä palkka- ja 
henkilöstöhallinnon rekisteriselosteiden laadinnasta ja ylläpidosta 

6. vastaa arkistotoimesta 
7. vastaa kuntayhtymän kiinteistöjen isännöinnistä. 

 
Johtava hoitaja 
 

1. johtaa hoitotyötä 
2. toimii hoito- ja erityispalveluhenkilöstön, psykologin, puheterapeutin ja sosiaali-

työntekijän esimiehenä 
3. toimii henkilöstöhallinnollisena asiantuntijana ja vastaa hoito- ja erityispalvelu-

henkilöstön henkilöstöhallinnosta. 
 
Vastaava hammaslääkäri 
 

1. toimii asiantuntijana toimialaansa koskevissa kysymyksissä ja antaa lausuntoja 
potilashoidon järjestämisestä 

2. toimii hammashuollon henkilöstön esimiehenä, päättää täydennyskoulutukses-
ta ja määrää työvoiman sijoittamisesta yksiköihin sekä antaa hoitoa koskevat 
ohjeet toimialallaan 

3. vastaa potilaan hoitoon liittyvien valitusasioiden käsittelystä 
4. vastaa muista hallituksen hänelle määräämistä tehtävistä 
5. vastaava hammaslääkäri voi päätöksellään delegoida tehtäviään alaiselleen vi-

ranhaltijalle. 
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8 § Henkilöstökokoukset 
 

Yhteistoimintaa ja tiedottamista varten kuntayhtymän johtaja tai johtava lääkäri kut-
suu koolle henkilöstökokouksen, johtava viranhaltija vastuualuekokouksen ja osa-
vastuualueen esimies osavastuualueensa kokouksen. 

 
Henkilöstökokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua muita asiantuntijoita. 
 

9 § Kehityskeskustelut ja tehtäväkuvaukset 
 

Henkilöstön johtamisessa ja työn vaativuuden arvioinnissa käytetään kehityskes-
kusteluja ja tehtävät määritellään tehtäväkuvauksilla. 
 
Kehityskeskustelujen käymisestä ja tehtäväkuvauksista annetaan erilliset suosituk-
set. 
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IV LUKU RATKAISUVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 
 
10 § Luvun määräysten soveltaminen 
 

Niistä virka-/työsuhteeseen ja viran-/toimenhaltijaan liittyvistä asioista, joista on 
säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003) tai muussa lais-
sa, päättää yhtymähallitus ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä 
muuta määrätty. 

 
11 § Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuh-
teeksi 
 

Yhtymähallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen 
muuttamisesta työsuhteeksi. 

 
12 § Viran ja työn haku 
 

Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan 
virkaan. 
 
Pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde täytetään aina hakumenet-
telyn jälkeen. Jos virkaan valittu ei jostain syystä ota virkaa vastaan eikä ketään 
hakijoista ole valittu varalle, voidaan virkavaali suorittaa ilman uutta hakumenette-
lyä virkaa jo hakeneista. 
 
Henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen toistaiseksi voimassa ole-
vaan työsopimussuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kuntayhty-
mässä yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta ja johon hänellä on ollut tehtävien 
hoidossa edellytetty kelpoisuus. 

 
13 § Henkilöstön kelpoisuusehdot 
 

Viran kelpoisuusehdot päättää virkaa auki julistettaessa se viranomainen, jonka 
tehtäviin kuuluu viran täyttäminen. Työsuhteisen kelpoisuudesta päättää se viran-
omainen, jonka tehtäviin kuuluu työsuhteeseen ottaminen. 
 
Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. 
 
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikai-
seen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaisesti. 

 
14 § Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen 
 

Viranhaltijat ja työntekijät otetaan kuntayhtymän palvelukseen, lukuun ottamatta 
kuntayhtymän johtajaa. 

 
Jäsenkunnat valitsevat kuntayhtymän johtajan ja päättävät kuntayhtymän johtajan 
sijaisen ottamisesta. 

 
Yhtymähallitus päättää muiden johtavien viranhaltijoiden virkaan ottamisesta. 

 
Johtava lääkäri päättää lääkärien virkaan ja sijaisuuksiin ottamisesta. 
 
Vastaava hammaslääkäri päättää hammashuollon henkilöstön virkaan, toimiin ja 
sijaisuuksiin ottamisesta. 
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Johtava hoitaja ja talouspäällikkö päättävät alaisensa henkilöstön virkaan, toimiin 
ja sijaisuuksiin ottamisesta. 
 
Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka 
ottaa palvelussuhteeseen. 
 
Yhtymähallitus voi antaa lisäohjeita henkilöstövalinnan menettelytavoista ja valmis-
telusta. 

 
15 § Palkkaus 
 

Palkkauksesta palvelukseen ottaessa päättää yhtymähallituksen antamien ohjei-
den mukaisesti se viranomainen tai viranhaltija, joka ottamisen suorittaa. Kuntayh-
tymän johtajan palkasta päättää jäsenkunnat. 

