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I OSA 
HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 
 
1 luku 
Kuntayhtymän johtaminen 
 
1 § Hallintosäännön soveltaminen ja voimaantulo 
 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksen-
teko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin 
määrätty. 
 
Kuntayhtymän tehtävistä sekä hallinnon ja toiminnan yhteisestä järjestämisestä ovat jäsenkunnat 
sopineet kuntayhtymän perussopimuksessa. 
 
Tämä hallintosääntö tulee voimaan sen jälkeen, kun jäsenkuntien valtuustot ovat sen hyväksyneet. 
Tällä hallintosäännöllä kumotaan 1.3.2015 voimaantullut hallintosääntö, 1.1.1997 voimaantullut 
tarkastussääntö sekä 17.5.2017 hyväksytty palkkiosääntö. 
 

2 § Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä 
 
Kuntayhtymän johtaminen perustuu kuntayhtymästrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon 
sekä muihin jäsenkuntien valtuustojen päätöksiin. 
 
Jäsenkuntien valtuustot vastaavat kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttävät kuntayhty-
män päätösvaltaa ja siirtävät toimivaltaa hallintosäännön määräyksillä. 
 
Mikäli jäsenkuntien valtuustot tekevät päätösvaltaansa kuuluvassa asiassa erisisältöiset päätökset, 
tulee päätökseksi se kanta, jolla on kummankin valtuutettujen yhteen lasketun äänimäärän mukaan 
suurin kannatus. 
 
Yhtymähallitus vastaa valtuustojen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta. 
 
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallitus vastaa kuntayh-
tymän toiminnan yhteensovittamisesta sekä kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kun-
tayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Kuntayhtymän johtaja johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja 
muuta toimintaa. Kuntayhtymän johtaja vastaa asioiden valmistelusta yhtymähallituksen käsiteltä-
väksi. 
 

3 § Esittely yhtymähallituksessa 
 
Yhtymähallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän johtajan ollessa poissa 
tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisenaan toimiva johtava lääkäri. Esittelijän ollessa esty-
nyt tai esteellinen asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
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4 § Kuntayhtymän viestintä 
 
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän viestintää ja tiedottamista kuntayhtymän toiminnasta. Yhty-
mähallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnäs-
tä vastaavat viranhaltijat. 
 
Yhtymähallitus, kuntayhtymän johtaja sekä palvelualuejohtajat huolehtivat, että kuntayhtymän alu-
een asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti mer-
kittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käyte-
tään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet. 
 

2 luku 
Toimielinorganisaatio ja toimielinten tehtävät 
 
5 § Jäsenkuntien valtuustot 
 
Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttävät jäsenkuntien valtuustot siten kuin perussopimukses-
sa on jäsenkuntien kesken sovittu.  
 

6 § Yhtymähallitus 
 

Yhtymähallituksen kokoonpanosta määrätään perussopimuksessa. 
 
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä ja perussopimuk-
sessa sovituista tehtävistä 
 
Yhtymähallituksen yleisenä tehtävänä on suunnitella, ohjata ja valvoa kuntayhtymän toimintaa, sen 
laatua ja palvelujen järjestämistä sekä 
 

1. vastata siitä, että palvelut järjestetään jäsenkuntien valtuustojen hyväksymien yleistavoittei-
den, palvelun järjestämistä koskevien periaatteiden ja määrärahojen puitteissa 

2. vastata kuntayhtymän toiminnan ja laadun jatkuvasta kehittämisestä  
3. vastata siitä, että viranomaistehtävät hoidetaan ja kansalaisten perusoikeudet toteutuvat 
4. määrittää tarvittavat palvelut ja palvelukuvaukset 
5. määritellä ja päättää noudatettavasta henkilöstöpolitiikasta 
6. raportoida jäsenkunnille palveluiden ja viranomaistehtävien tavoitteiden toteutumisesta 
7. johtaa kuntayhtymän tiedottamista sekä hyväksyä tiedottamisen yleiset ohjeet ja periaat-

teet.  
8. antaa toimivaltansa puitteissa lausuntoja tehtäviinsä liittyvistä asioista.  
9. vastata kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä kehittää osaltaan 

asiakaslähtöisyyttä palvelujen järjestämisessä 
10. vastata sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 
11. edistää toiminnallaan hyvinvoinnin ja terveyden edellytysten toteutumista,  
12. määrätä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi johtavan lääkärin kuntayhtymään vakinaisessa 

virkasuhteessa olevista lääkäreistä ja vastaavan hammaslääkärin vakinaisessa virkasuh-
teessa olevista hammaslääkäreistä, 

13. hyväksyä hankintaohjeet ja päättää hankintavaltuuksista, 
14. virka- ja työehtosopimusten tekemisestä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen no-

jalla sekä myöntää toimien ja virkojen täyttöluvat.  
15. virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja virka – ja työehtosopimusten harkinnan-

varaisista palkantarkistuksista sekä suositussopimusten soveltamisesta, 
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16. kuntayhtymän työnantajana annettavasta ja kuntayhtymän strategiaan perustuvista ohjeista 
henkilöstöpolitiikasta ja sen soveltamisesta 

 
Lisäksi yhtymähallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa 
tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt. 
 
