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I osa
Hallinnon ja toiminnan järjestäminen
1 luku
Kunnan johtaminen
Kuntalain 6 §:ssä määritelty kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä kunnan muun omistukseen, sopimukseen tai rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Johtamisessa on kysymys laajemman kokonaisuuden eli kunnan toiminnan johtamisesta.
Kuntastrategia on valtuuston tärkein ohjausväline kunnan toiminnan pitkäaikaisessa johtamisessa ja ohjaamisessa.
Kunnan johtaminen jakaantuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen. Poliittiseen johtamiseen
kuuluu tavoitteenasettelu sekä päätöksentekoa ohjaavien linjausten tekeminen.
Ammatillinen johtaminen on poliittisen päätöksenteon apuna toimivan valmistelu- ja täytäntöönpano-organisaation johtamista.
Kunnan ylimmän johdon muodostavat valtuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.

1§
Hallintosäännön soveltaminen
Ylitornion kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.

2§
Ylitornion kunnan johtamisjärjestelmä
Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.
Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa
hallintosäännön määräyksillä.
Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä
valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
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Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

3§
Esittely kunnanhallituksessa
Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.

4§
Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
1. johtaa kuntastrategian sekä kunnanhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä
sopivin tavoin yhteyttä kunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin,
2. vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston
kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla sekä
3. vastaa siitä, että kunnanjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut.

5§
Kunnan viestintä
Kuntalain 29 §:ssä on säännökset kunnan viestinnästä. Kunnan toiminnasta tiedotetaan asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille.
Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta.
Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä osastojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan
asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.
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2 luku
Ylitornion kunnan toimielinorganisaatio
6§
Valtuusto
Valtuustossa on 21 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajistoa koskevat määräykset ovat hallintosäännön
98 §:ssä.

7§
Kunnanhallitus
Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu.

8§
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

9§
Lautakunnat
Perusturvalautakunnassa on 7 jäsentä.
Sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä.
Teknisessä lautakunnassa on 7 jäsentä.
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Perusturvalautakuntaan, sivistyslautakuntaan ja tekniseen lautakuntaan valitaan pääsääntöisesti valtuutettuja ja varavaltuutettuja, kuitenkin niin, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu
tai varavaltuutettu.

10 §
Vaalitoimielimet
Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa.
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11 §
Vaikuttamistoimielimet
Kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta
ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

3 luku
Ylitornion kunnan henkilöstöorganisaatio
12 §
Henkilöstöorganisaatio
Kunnan toiminnat jakaantuvat yleishallinnon osastoon, perusturvan osastoon, sivistysosastoon ja tekniseen
osastoon.
Kunnanjohtaja ja osastojen johtajat muodostavat kunnan johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on tukea ja
kehittää kunnan kokonaisjohtamista.

13 §
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa.
Kunnanhallitus määrää kunnanjohtajan sijaisen, joka hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen.

14 §
Osastojen organisaatio ja tehtävät
Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa osaston organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty .
Kunnanhallitus päättää osastojen välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta
määrätty.

15 §
Osastojen johtajat
Yleishallinnon osastoa johtaa hallintojohtaja.
Perusturvan osastoa johtaa perusturvajohtaja.
Sivistysosastoa johtaa sivistysjohtaja.
Teknistä osastoa johtaa tekninen johtaja.
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Osastonjohtaja vastaa osastonsa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa.
Ao. lautakunta määrää osastonjohtajan sijaisen, joka hoitaa osastonjohtajan tehtäviä hänen ollessa poissa
tai esteellinen.

16 §
Tulosaluevastaavat
Tulosaluevastaava vastaa tulosalueen toiminnasta ja taloudesta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, lautakunnan ja osastonjohtajan alaisuudessa.
Osastonjohtaja määrää tulosaluevastaavan sijaisen, joka hoitaa tulosaluevastaavan tehtäviä hänen ollessa
poissa tai esteellinen.

4 luku
Konserniohjaus
Ylitornion kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen tytäryhteisöt. Tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla on kirjanpitolain mukaisesti määräysvalta. Ylitornion kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ainiovaaran Kiinteistöt Oy ja Alkkulan Aluelämpö Oy. Kuntakonserniin kuuluvat myös ne kuntayhtymät, joissa
Ylitornion kunta on jäsenenä.