 
16 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 
 

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta an-
netun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää yhtymähallitus tai se viran-
omainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 
 

17 § Virantoimituksesta pidättäminen 
 

Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää virkasuhteeseen ottava vi-
ranomainen. 
 

18 § Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen 
 

Palvelussuhteen päättymisestä päättää se viranomainen, joka valitsee viranhaltijan 
tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Lomauttamisesta päättää yhtymähalli-
tus. 
 
Jäsenkunnat myöntävät eron kuntayhtymän johtajalle. 

 
19 § Muu ratkaisuvalta henkilöstöasioissa 
 

Kuntayhtymän johtaja 
1) vahvistaa yhtymähallituksen suorittaman ehdollisen vaalin milloin lääkärintodis-
tus on varaukseton 

 
Kuntayhtymän johtaja ja johtavat viranhaltijat alaistensa osalta 
1) päättää vuosilomista sekä sellaisen virkavapauden ja työloman myöntämises-

tä, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä lain, asetuksen, virkaehtoso-
pimuksen tai työehtosopimuksen mukaan on oikeus 

2) päättää muun palkattoman virkavapauden tai työloman myöntämisestä enin-
tään vuodeksi kerrallaan 

3) päättää sijaisen ottamisesta 14 §:n säännökset huomioiden 
4) päättää lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaitöistä ja varallaolosta, päivystysvapais-

ta sekä vahvistaa työvuorosuunnitelman 
5) päättää koulutukseen osallistumisesta ja suoritettavista korvauksista 
6) antaa alaiselleen virkamatkamääräyksen 
7) päättää terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa kos-

keviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. 
 

Talouspäällikkö 
1) toimii kuntayhtymän palkka-asiamiehenä 
2) päättää viranhaltijalle/työntekijälle myönnettävästä palvelusaikaan perustuvista 

lisistä 
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3) päättää ammattiyhdistyskoulutukseen ja työsuojelukoulutukseen osallistumi-
sesta kunnallisen koulutussopimuksen mukaisesti. 

 
20 § Viranhaltijan este tai esteellisyys 
 
 Kuntayhtymän johtajan sijaisena toimii hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan 

taikka viran ollessa avoinna johtava lääkäri.  
 
Muiden kuin kuntayhtymän johtajan osalta esteellisyyden tai esteen sattuessa si-
jaisena toimiva viranhaltija määritellään tehtäväkuvassa.  
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V luku KOKOUSMENETTELY 
 
21 § Luvun määräysten soveltaminen 
 

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kuntayhtymän toimielimissä. 
 

22 § 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. 
 

23 § Kokouksen koollekutsuminen 
 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh-
taja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yh-
teydessä. 
 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai  
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Puheenjohtaja voi kutsua toimielimen kokoukseen tarvittaessa myös eri alojen asi-
antuntijoita. 
 

24 § Jatkokokous 
Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää 
jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on 
kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 
 

25 § Varajäsenen kutsuminen 
 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava vara-
jäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokoukses-
sa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua vara-
jäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi 
toimittaa kutsun varajäsenelle. 
 

26 § Kokouksen pitäminen 
 

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

 
27 § Kokouksen johtaminen 

 
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyk-
sestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrä-
tä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, 
puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 
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28 § Tilapäinen puheenjohtaja 
 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin 
asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja iäl-
tään vanhimman jäsenen johdolla. 
 

29 § Läsnäolo toimielinten kokouksissa 
 

Kuntayhtymän eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoi-
keus: 

 hallituksen kokouksessa johtavalla lääkärillä ja talouspäälliköllä. 
 
Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää 
asianomainen toimielin. 
 
 

30 § Esittely 

 
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Yhtymähallituk-
sen ratkaistavat asiat esittelee kuntayhtymän johtaja. 
 
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muutta-
nut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asi-
asta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on pois-
tettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selos-
tuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 
 
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen mää-
rätty. 
 
 

31 § Esteellisyyden toteaminen 
 

Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnä-
oloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 
 

32 § Äänestys ja vaalit   

 
Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kunta-
laissa määrätään. 

 
33 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 
 

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekir-
joittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimie-
limen päättämällä tavalla. Pöytäkirjantarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti 
pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan pöytäkirjantarkastajien 
allekirjoituksella myöhemmin. 
 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa 
siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.  
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Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 
1) järjestäytymistietoina: 
toimielimen nimi, kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka, läsnä ja 
poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä sekä kokouksen lailli-
suus ja päätösvaltaisuus. 
2) asian käsittelytietoina: 
asiaotsikko, selostus asiasta, päätösehdotus, esteellisyys, tehdyt ehdotukset ja on-
ko niitä kannatettu 
äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen 
tulos 
vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos, päätöksen toteaminen ja sen perustelut sekä eriävä 
mielipide. 
3) laillisuustietoina: 
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, puheenjohtajan allekirjoitus, pöytäkirjanpi-
täjän varmennus, merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta, sekä merkintä nähtävänäpi-
dosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. 
 
Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oi-
kaisuvaatimuksen 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 luottamushen-
kilön tekemiin päätöksiin. 
  

34 § Yhtymähallituksen otto-oikeus 
 

Asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, yh-
tymähallituksen puheenjohtaja sekä kuntayhtymän johtaja. 
 

35 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 
 

Kuntayhtymän viranomaisen on ilmoitettava yhtymähallitukselle tekemistään pää-
töksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista yhtymähallitus on 
päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 
 
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta. 
 
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estä-
mättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta 
yhtymähallituksen käsiteltäväksi. 
 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa: 
o lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä 

koskevia asioita tai asioita, jotka lain mukaan kuuluvat tietyn viranomaisen rat-
kaistavaksi eikä  

o yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon asioita. 
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VI luku KUNTAYHTYMÄN TALOUS, SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA 
 
36 § Talousarvion täytäntöönpano 
 

Kuntayhtymän hallitus hyväksyy kuntayhtymälle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset 
toimintatavoitteet ja tuloarviot sekä hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja 
-suunnitelman jäsenkuntien valtuustojen palveluista tekemiä päätöksiä noudattaen. 
 
Kuntayhtymän hallitus hyväksyy talousarvioon perustuvilla käyttösuunnitelmilla yk-
sikkökohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Yhtymähallitus voi siirtää 
käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viran-
omaisille. 
 

37 § Talousarvion seuranta ja muutokset 
 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kuntayhtymän hallitukselle talous-
arviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan 
käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talo-
usarvion muutosehdotusta ei voida yhtymähallitukselle tehdä. 

 
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toimin-
nallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvi-
oita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrära-
hoihin. 
 

38 § Käyttöomaisuuden myynti (pysyvät vastaavat) 
 

Käyttöomaisuuden (pysyvät vastaavat) myynnistä päättää yhtymähallitus. 
 

Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä yhtymähallitus voi 
siirtää ratkaisuvaltaansa edelleen viranhaltijoille. 

 
39 § Poistosuunnitelman hyväksyminen 
 

Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy yhtymähallitus. Käyttöomaisuuden (py-
syvät vastaavat) perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, 
jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. 
 
Yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. 
 
Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 
 

40 § Rahatoimen hoitaminen 
 

Kuntayhtymän hallitus päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamista ja muuta 
sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksy-
misen yhteydessä yhtymähallitus päättää antolainojen ja vieraan pääoman muu-
toksista. Yhtymähallitus voi siirtää tai tällä säännöllä voidaan siirtää lainan ottami-
nen ja sijoitustoimintaa koskevaa ratkaisuvalta edelleen viranhaltijoille. Yhtymähal-
litus siirtää päätöksellään kuntayhtymän maksuvalmiuden ylläpitämiseksi tarpeellis-
ten lyhytaikaisten lainojen ottamisen talouspäällikölle.   
 

41 § Maksujen määrääminen 
 

Kuntayhtymän hallitus päättää sekä maksujen yleisistä että niiden yksityiskohtaisis-
ta perusteista. Yhtymähallitus voi siirtää ratkaisuvaltaa edelleen viranhaltijoille. 

 



Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ 15 

42 § Riskienhallinta 
 

Kuntayhtymän hallitus vastaa riskihallinnon toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta 
sekä päättää kuntayhtymän omaisuudesta ja vastuiden vakuuttamisesta. Yhtymä-
hallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille. 
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VII luku MUUT MÄÄRÄYKSET 
 
43 § Tiedottaminen   

Kuntayhtymän tiedottamista johtaa yhtymähallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet 
kuntayhtymän tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista 
kuntayhtymän viranhaltijoista. 
 

 
44 § Kuntayhtymän nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 
 

Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa 
yhtymähallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kuntayhtymän johtaja ja 
varmentaa se johtava viranhaltija, jonka vastuualueeseen asia kuuluu. Yhtymähalli-
tuksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kuntayhtymän johtaja ja varmentaa 
arkistotoimesta vastaava viranhaltija. 
 
Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen määrää-
missä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimie-
limen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oi-
keaksi pöytäkirjanpitäjä tai arkistonhoitaja. 
 
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 

 
45 § Asiakirjojen lunastus   

 
Kuntayhtymän hallitus päättää perusteista, jonka mukaan asiakirjoista on suoritet-
tava kuntayhtymälle lunastusta. 

 
46 § Tarkastussääntö 

Hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä. 
 
 
47 § Voimaantulo 

Tämä hallintosääntö tulee voimaan 01.03.2015 