Yhtymähallitus voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen jaostolle tai palvelu-
aluejohtajalle. 
 

7 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävät 
 
Yhtymähallituksen puheenjohtaja 

1. johtaa yhtymähallituksen toimintaa 
2. johtaa yhtymän strategian sekä yhtymähallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää yh-

teistyötä 
3. vastaa kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksen valmistelusta 
4. vastaa kuntayhtymän johtajan kanssa vuosittain käydyistä tavoite- ja arviointikeskusteluista 
5. päättää kuntayhtymään virkasuhteessa olevan johtajan sairauslomasta, vuosilomista, enin-

tään kahden kuukauden kestävästä harkinnanvaraisesta virkavapaudesta, 
6. hyväksyy kuntayhtymän johtajan koulutus- ja virkamatkat ja kuntayhtymän johtajaa koske-

vat laskut johtajasopimuksessa määrätyllä tavalla. 
 

8 § Tarkastuslautakunta 
 
Lautakunnassa on neljä (4) jäsentä, jotka valitaan perussopimuksessa sovitulla tavalla. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla jäsen-
kuntien valtuutettuja.  
 

9 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 
 
Yhtymähallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava yhtymähallitukselle tekemistään ottokel-
poisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista yhtymähallitus on päät-
tänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 
 
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkaste-
ta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. 
 
Ilmoitus tehdään sähköisesti yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja yhtymähallituksen esittelijälle. 
 
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täy-
täntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväk-
si. 

 
3 luku 
Henkilöstöorganisaatio 
 
10 § Henkilöstöorganisaatio 
 
Kuntayhtymän organisaation kokonaisuuden johtamisesta vastaa kuntayhtymän johtaja. Kokonais-
johtamisen ja toimintojen yhteensovittamisen tukena toimii johtoryhmä. 
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Johtoryhmän muodostavat kuntayhtymän johtaja, palvelualuejohtajat sekä muut kuntayhtymän 
johtajan mahdollisesti nimeämät henkilöt. Puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja. Johtoryh-
män kokouksista laaditaan muistio. 
 
Organisaatiorakenteen tulee tukea palveluprosessien kehittämistä ja voimavarojen oikeaa kohden-
tamista. 

 

Palvelualueet Tehtävät 
Johtava viranhaltija/ 
tilivelvollinen 

Toimintayksikön esimies 

Hallinto ja tukitoi-
minnat 
 

Luottamushenkilöhallinto 
Henkilöstöpalvelut 
Talouspalvelut 
ATK-palvelut 
Toimitilapalvelut 
Ateriapalvelut 

Kuntayhtymän johtaja 
Talouspäällikkö 
Talouspäällikkö 
Talouspäällikkö 
Talouspäällikkö 
Talouspäällikkö 

Kuntayhtymän johtaja 
Talouspäällikkö  
Talouspäällikkö 
Talouspäällikkö 
Talouspäällikkö 
Ruokapalveluesimies 

Avoterveydenhuolto Sairaanhoitopalvelut 
Terveysneuvontapalvelut 

Johtava lääkäri 
Johtava lääkäri 

Johtava lääkäri 
Johtava lääkäri 

Hammassairauksien 
hoito 

Hammassairauksien 
ehkäisy ja hoito 

Vastaava hammas-
lääkäri 

Vastaava hammaslääkäri 

Hoitotyö Terveyskeskusosaston 
palvelut 
Laboratoriopalvelut 
 
Fysioterapiapalvelut 
 
Röntgenpalvelut 
Välinehuollon palvelut 
Laitoshuoltopalvelut 

 
Johtava hoitaja 
Johtava hoitaja 
 
Johtava hoitaja 
 
Johtava hoitaja 
Johtava hoitaja 
Johtava hoitaja 

 
Osaston osastonhoitaja 
Laboratorion osastonhoi-
taja 
Fysioterapeutti (esimie-
heksi nimetty) 
Johtava hoitaja 
Johtava hoitaja 
Johtava hoitaja 

 
11 § Kuntayhtymän johtaja, tehtävät ja toimivalta 
 
Kuntayhtymän johtaja vastaa kuntayhtymän hallinnosta sekä johtaa ja kehittää toimintaa yhtymä-
hallituksen alaisuudessa. 
 
Kuntayhtymän johtajan sijaisena toimii johtava lääkäri, jollei yhtymähallitus toisin päätä. 
 
Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on 

1. johtaa ja kehittää kuntayhtymän toimintaa ja taloutta 
2. huolehtia toiminnan tuloksellisuudesta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, 
3. johtaa kuntayhtymän strategista valmisteluprosessia ja toteutusta 
4. hoitaa sidosryhmäsuhteita 
5. päättää palvelualueiden ja toimintayksiköiden välisistä henkilöstösiirroista 
6. antaa useampaa palvelualuetta koskevat viranomaislausunnot 
7. toimia yhtymähallituksen esittelijänä, 
8. nimetä viran- tai toimenhaltijaedustajat ohjaus- ja työryhmiin, 
9. myöntää tutkimusluvat ja luvan opinnäytetyön tekemiseen, kun aineistona käytetään salas-

sa pidettäviä rekisteritietoja. 