17 §
Konsernijohto
Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.

18 §
Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako
Kunnanhallitus vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle sekä vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan.
Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa
yhtiöiden ja kuntayhtymien hallintoon ja toimintaan.

19 §
Sopimusten hallinta
Kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkemmat ohjeet
sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt osastollaan.
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Lautakunta määrää osastoilleen sopimusten vastuuhenkilöt.

5 luku
Ylitornion kunnan toimielinten tehtävät ja
toimivallan jako
Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. Kuntalain 91 §:n mukaan valtuusto tekee päätösvallan eli toimivallan siirtoa koskevat ratkaisut hallintosäännöllä.
Jos laissa määrätään, että toimivalta on valtuustolla tai muulla nimetyllä kunnan viranomaisella, valtuusto
ei voi siirtää toimivaltaa. Jos erityislaissa on toimivallan siirtämistä koskevia säännöksiä, ne syrjäyttävät kuntalain 91 §:n.

20 §
Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa kunnanhallitukselle säädetyistä tehtävistä.
Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti kunnan hallintoa ja
vastata kunnan elinkeinopolitiikasta ja markkinoinnista sekä kuntatalouden ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilyttämisestä huolehtimalla toiminnan, talouden ja maankäytön suunnittelusta.
Kunnanhallitus ohjaa kunnan henkilöstöpolitiikkaa ja antaa siitä yleisohjeita.
Kunnanhallitus ratkaisee kuntalain 39 §:ssä ja muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi seuraavat asiat:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

antaa valtuuston puolesta lausunnon tai selvityksen valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta,
jos kunnanhallitus katsoo, ettei valtuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava
päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta ja vuokralle ottamisesta valtuuston myöntämien määrärahojen rajoissa
päättää kiinteän omaisuuden myymisestä, vuokralle antamisesta ja ottamisesta valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti
päättää osittaisen ja täyden vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta
päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua
päättää lainan ottamisesta kunnalle valtuuston talousarvion käsittelyn yhteydessä tai muutoin
päättämään enimmäismäärään asti
päättää rakennuskiellosta ja sen pidentämisestä yleis- ja asemakaavan vireillä ollessa (MRL 53 §)
huolehtii alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan
(MRL 20 §)
tekee asemakaavan ajanmukaisuuspäätöksen (MRL 60 §)
antaa rakentamiskehotukset ja pitää niistä luetteloa (MRL 97 §)
päättää maanomistajalle maksettavaksi määrättävän katualueen korvauksen (MRL 105 §)
päättää kehittämisalueeksi nimeämisestä vaikutuksiltaan vähäisessä asemakaavassa (MRL 111 §)
päättää toimenpiderajoituksen määräämisestä yleiskaavan laatimista varten (MRL 38 ja 128 §)
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14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

päättää valituksen tekemisestä kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevasta hallinto-oikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksestä (MRL 191 §)
päättää valituksen tekemisestä poikkeamispäätöksestä (MRL 193 §)
tekee esityksen rakennuksen suojelemiseksi (Laki rakennusperinnön suojelemisesta 5§)
antaa lausunnon suojeluasiassa (Laki rakennusperinnön suojelemisesta 7 §)
antaa kunnan puolesta maantielain sekä vesiliikennelain tarkoittamat lausunnot ja päättää muistakin laeissa kunnan tehtäväksi säädetyistä tehtävistä, lukuun ottamatta tekniselle lautakunnalle kuuluvia tehtäviä
päättää vahingonkorvauksen maksamisesta tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi
hyväksyy talonrakennushankkeiden ja yhdyskuntateknisten rakennushankkeiden suunnitteluvaiheen hankesuunnitelmat ja kustannusarviot
päättää virka- ja työehtosopimuksen paikallisesta sopimisesta Kunnallisen työmarkkinalaitoksen
valtuutuksen nojalla
päättää palkan määräämisestä virka- ja työehtosopimuksen rajoissa sekä virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta sekä käy tarvittaessa neuvottelut kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetussa laissa tarkoitettujen osapuolten
kanssa
päättää joukkoliikennepalvelujen hankkimisesta
päättää kaavoitussopimuksen tekemisestä
päättää luonnonsuojelulain 26 §:n ja 28 §:n mukaisesti luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja
lakkauttamisesta
päättää katselmus- ja arviointitoimitusten suorittamisesta, mikäli ne asioiden luonteen tai päätöksenteon kannalta ovat tarpeen
päättää lomituspalvelujen yleisestä järjestämisestä kunnassa sekä yhteistoiminta-alueellaan
vastaa maaseudun elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palveluiden kehittämisestä sekä palvelujen järjestämisestä ja maaseutuelinkeinoja koskevien hallintotehtävien hoitamisesta
vahvistaa maaseututoimen käyttösuunnitelman talousarvion määrärahojen puitteissa
päättää kunnanvaltuuston myöntämien takausten vanhentumisen katkaisemisesta
seuraa kuntakonsernin tavoitteiden toteutumista ja toimintaa
määrää kunnan asiakirjahallintoa, arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtavan viranhaltijan ja
nimeää arkistonmuodostajat
päättää tiedonohjaussuunnitelman (AMS,TOS) yleisistä periaatteista
tiedonhallintayksikön johtona toimii pääsääntöisesti kunnanhallitus (tiedonhallintalaki 4.2 §). Johdon on huolehdittava, että tiedonhallintaan liittyvät vastuut on määritelty. (TihL).