 
12 § Palvelualueiden organisaatio 
 
Yhtymähallitus määrää palvelualueiden organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosään-
nössä ei ole asiasta määrätty. 



 PÖYTYÄN   HALLINTOSÄÄNTÖ 
 KANSANTERVEYSTYÖN 
 KUNTAYHTYMÄ 

 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 9 (28) 

Yhtymähallitus päättää palvelualueiden välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin hallintosäännössä ei 
ole asiasta määrätty. 
 

13 § Palvelualuejohtajat 
 
Hallinnon ja tukipalvelujen palvelualuetta johtaa talouspäällikkö. 
 
Avoterveydenhuollon palvelualuetta johtaa johtava lääkäri. 
 
Hammassairauksien hoidon palvelualuetta johtaa vastaava hammaslääkäri. 
 
Hoitotyön palvelualuetta johtaa johtava hoitaja. 
 
Palvelualuejohtaja vastaa palvelualueensa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa yhtymä-
hallituksen ja kuntayhtymän johtajan alaisuudessa. 
 

14 § Palvelualuejohtajan tehtävät ja toimivalta 
 
Palvelualuejohtaja raportoi kuntayhtymän johtajalle. 
 
Palvelualuejohtajan tehtävänä on 

1. johtaa ja kehittää palvelualueensa toimintaa  
2. vastata palvelualueen taloudesta ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta 
3. toteuttaa kuntayhtymän strategisia tavoitteita palvelualueellaan, 
4. vastata palvelualueellaan valtionosuuksien ja – avustusten sekä muiden avustusten hake-

misesta ja tilittämisestä, 
5. vastata palvelualueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 
6. päättää palvelualueensa talousarvion käyttösuunnitelmasta ja sen täytäntöönpanosta 
7. hyväksyä opinnäytetöiden tutkimuslupahakemukset palvelualueellaan, kun aineistona ei 

käytetä salassa pidettäviä rekisteritietoja. 
 

Palvelualuejohtaja voi siirtää hänelle määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. 
 
Kuntayhtymän johtaja määrää palvelualuejohtajan sijaisen, joka hoitaa palvelualuejohtajan tehtäviä 
hänen ollessaan poissa tai esteellinen. 
 

15 § Johtavan lääkärin tehtävät 
 
Edellä 14 §:ssä säädetyn lisäksi johtavan lääkärin tehtävänä on: 

1. toimia terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä ja lääkäreiden esimiehenä kaikissa yksi-
köissä,  

2. päättää lääkärien täydennyskoulutuksesta ja määrää lääkärityövoiman sijoittamisesta yksi-
köihin. 

3. vastata potilaan hoidon järjestämisestä ja antaa sitä koskevat ohjeet terveyskeskuksen 
muille lääkäreille, 

4. toimia asiantuntijana palvelualuettansa koskevissa kysymyksissä ja antaa lausuntoja poti-
lashoidon järjestämisestä, 

5. vastata potilaan hoitoon liittyvien valitusasioiden käsittelystä, 
6. vastata terveydenhuoltopalvelujen tuottamisessa tarvittavista ja sen yhteydessä syntynei-

den henkilötietolain edellyttämien rekisteriselosteiden laadinnasta ja ylläpitämisestä potilas-
tietojärjestelmän osalta. Johtava lääkäri vastaa sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöoi-
keuksista. 
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7. toimii organisaation tietosuojavastaavana, jonka sijaistus määritetään organisaation tie-
tosuojatyöryhmän jäsenten kesken.  

 
16 § Vastaavan hammaslääkärin tehtävät 
 
Edellä 14 §:ssä säädetyn lisäksi vastaavan hammaslääkärin tehtävänä on: 

1. toimia hammashuollon henkilöstön esimiehenä, 
2. päättää hammaslääkärien täydennyskoulutuksesta ja määrätä työvoiman sijoittamisesta 

yksiköihin,  
3. toimia asiantuntijana palvelualuettansa koskevissa kysymyksissä ja antaa lausuntoja poti-

lashoidon järjestämisestä,  
4. vastata potilaan hoitoon liittyvien valitusasioiden käsittelystä. 
 

17 § Johtavan hoitajan tehtävät 
 
Edellä 14 §:ssä säädetyn lisäksi johtavan hoitajan tehtävänä on: 

1. johtaa hoitotyötä, 
2. toimia hoito- ja erityispalveluhenkilöstön, psykologin, puheterapeutin ja sosiaalityöntekijän 

esimiehenä. 
3. toimia henkilöstöhallinnollisena asiantuntijana ja vastata hoito- ja erityispalveluhenkilöstön 

henkilöstöhallinnosta. 
 