Tämän lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja:
1.

päättää kunnanjohtajan vuosiloman ja hyväksyy kunnanjohtajan matkalaskun

Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille tai viranhaltijoille.

21 §
Kunnanjohtaja
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, kunnanjohtaja
1)
2)

johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, talouden hoitoa ja muuta toimintaa sekä valvoo valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten täytäntöönpanoa
edustaa tai määrää kunnan muun viranhaltijan taikka kutsuu luottamushenkilön edustamaan kuntaa neuvottelussa ja edustustilaisuuksissa sekä vastaa niiden järjestämisestä, jollei kunnanhallitus
toisin päätä
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3)
4)

päättää merkkipäivälahjoista, huomionosoituksista ja kannatustuki-ilmoituksista
päättää lyhytaikaisen luoton myöntämisestä tytäryhtiölle enintään 50 000 euroon saakka laina-ajan
ollessa enintään 12 kk

Kunnanjohtaja voi saattaa ratkaisuvaltaansa kuuluvat asiat kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajalla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaansa edelleen alaisilleen.

22 §
Hallintojohtaja
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, hallintojohtaja:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

toimii kunnanjohtajan sijaisena hänen estyneenä ollessa ja päättää tällöin hänen ratkaisuvaltaansa
kuuluvista asioista, ellei kunnanhallitus toisin päätä
määrää julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetun ilmoitustaulun hoitajan (voi olla myös
sähköinen)
määrää arkistotoimesta ja asiakirjahallinnosta vastaavan viranhaltijan
myöntää henkilöstön palvelulisät ja määrävuosikorotukset
antaa kunnan puolesta lausunnon kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä
päättää kunnan kassavarojen sijoittamisesta noudattaen kunnanhallituksen antamia ohjeita
päättää maksuvalmiusluoton ottamisesta kunnalle
sopii kunnan puolesta maksettavaksi erääntyneestä/erääntyvästä suorituksesta maksuvelvolliselle
annettavasta maksuajasta ja maksuajalta perittävästä viivästyskorosta
päättää työsuojelu-, yhteistoiminta- ja ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumisesta ja kustannusten korvausten maksamisesta
huolehtii kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja seuraa sen toimivuutta kaikilla tasoilla
toimii KT-yhteyshenkilönä
määrää keskusvaalilautakunnan sihteerin
määrää kunnan tietosuojavastaavan

Hallintojohtajalla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaansa edelleen alaisilleen.

23 §
Maaseutusihteeri
1)
2)
3)
4)
5)
6)

toimii kunnan yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaisena
päättää annettujen lakien ja asetusten mukaisesti EU-rahoitteisten ja kansallisten maataloustukien maksamisesta sekä mahdollisista takaisinperinnöistä
vastaa eräiden vahinkojen korvaamisesta valtion varoista
päättää kunnan talousarviossa maaseutuelinkeinojen kehittämiseen varattujen määrärahojen
jaosta
päättää kunnan talousarviossa kyläraha-avustuksiin varattujen määrärahojen jaosta maaseutu- ja
lomitustoimen käyttösuunnitelman mukaisesti
päättää lomittajille tapahtuneiden vastuuvahinkojen korvauksista omavastuun (yli 1000 €) ylittävältä osalta. Lomitus siirtyy 1.1.2023 Muhoksen kunnan vastuulle, minkä jälkeen maaseutusihteerit eivät käsittele lomittajille tapahtuneita vastuuvahinkoja.
Maaseutusihteereistä toinen johtaa yhteistoiminta-aluetta ja toinen toimii varajohtajana.
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24 §
Lomituspalvelupäällikkö
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, lomituspalvelupäällikkö:
1)
2)
3)
4)