18 § Talouspäällikön tehtävät 
 
Edellä 14 §:ssä säädetyn lisäksi talouspäällikön tehtävänä on: 

1. johtaa ja kuntayhtymän taloushallintoa,  
2. vastata talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta, 
3. vastata raportoinnista ja tilinpäätöksen valmistelusta 
4. vastata kuntayhtymän laskentatoimesta ja sen kehittämisestä, 
5. toimia työnantajan edustajana paikallisissa palvelussuhteen ehtoja koskevissa neuvotte-

luissa ja yhteistoimintamenettelyssä, 
6. toimia palkka-asiamiehenä, 
7. toimia yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjänä ja huolehtia muistakin sihteerin tehtävistä. 
8. vastata henkilöstön kehittämisestä, 
9. päättää kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanosta siltä osin, kun ei käyte-

tä harkintaa, 
10. päättää aiheettomasti maksetun palkan tai muun taloudellisen edun takaisinperinnästä 
11. päättää tilien avaamisesta ja lopettamisesta, 
12. päättää tilapäisrahoituksen järjestämisestä yhtymähallituksen antaman valtuuden puitteissa 
13. vastata kuntayhtymän kiinteistöjen isännöinnistä, 
14. vastata kuntayhtymän omaisuuden vakuuttamisesta sekä muista kuntayhtymän vakuutuk-

sista 
15. päättää yhtymähallituksen päättämissä tapauksissa laitteiden ja tilojen lyhytaikaisesta vuok-

raamisesta 
16. päättää hankinnoista yhtymähallituksen määrittelemien perusteiden mukaisesti ja talousar-

vion puitteissa. 
 

 

19 § Toimintayksiköiden esimiehet 
 
Toimintayksikön esimies vastaa toimintayksikön toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa pal-
velualuejohtajan alaisuudessa. 
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Palvelualuejohtaja määrää toimintayksikön esimiehen sijaisen, joka hoitaa toimintayksikön esimie-
hen tehtäviä tämän ollessa poissa tai esteellinen. 
 

4 luku 
Toimivalta henkilöstöasioissa 
 
20 § Yhtymähallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa 
 
Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toi-
mivalta on yhtymähallituksella. 
 

21 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen 
 
Yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muutta-
misesta. 
 

22 § Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi 
 
Yhtymähallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. 
 

23 § Kelpoisuusvaatimukset 
 
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole pää-
tetty virkaa perustettaessa. 
 
Jos henkilö otetaan virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa, kelpoisuus-
vaatimuksista päättää yhtymähallitus. 
 
Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. 
 

24 § Haettavaksi julistaminen 
 
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. 
 

25 § Palvelussuhteeseen ottaminen 
 
Jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän johtajan. 

 
Muu virka- tai työsuhteeseen tuleva henkilöstö otetaan kuntayhtymän palvelukseen riippumatta 
siitä, mikä palvelualue tai yksikkö on palvelussuhteen alkaessa henkilön ensimmäinen sijoituspaik-
ka. 
 
Yhtymähallitus valitsee palvelualuejohtajat. 
 
Palvelualuejohtajat päättävät alaisensa henkilöstön ottamisesta virkoihin ja toimiin. 
 
Terveyskeskusosaston osastonhoitaja päättää toimintayksikön hoitohenkilöstön ottamisesta alle 
kaksi viikkoa kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin. 
 

26 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen 
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Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. 
 
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta 
päättänyt viranomainen. 

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

28 § Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat 
 
Kuntayhtymän johtaja päättää palvelualuejohtajille myönnettävistä harkinnanvaraisen virka- ja työ-
vapaan myöntämisestä ja sijaisen palkkaamisesta yhtymähallituksen ohjeiden mukaan. 
 
Palvelualuejohtajat päättävät alaisensa henkilöstön harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myön-
tämisestä ja sijaisen palkkaamisesta yhtymähallituksen ohjeiden mukaan. 
 
Mahdollisista talkoovapaista yhtymähallitus antaa erillisen ohjeen. 
 
Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnetään enintään vuodeksi. Erityisin perustein harkin-
nanvaraista virka- ja työvapaata voidaan myöntää yhtymähallituksen päätöksellä vuotta pidem-
mäksi ajaksi. Mahdollinen erillislainsäädäntö otetaan huomioon harkinnanvaraisia virka- ja työva-
paita myönnettäessä. 
 

29 § Muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat 
 
Kuntayhtymän johtaja ja palvelualuejohtajat myöntävät alaistensa osalta sellaisen virkavapauden 
ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lain, asetuksen, virka- ja työehtoso-
pimuksen nojalla ehdoton oikeus sekä päättää tarvittaessa sijaisen ottamisesta. 
 
Terveyskeskusosaston osastonhoitajalla on oikeus myöntää palkkaamalleen henkilöstölle sellainen 
virkavapaus ja työloma, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lain, asetuksen, virka- ja 
työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. 
 

30 § Virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen 
 
Mikäli tässä luvussa ei ole toisin määrätty, virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määrä-
ysten soveltamisesta päättää yhtymähallitus. 
 