päättää maatalousyrittäjien oikeudesta lomituspalveluihin (vuosiloma-, sijaisapu- ja maksullinen
lomittaja-apu)
päättää lomituspalveluista perittävistä maksuista ja korvauksista sekä mahdollisista takaisinperinnöistä
valitsee alaisensa henkilöstön
päättää lomittajille tapahtuneiden vastuuvahinkojen korvauksista omavastuun alittavalta osalta

Lomituspalvelupäällikön sijaisena toimii lomasihteeri.
Lomituspalvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen Muhoksen kunnan järjestämisvastuulle, jolloin tämä pykälä on
tarpeeton.

25 §
Perusturvaosasto
Perusturvalautakunnan ja sen alaisen osaston tehtäviä ovat yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen, sairauksien ja tapaturmien ehkäisy mukaan lukien sekä yksilön sairauden
hoito ja sosiaalihuolto. Sosiaalihuoltoon sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
sekä yleis- ja erityislainsäädännön mukaiset sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut.

26 §
Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden
osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa osastolleen kuuluvissa asioissa.
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, perusturvalautakunta päättää:
1)
2)
3)
4)
5)

sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista
sosiaalipalveluissa, hoiva- ja asumispalveluissa ja terveyspalveluissa perittävistä maksuista ja korvauksista sekä vuokrien perusteista siltä osin kuin ne ovat kunnan päätettävissä
hyväksyy toimialaansa liittyvät ostopalvelu-, myyntipalvelu- ja yhteistoimintasopimukset ja sitoumukset
vastaa viranomaisten pyytämien lausuntojen antamisesta siltä osin kuin sitä ei ole tällä hallintosäännöllä siirretty viranhaltijalle
vastaa yksityisten palvelutuottajien palvelutuotannon valvonnasta

Perusturvalautakunnalla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille, jos ei laissa erikseen
toisin säädetä.

27 §
Ympäristönsuojelu- ja eläinlääkintähuolto
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Ellei Rovaniemen kaupungin kanssa tehdyillä ympäristöterveydenhuoltoon ja eläinlääkintähuoltoon liittyvillä sopimuksilla ole muuta sovittu, perusturvalautakunta on:
1)
2)
3)
4)
5)

terveydensuojelulain 7 §:n tarkoittama kunnan terveydensuojeluviranomainen;
elintarvikelain 32 §:n tarkoittama kunnan valvontaviranomainen;
tupakkalain 8 §:n tarkoittama kunnan lupa- ja valvontaviranomainen;
lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja valvontaviranomainen;
eläinlääkintähuoltolaissa, eläinsuojelulaissa ja eläintautilaissa mainittuja kunnalle kuuluvia tehtäviä
hoitava valvontaviranomainen

28 §
Perusturvalautakunnan viranhaltijoiden yleinen ratkaisuvalta
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, perusturvalautakunnan alainen viranhaltija:
1)
2)

käyttää lautakunnan edelleen siirtämää tai lainsäädännössä määriteltyä ratkaisuvaltaa sosiaali- ja
terveydenhuollon antamisesta
päättää toimivaltaansa kuuluvien yksiköiden ja henkilöstön vastaanottoajat