31 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 
 
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päät-
tää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimivalta on eri 
viranomaisella, siirtämisestä päättää yhtymähallitus. 
 

32 § Sivutoimet 
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Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päät-
tää kuntayhtymän johtaja palvelualuejohtajien osalta ja talouspäällikkö muun henkilöstön osalta. 
 
 

33 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen 
 
Yhtymähallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa 
koskevien tietojen pyytämisestä kuntayhtymän johtajalta sekä kuntayhtymän johtajan määräämi-
sestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 

 
Kuntayhtymän johtaja ja palvelualuejohtajat päättävät kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla 
terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä alaiseltaan viranhaltijalta sekä viranhaltijan mää-
räämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 
 

34 § Virantoimituksesta pidättäminen 
 
Kunnallisen viranhaltijalain 48 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymäjohtajan 
virantoimituksesta pidättämisestä. Valtuustojen puheenjohtajat voivat yhdessä ennen valtuustojen 
kokouksia päättää kuntayhtymäjohtajan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä. 
 
Yhtymähallitus päättää muun viranhaltijan kuin kuntayhtymäjohtajan virantoimituksesta pidättämi-
sestä. 
 
Kuntayhtymän johtaja voi ennen yhtymähallituksen kokousta päättää yhtymähallituksen alaisen 
viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä. 
 
Virantoimituksesta pidättämistä koskeva päätös voidaan panna täytäntöön heti. 
 

35 § Varoitus ja huomautus 
 
Varoituksen antamisesta palvelualueensa henkilöstölle päättää ensisijaisesti palvelualuejohtaja. 
Kuntayhtymän johtaja päättää varoituksen antamisesta palvelualuejohtajalle. 
 
Huomautuksen antamisesta päättää lähin esimies. Suullinen huomautus on dokumentoitava. 
 

36 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi 
 
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava vi-
ranomainen. 
 

37 § Lomauttaminen 
 
Yhtymähallitus päättää lomauttamisen perusteista. 
Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää se, joka valitsee 
viranhaltijan tai työntekijän. 
 

38 § Palvelussuhteen päättyminen 
 
Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämi-
sestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. 
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Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomises-
ta saatetaan palvelussuhteen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. 
 
 
 

39 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen 
 
Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää kun-
tayhtymän johtaja tai palvelualuejohtaja kukin omien alaistensa osalta. 
 

40 § Palkan takaisinperiminen 
 
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinpe-
rinnästä päättää talouspäällikkö. 
 

5 luku 
Asiakirjahallinnon järjestäminen 
 
41 § Yhtymähallituksen asiakirjahallinnon tehtävät 
 
Yhtymähallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on 
määritelty kuntayhtymän eri tehtävissä sekä 
 

1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta, 
2. vastaa määräysten mukaisen keskusarkistotilan järjestämisestä 
3. määrää kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan, 
4. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan 

viranhaltijan, palvelualueiden sekä palvelualueiden asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöi-
den tehtävistä, 

5. päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eAMS, AMS) yleisistä periaatteista (sisältö, laa-
dinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä 

6. nimeää kuntayhtymän arkistonmuodostajat  ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei 
ole määrätty rekisterinpitäjää. 

 

42 § Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät 
 
Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa yhtymähallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa 
kuntayhtymän pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä 

1. vastaa yhtymähallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytän-
töönpanosta, 

2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kuntayhtymän tiedonhallintaa, 
3. hyväksyy kuntayhtymän tiedonohjaussuunnitelman, 
4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista, 
5. laatii kuntayhtymän asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen 

ohjeiden mukaisesti sekä 
6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta. 
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II OSA 
TALOUS JA VALVONTA 
 

6 luku 
Taloudenhoito 
 
43 § Talousarvio ja taloussuunnitelma ja sen täytäntöönpano 
 
Yhtymähallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Kehyksen lähtökohta-
na ovat kuntien palvelutarpeet. 
 
Palvelualueet laativat talousarvioehdotuksensa. 
 
Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät talousarviossa tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoit-
teet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talous-
arvioon brutto- tai nettomääräisenä. 
 
Yhtymähallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja talousarvion täytäntöön-
pano-ohjeet. 
 
Yhtymähallitus voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisil-
leen viranhaltijoille. 
 

44 § Talousarvion sitovuus 
 
Talousarviosta päättäessään jäsenkuntien valtuustot määrittelevät, mitkä ovat valtuustojen sitovina 
hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuustot antavat talousarvion noudattamista koskevat määrä-
ykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kuntayhtymän viranomaisia. 
 
Yhtymähallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntayhtymää sitova ja kii-
reellisesti maksettava, vaikkei tarkoitukseen ole määrärahaa käytettävissä. Yhtymähallituksen on 
viipymättä tehtävä jäsenkuntien valtuustoille esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta. 
 

45 § Talousarvion muutokset 
 
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä jäsenkuntien valtuustoille siten, että valtuusto ehtii 
käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion 
muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen 
valtuustoille ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta. 
 
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja 
tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä 
muutoksen vaikutukset määrärahoihin. 
 