29 §
Perusturvajohtaja
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, perusturvajohtaja:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

toimii lastensuojelulain 13 §:n mukaisena sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana
päättää sellaisten perusturvan palveluja koskevien lausuntojen, tietojen ja selvitysten antamisesta,
joita ei ole erikseen osoitettu perusturvalautakunnalle
hyväksyy ja allekirjoittaa perusturvan palveluja koskevat hankinta- ja ostopalvelusopimukset hankintasäännön hankintarajojen puitteissa
päättää perusturvalautakunnan alaisten rekisteritietojen luovuttamisesta yksilöasioissa
päättää perusturvan palvelujen henkilöstöasioista hallintosäännön mukaisesti
allekirjoittaa perusturvan palveluja koskevat asiakirjat
myöntää tarvittaessa maksusitoumuksen muissa kuin omissa toimintayksiköissä annettavalle kiireettömälle avo- ja laitoshoidolle johtavan lääkärin tai hoitotyön johtajan poissa ollessa
päättää kehitysvammahuollon palvelusuunnitelmien tekemisestä ja vahvistamisesta
päättää maksusitoumuksen antamisesta kehitysvammaisten tutkimus- ja kuntoutusjaksolle
päättää mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluista
päättää vammaispalveluiden asumispalveluista
päättää ja vastaa oppilaitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja opiskelijayhteistyöhön liittyvistä
sopimuksista
päättää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä sekä
palvelusetelin arvon korottamisesta yksilöllisen harkinnan perusteella
päättää sellaisten hyvinvointipalveluja koskevien tutkimuslupien myöntämisestä, joihin ei liity erityisiä eettisiä - tai tietosuojaongelmia
vastaa sosiaalityön kehittämisestä

30 §
Johtava lääkäri
1)

päättää niistä asioista, jotka erityislaissa ja asetuksissa on määrätty terveysviranomaisen tehtäväksi
silloin, kun asiaa ei ole tarkoituksenmukaista saattaa perusturvalautakunnan päätettäväksi
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2)
3)
4)
5)

päättää julkista valtaa sisältävien lääkärin tehtävien hoitamisen toteutuksesta ja vastaa lääketieteellisen hoidon tasosta kunnallisessa terveydenhuollossa
päättää omaan tulosalueeseen liittyvien lausuntojen, tietojen ja selvitysten antamisesta, joita ei ole
erikseen osoitettu perusturvalautakunnalle tai perusturvajohtajalle
päättää yksilöä koskevista terveydenhuollon ostopalvelusopimuksista
päättää maksusitoumuksen myöntämisestä muissa kuin omissa toimintayksiköissä annettavalle kiireettömälle avo- ja laitoshoidolle ja allekirjoittaa maksusitoumukset

31 §
Hoitotyön johtaja
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

päättää sellaisten vanhustyön ja terveyspalvelujen hoitotyöhön liittyvien lausuntojen antamisesta ja
allekirjoittamisesta sekä tietojen ja selvitysten antamisesta, joita ei ole erikseen osoitettu perusturvalautakunnalle, perusturvajohtajalle tai johtavalle lääkärille
myöntää maksusitoumuksen muissa kuin omissa toimintayksiköissä annettavalle kiireettömälle avoja laitoshoidolle johtavan lääkärin poissa ollessa
allekirjoittaa vanhustyön palveluja koskevat asiakirjat
päättää kotihoidon ja palveluasumisen maksun alentamisesta
päättää vanhus- ja terveyspalvelujen hoitotyöhön liittyvästä työnohjauksesta
päättää omana palveluna tuotettavasta tai ostopalveluna hankittavasta tilapäishoidosta
tekee päätöksen palvelusetelin myöntämisestä ja arvosta palveluohjaajan ollessa poissa
päättää asumispalvelun ostamisesta
tekee päätökset pitkäaikaispotilaaksi ottamisesta
vastaa yhteistyöstä alan yksityisten palvelujen tuottajien ja järjestöjen kanssa sekä yksityisen palvelutuotannon valvonnasta
vahvistaa tulosalueensa ja terveyskeskuksen hoitohenkilöstön vuosilomalistat
päättää alaisensa henkilöstön siirroista
vastaa hoitotyön kehittämisestä

32 §
Kotihoidon palvelupäällikkö
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

toimii kotihoidon esihenkilönä, vastaa kotihoidon johtamisesta ja kehittämisestä
tekee päätökset palvelutarpeen arvioinnista
tekee palvelu- ja maksupäätökset päivätoiminnasta
tekee palveluasumisen palvelu- ja maksupäätökset
päättää kotihoidon ja tukipalvelujen antamisesta ja niistä perittävistä asiakasmaksuista
päättää omaishoidontuen myöntämisestä sekä lomituspalveluista yli 65-vuotiaille palveluohjaajan
poissaolleessa
päättää omaishoidontuen palveluun vaihtamisesta yli 65-vuotiaiden osalta palveluohjaajan poissa
ollessa
tekee palvelupäätöksen periodihoidosta palveluohjaajan poissa ollessa
allekirjoittaa tehtäväaluettaan koskevat asiakirjat