Jäsenkuntien valtuustot päättävät toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, jos orga-
nisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana. 
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46 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen 
 
Kuntayhtymän omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää yhtymähallitus jäsenkuntien 
valtuustojen hyväksymien perusteiden mukaisesti. Yhtymähallitus voi siirtää toimivaltaansa viran-
haltijoille. 
 

47 § Poistosuunnitelman hyväksyminen 
 
Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät suunnitelmapoistojen perusteet. 
Yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. 
Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 

 
48 § Rahatoimen hoitaminen 
 
Kuntayhtymän rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, 
lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen. 
 
Jäsenkuntien valtuustot päättävät tarvittaessa kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan 
perusteista. Valtuustot päättävät lainan ottamisen ja antamisen periaatteista. Talousarvion hyväk-
symisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. 
 
Yhtymähallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuustojen hyväksy-
miä periaatteita. 
 
Yhtymähallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen vi-
ranomaiselle. 
 
Muutoin rahatoimesta vastaa yhtymähallitus. 
 
Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa talouspäällikkö. 
 

49 § Maksuista päättäminen 
 
Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän palveluista ja muista suoritteista perittävien mak-
sujen yleisistä perusteista. 
 
Yhtymähallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Yhtymähallitus voi siirtää 
maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen viranomaiselle. 
 

50 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut 
 
Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. 
 
Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, 
joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän pe-
rusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu. 
 
Yhtymähallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävistä perusteista ja euromääristä. 
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Ulkoinen valvonta 
 
51 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta 
 
Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta 
muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. 
 
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vas-
taavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. 
 
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Yhtymähallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. 
 

52 § Tarkastuslautakunnan kokoukset 
 
Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lauta-
kunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan ko-
kouksessa lautakunnan niin päättäessä.  
 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin. 
 
Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen 
pohjalta. Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin 9 luvun määräyksiä. 
 

53 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi 
 
Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on 
 

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava 
tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen 
kehittämiseksi. 

2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat ti-
lintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laa-
juudessa sekä 

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen 
tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 
Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain jäsenkuntien valtuustoille annettavassa arviointikerto-
muksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustoille 
tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuus-
toille myös muista merkittävistä havainnoista. 
 

54 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät 
 
Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuu-
den noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kuntayhty-
män verkkosivuilla. 
 
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. 
 
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi 
kerran vuodessa. 
 



 PÖYTYÄN   HALLINTOSÄÄNTÖ 
 KANSANTERVEYSTYÖN 
 KUNTAYHTYMÄ 

 

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 18 (28) 

55 § Tilintarkastusyhteisön valinta 
 
Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista var-
ten. 
 

56 § Tilintarkastajan tehtävät 
 
Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä. 
 

57 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 
 
Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidas-
sa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. 
 

58 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi 
 
Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä. 
 
Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä yhtymähallitukselle 
annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tarkastuslautakunnalle 
tiedoksi. 
 
Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastus-
lautakunnan määräämällä tavalla. 
 

7 luku 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
 
59 § Yhtymähallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät 
 
Yhtymähallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä, 
sekä 

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, 
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja 

tuloksellisesti sekä 
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 

ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuus-
tekijöistä.  

4. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että kuntayhty-
män toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan, 

5. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, 
valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessin tuloksellisuutta, 

6. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä niin, että kuntayhtymän toiminnan olennaiset riskit 
tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja 
mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan sekä 
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60 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät 
 
Kuntayhtymän johtaja ja palvelualuejohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toi-
meenpanosta ja tuloksellisuudesta palvelualueellaan, ohjeistavat alaisiaan ja raportoivat yhtymä-
hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallin-
nan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat yhtymähallituksen antamien 
ohjeiden mukaisesti. 

 
 
III OSA 
PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 

 

8 Luku 
Kokousmenettely 
 

61 § Määräysten soveltaminen 
 
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kuntayhtymän toimielinten kokouksissa sekä soveltuvin osin 
toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallinto-
säännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty. 

 

62 § Toimielimen päätöksentekotavat 
 
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä 
kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestys-
järjestelmää. 
 
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan säh-
köisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). 
 
Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen 
kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). 
 
Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen pää-
töksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajan-
tasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla. 
 

63 § Sähköinen kokous 
 
Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.  
 
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät 
tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. 
 

64 § Sähköinen päätöksentekomenettely 
 
Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaises-
ti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin. 
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65 § Kokousaika ja -paikka 
 
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toi-
mielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 
 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
 

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

67 § Sähköinen kokouskutsu 
 
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin yhtymähalli-
tus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja 
tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 
 

68 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kuntayhtymän verkkosivuilla 
 
Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan 
salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistaval-
ta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä 
tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liittei-
tä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-
intressit. 
 

69 § Jatkokokous 
 
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jää-
neet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa 
olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätök-
sentekotavasta. 
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70 § Varajäsenen kutsuminen 
 
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen 
on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, 
hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. 
 
Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. 
 