33 §
Palveluohjaaja
1)
2)
3)

tekee päätökset palvelutarpeen arvioinnista
tekee palvelu- ja maksupäätökset kotihoidosta
tekee palvelupäätökset ja päätökset palvelusetelin arvosta ja –tuntimäärästä
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

tekee päätökset ateriapalvelujen antamisesta
tekee palvelupäätökset periodihoidosta
päättää omaishoidontuen myöntämisestä sekä lomituspalveluista yli 65-vuotiaille
päättää omaishoidontuen palveluun vaihtamisesta yli 65-vuotiaiden osalta
päättää ja allekirjoittaa ikäihmisten perhehoidon toimeksianto- ja palvelusopimukset
allekirjoittaa tehtäväaluettaan koskevat asiakirjat

34 §
Sosiaalityöntekijät
Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö:
1)
päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta palvelutarpeen arvioinnista
2)
päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaalityöstä ja palveluista
3)
päättää lastensuojelutarpeen selvittämisestä
4)
päättää lastensuojelulain mukaisesta sosiaalityöstä, palveluista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä
5)
päättää lastensuojelun avohuollon tukitoimista ja seurannasta sekä vastaa asiakassuunnitelman
laatimisesta
6)
päättää kiireellisestä sijoituksesta, sen jatkamisesta ja lakkaamisesta
7)
päättää yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa
8)
päättää yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa
9)
päättää erityisen huolenpidon lopettamisesta
10)
päättää lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle vanhempansa luo
11)
päättää lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireelliseen
sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa
12)
tekee tuomioistuimelle selvityksiä lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyen
13)
päättää jälkihuoltoon sisältyvien palveluiden ja tukitoimien antamisesta
14)
päättää viestin tai lähetyksen luovuttamatta jättämisestä lastensuojelun sijaishuollossa olevalle lapselle
15)
tekee tarvittaessa esityksen lastensuojelulain mukaisen edunvalvojan määräämisestä lapselle
16)
päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä voimassa
olevien säädösten ja soveltamisohjeiden mukaisesti
17)
päättää asiakkailta perittävistä maksuista lautakunnan vahvistamien ohjeiden ja maksuperusteiden
mukaisesti
18)
päättää asiakasta koskevien viranomaislausuntojen antamisesta
19)
allekirjoittaa pelkästään tehtäväaluettaan koskevat asiakirjat
Aikuissosiaalityö:
20)
päättää sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden antamisesta ja niihin liittyvistä toimenpiteistä
21)
päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä voimassa
olevien säädösten ja soveltamisohjeiden mukaisesti
22)
päättää asiakkaan välitystilille ottamisesta ja välitystilin lopettamisesta
23)
päättää asiakkaalta perittävistä maksuista lautakunnan vahvistamien ohjeiden ja maksuperusteiden
mukaisesti
24)
päättää vapaaehtoisuuteen perustuvista päihdehuollon palveluista ja toimenpiteistä
25)
päättää maksusitoumuksen myöntämisestä päihdepalveluiden laitoshoitoon
26)
tekee tuomioistuimelle selvityksiä lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyen
27)
päättää sosiaalipalveluista perittävistä maksuista ja niiden tarkistamisesta koskien päihde- ja mielenterveyskuntoutujia
28)
päättää asiakasta koskevien viranomaislausuntojen antamisesta
29)
allekirjoittaa pelkästään tehtäväaluettaan koskevat asiakirjat
Vammaispalveluiden sosiaalityö:
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30)
31)
32)
33)
34)

tekee vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain mukaisia yksilöpäätöksiä etuuksien myöntämisestä
päättää vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden antamisesta
päättää sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden antamisesta
päättää vammaispalvelulain ja –asetuksen mukaisten palveluiden ja tukitoimien antamisesta sekä
vastaa asiakas- ja palvelusuunnitelmien laatimisesta
päättää asiakkaita koskevien viranomaislausuntojen antamisesta

Lastenvalvojan tehtävät:
35)
päättää isyyslain mukaisista isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyvistä tehtävistä sekä äitiyslain mukaisista äitiyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyvistä tehtävistä
36)
päättää isyyden tai äitiyden selvittämisen keskeyttämisestä
37)
päättää lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistamisesta
38)
päättää tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevassa asiassa
39)
päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta lapsen ja vanhemman tapaamisen valvonnasta

35 §
Sosiaaliohjaaja
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

toimii perhetyön esihenkilönä, vastaa perhetyön johtamisesta ja kehittämisestä
päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta palvelutarpeen arvioinnista
päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaaliohjauksen palvelusta
päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyön palvelusta
päättää sosiaalihuoltolain mukaisesta kotipalvelusta
päättää sosiaalihuoltolain mukaisista muista sosiaalipalveluista
päättää ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä
voimassa olevien säädösten ja soveltamisohjeiden mukaisesti
päättää asiakkaita koskevien viranomaislausuntojen antamisesta koskien omaa tehtäväaluettaan
allekirjoittaa tehtäväaluettaan koskevat asiakirjat

36 §
Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoimintakeskuksen palvelupäällikkö
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

toimii kehitysvammahuollon työ- ja päivätoimintakeskuksen esihenkilönä, vastaa työ- ja päivätoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä
päättää kehitysvammahuollon asumisyksiköön asukkaaksi ottamisesta
päättää työ- ja päivätoiminnasta ja työosuusrahan maksamisesta
päättää kehitysvammaisten perhehoidosta ja tilapäishoidosta
päättää vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukitoimista
päättää omaishoidontuen myöntämisestä sekä lomituspalveluista alle 65-vuotiaille
päättää omaishoidontuen palveluun vaihtamisesta alle 65-vuotiaiden osalta
päättää muista sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista
vastaa kehitysvammahuollon asiakkaiden palvelusuunnitelmien laatimisesta

37§
Sivistysosasto
Sivistyslautakunnan ja sen alaisen osaston tehtävänä on järjestää tai tuottaa kuntalaisille varhaiskasvatuspalveluja, opetus-, kirjasto-, ja vapaa-aikatoimen (nuoriso, kulttuuri, liikunta) sekä kansalaisopiston palveluja, kehittää niitä sekä suorittaa hallintotehtävät mahdollisimman tehokkaasti.
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38 §
Sivistyslautakunta
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, sivistyslautakunta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

päättää koulukyyditysten järjestämisen ja hankinnan perusteista sekä vahvistaa kunnan koulukuljetusoppaan
hyväksyy opetussuunnitelmaan perustuvat vuotuiset työsuunnitelmat sekä muut koulutyötä ohjaavat asiakirjat
päättää oppilaan erottamisesta määräajaksi
päättää koulujen työajoista
päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laajuudesta, järjestämistavasta, toimintasuunnitelmasta ja maksuista
päättää osaltaan kansalaisopiston toiminnan painopistealueista Meän opiston yhteistyösopimuksen
ja johtokunnan kautta
päättää varhaiskasvatustoiminnan maksujen perusteista

39 §
Sivistysjohtaja
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, sivistysjohtaja:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

toimii Meän Opiston rehtorina
päättää oppilaan pidennetystä oppivelvollisuudesta ja erityisestä tuesta
päättää kansalaisopiston opetussuunnitelmasta Meän opiston johtokunnan määrittelemien periaatteiden mukaan
päättää linjaliikenteen hakemuksista annettavista lausunnoista
päättää peruskoulun oppilaan koulunkäynnin aloittamisesta yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai
myöhemmin
päättää peruskoulun oppilaan koulunkäyntioikeudesta muussa kuin kunnan osoittamassa lähikoulussa
päättää koulukyydityksen järjestämisestä ja hankinnasta ja myöntämisestä
määrää koulujen apulais-/varajohtajat, ml. kansalaisopisto
päättää oppilaan poissaololuvan myöntämisestä yli 14 päivän osalta
päättää uuden oppivelvollisuuslain mukaisista päätöksistä liittyen oppivelvollisuuden laajenemiseen