71 § Läsnäolo kokouksessa 
 
Toimielimen jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- 
ja puheoikeus   
– yhtymähallituksen kokouksessa jäsenkunnan kunnanjohtajalla tai hänen määräämällään kunnan 
viranhaltijalla ja johtavalla lääkärillä sekä kuntayhtymän muilla palvelualuejohtajilla oman palvelu-
alueensa asioissa. 
 
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 
 
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä 
kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti. 

 
72 § Kokouksen julkisuus 
 
Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 101 §:ssä. 
 

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

74 § Tilapäinen puheenjohtaja 
 
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, vali-
taan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.  
 

75 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot 
 
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen puheenvuoroista sää-
detään kuntalain 102 §:ssä. 
 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 

76 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely 
 
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmis-
töpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 
 
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian pää-
töksellään vain perustellusta syystä. 
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77 § Esittelijät 
 
Yhtymähallituksen esittelijästä määrätään 3 §:ssä. 
 
Muiden toimielinten esittelijästä määrätään toimielimen päätöksellä. 
 
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. 
 
Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään 52 §:ssä. 
 

78 § Esittely 
 
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. 
 
Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen 
tekemään toimielimelle päätösehdotuksen. 
 
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muut-
tanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. 
 
Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta 
ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn 
pohjana eikä vaadi kannatusta. 
 

79 § Esteellisyys 
 
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja es-
teellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouk-
sesta.  
 
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen rat-
kaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla mer-
kitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henki-
lön 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. 
 

80 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi 
 
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta 
valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavi-
en 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. 
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81 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen 
 
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 
 
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa 
keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu. 
 

82 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen 
 
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuk-
sen toimielimen päätökseksi. 
 
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, 
puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi. 
 

83 § Äänestykseen otettavat ehdotukset 
 
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoeh-
toisena 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. 
 

84 § Äänestys 
 
Äänestys toimitetaan nimenhuudolla tai toimielimen päättämällä muulla tavalla. Äänestys toimite-
taan avoimesti. 
 
Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää toimielimen 
hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaatteiden mu-
kaan: 
1. Ensin otetaan äänestykseen kaksi pohjaehdotuksesta eniten poikkeavaa ehdotusta. Voittanut 
ehdotus asetetaan eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan. Näin jatketaan, kun-
nes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava 
pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänes-
tettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan. 
2. Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, otetaan ensin äänestykseen määrältään suurimman 
ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa 
järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei 
enää äänestetä.  
3. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hyväk-
symisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen. 
 
Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen. 
 

85 § Vaali 
 
Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suljetussa lippuäänestyksessä 
äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, ettei sen sisältö ole näkyvissä. Äänestyslipuissa ei saa 
olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan toimielimen puheenjohtajalle puheenjohtajan 
määräämässä järjestyksessä. 
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Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen 
saakka. Kun vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa. 
 
Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle. Jos valittavia on 
enemmän kuin yksi, toimielimen jäsenellä on yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä. Yhdelle 
ehdokkaalle voi antaa vain yhden äänen ja kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää. 
 
Kun enemmistövaali suoritetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla 
ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei toimielin toisin päätä. 
 

86 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 
 
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytä-
kirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen 
mukaan. 
 
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä 
tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. 
 
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin: 
 
Järjestäytymistietoina 

 toimielimen nimi 

 merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöi-
dään päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä) 

 kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset  

 kokouspaikka 

 läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä  

 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 
Asian käsittelytietoina 

 asiaotsikko 

 selostus asiasta 

 esittelijän päätösehdotus 

 esteellisyys ja perustelut 

 tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu 

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

 vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos  

 asiassa tehty päätös  

 eriävä mielipide 
 
Muuna tietoina 

 salassapitomerkinnät 

 puheenjohtajan allekirjoitus 

 pöytäkirjanpitäjän varmennus 

 merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä 
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 merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti näh-
tävänä 

 
Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutok-
senhakukiellot. 
 
Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja 
luottamushenkilön tekemissä päätöksissä. 
 
Yhtymähallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta. 
 
Jos asia on poistettu esityslistalta, pöytäkirjaan merkitään asiaotsikko ja merkintä asian poistami-
sesta esityslistalta. 
 
Kun asian käsittely on keskeytetty pöydällepanon tai palauttamisen vuoksi, pöytäkirjaan merkitään 
vain kannatettu ehdotus pöydällepanosta tai palauttamisesta, ei mahdollisia muita keskustelun 
aikana tehtyjä ehdotuksia. 
 

87 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle 
 
Yhtymähallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen 
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 
§:ssä tarkemmin säädetään. Yhtymähallituksen pöytäkirja annetaan tiedoksi jäsenkunnille. 
 
Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi jäsenkuntien jäsenille, jos asi-
anomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 
 
Yhtymähallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annetta-
essa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa 

 
9 luku 

MUUT MÄÄRÄYKSET 
 

88 § Jäsenkuntien asukkaiden ja kunnissa toimivien yhteisöjen aloitteet 
 
Jäsenkunnan asukkaalla sekä jäsenkunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä 
aloitteita kuntayhtymän toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloittei-
ta palveluaan koskevassa asiassa. 
 

Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia kos-
kee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. 
 

89 § Aloitteen käsittely 
 
Aloitteen käsittelee se kuntayhtymän viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen 
tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden pe-
rusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla. 
 

Yhtymähallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä käsiteltävä luettelo sen toimival-
taan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Yhtymähallitus voi sa-
malla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. 
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90 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot 
 
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaises-
sa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. 

 

Sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut 
toimenpiteisiin. 
 

91 § Asiakirjojen allekirjoittaminen 
 
Jäsenkuntien valtuustojen ja yhtymähallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen 
allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja tai kuntayhtymän johtaja ja varmentaa palvelu-
aluejohtaja, jollei yhtymähallitus ole päättänyt toisin.  

 

Yhtymähallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa kuntayhtymän johtaja ja varmentaa ao. 
palvelualuejohtaja. 

 

Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö. 
 

Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu 
toimielimen määräämä henkilö. 

 
Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asi-
oissa. 

 

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 
 

92 § Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen 
 

Todisteellisen tiedoksiannon voi kuntayhtymän puolesta vastaanottaa yhtymähallituksen puheen-
johtaja, kuntayhtymän johtaja, talouspäällikkö sekä kuntayhtymän johtajan valtuuttama viranhaltija. 

 
 
10 luku 
PALKKIOT LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ JA KOKOUKSISTA 
 
93 § Yleistä palkkioista 
 
Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta 
ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu laissa mainituista 
syistä ja matkakustannusten korvausta ja päivärahaa seuraavien määräysten mukaan. 
 

94 § Kokouspalkkiot 
 
Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: 
 

 Yhtymähallitus  60 € 

 Tarkastuslautakunta 50 € 

 Muut toimielimet ja työryhmät 40 € 
 
Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan kokouspalkkion lisäksi 50 % kokouspalkkion 
määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. 
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Viranhaltijalle maksetaan kokouspalkkiona säännöllisen työajan ulkopuolella olleesta kokouksesta 
samansuuruinen kertapalkkio kuin toimielimen luottamushenkilölle maksetaan. Yhtymähallituksen 
esittelijälle ja toimielinten sihteerille maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna. Kertapalkkio makse-
taan, jos viranhaltija/työntekijä on kokouksessa toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla 
muulloin kuin säännöllisenä työaikanaan vähintään puoli tuntia tai niin, että kokous alkaa vähintään 
kaksi tuntia hänen varsinaisen työaikansa jälkeen. 
 
Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle suoritetaan ko-
kouspalkkio, joka vastaa ao. toimielimen jäsenen momentissa 1 mainittua kokouspalkkiota korotet-
tuna 50 %:lla. 
 
Jos toimielin pitää samana päivänä useamman kuin yhden kokouksen, katsotaan ne kokouspalkki-
oita laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei kokousten välinen aika ole yli kaksi tuntia. 

 
95 § Vuosipalkkiot 
 
Yhtymähallituksen puheenjohtajalle suoritetaan edellä 97 §:ssä määrättyjen kokouspalkkioiden li-
säksi puheenjohtajan tehtävistä vuosipalkkiota 1200 € 
 
Vuosipalkkio sisältää korvauksen puheenjohtajalle kuuluviin edustus-, neuvottelu- ja muihin vastaa-
viin tilaisuuksiin osallistumisesta. 
 
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa oikeus vuosipalkkioon, kun este on 
jatkunut yhdenjaksoisesti kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalen-
terivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoita-
maan tehtäväänsä. 
 

96 § Korvaukset erityistehtävistä 
 
Katselmuksesta, edustustilaisuudesta, rekrytointihaastattelusta, toimituksesta, neuvottelusta tai 
muusta vastaavasta tehtävästä, johon kuntayhtymän toimielimen jäsen osallistuu toimielimen pää-
töksen perusteella tai josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota 40 €. 
 

97 § Matkakustannusten korvaus 
 
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä mat-
koista suoritetaan matkakustannusten korvaus soveltuvin osin KVTES:n mukaan. 
 

98 § Ansionmenetysten ja kustannusten korvaus 
 
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä samoin kuin 
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjes-
tämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 
kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen vähimmäismäärä on 15 € ja enim-
mäismäärä 40 €. 
 
Saadakseen korvausta työansion menetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todis-
tus siitä. Työnantajan todistuksesta on käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty 
aika on ollut luottamushenkilön työaikaa, josta hänelle ei makseta palkkaa. Luottamushenkilön, 
joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudelli-
sessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luotta-
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mustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. Muista tässä pykälässä mainituista korvauksis-
ta tulee esittää hyväksyttävä selvitys. 
 

99 § Palkkioiden ja korvausten maksaminen 
 
Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan puolivuosittain. 
 
 
 

VOIMAANTULO JA SOVELTAMINEN 
 

Tämä hallintosääntö tulee voimaan 1.5.2018 
 
Tarkemmat määräykset tämän hallintosäännön soveltamisesta antaa tarvittaessa yhtymähallitus. 