40 §
Peruskoulun rehtori ja koulun johtaja
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, peruskoulun rehtori ja koulun johtaja:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

päättää oppilaan poissaololuvan myöntämisestä yli 3 päivän poissaolon osalta
päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle
tekee sivistyslautakunnalle ehdotuksen oppilaan määräaikaisesta erottamisesta
päättää oppilaan opiskeluoikeuden eväämisestä loppupäivän ajaksi
päättää kielen opetuksen vapauttamisesta huoltajan hakemuksen perusteella
päättää opetusharjoittelijan ottamisesta
päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta
päättää koulun lukujärjestyksestä opetussuunnitelman, tuntijaon sekä tuntikehyksen mukaisesti
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9)

vastaa koulun lupa- ja rahoitushakemusten laatimisesta, sekä niiden seurannasta

tämän lisäksi peruskoulun rehtori:
1)
päättää peruskoulussa luokanvalvojien määräämisestä
tämän lisäksi koulun johtaja:
1)
toimii perusopetuslain tarkoittamana koulun toiminnasta vastaavana rehtorina

41 §
Kirjastotoimenjohtaja
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, kirjastotoimenjohtaja:
1)
2)
3)
4)
5)

päättää kokoelmiin kuuluvan aineiston antamisesta oppilaitosten, sairaaloiden ja muiden laitosten
sekä työpaikkojen käytettäväksi
päättää kirjaston käyttösäännöistä
valvoo Ylitornion ja Pellon kirjastojen yhdistämissopimuksen noudattamista
päättää kirjastojen ja kirjastoauton tilapäisistä aukioloajoista
päättää lain yleisistä kirjastoista (1492/2016) mukaisesta kirjaston käyttäjän käyttökiellosta

42 §
Vapaa-aikajohtaja
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, vapaa-aikajohtaja:
1)

2)
3)

4)
5)

päättää aamu- ja iltapäivätoimintaan tulevien lasten sijoittamisesta toimintapaikkoihin, valtionosuuteen oikeuttavien tietojen laskemisesta, raportoinnista ja kerhokohtaisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä
päättää liikuntapaikkoihin, salivuoroihin ja liikunta- ja nuorisotiloihin liittyvistä asioista
päättää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaa harjoittaville yhteisöille ja yksityisille myönnettävistä avustuksista ja muista tukitoimista myönnettyjen määrärahojen rajoissa lautakunnan antamien perus teiden mukaisesti
päättää liikunta- ja nuorisotilojen käyttösäännöistä
päättää nuoriso- ja kuntotalon tilapäisistä aukioloajoista

43 §
Varhaiskasvatusjohtaja
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, varhaiskasvatusjohtaja:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

päättää varhaiskasvatukseen tulevien lasten sijoittamisesta hoitopaikkoihin ja päättää perittävän
asiakasmaksun sivistyslautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti
päättää perhepäivähoitajalta varattujen hoitopaikkojen lukumäärän sekä perhepäivähoidon kustannuskorvausten käytön sivistyslautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti
päättää kuultuaan sivistysjohtajaa esiopetukseen tulevien lasten sijoittamisesta esiopetuspaikkoihin
päättää alaisensa henkilöstön siirroista
päättää päiväkodin toiminnasta vastaavien nimeämisestä
päättää varhaiskasvatusyksiköiden aukioloajoista
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44 §
Tekninen osasto
Teknisen lautakunnan tehtävänä on järjestää, tuottaa ja ylläpitää taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti
kunnan tarvitsemia toimitiloja, yhdyskuntateknisiä palveluja ja tukipalveluja (ruoka-, siivous-, pesulapalvelut), valvoa ja edistää luontaisen ja rakennetun elinympäristön monimuotoisuuden, viihtyisyyden, kauneusarvojen, turvallisuuden ja hyvän rakentamistavan säilymistä, huolehtia muutoinkin lain mukaan rakennuslautakunnalle kuuluvista tehtävistä.
Lautakunta vastaa myös kunnan maa-alueiden ja metsien hoidosta. Rovaniemen kaupungin kanssa tehdyllä
yhteistyösopimuksella Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta toimii Ylitornion kunnan rakennusvalvontaviranomaisena (kunnanvaltuusto 11.11.2021 § 75).

45 §
Tekninen lautakunta
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, tekninen lautakunta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)

käyttää eri laeissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa tai muissa määräyksissä tekniselle lautakunnalle kuuluvaa ratkaisu- ja toimivaltaa
päättää kunnan kiinteistöistä perittävät vuokrat talousarvion hyväksymisen yhteydessä
päättää urakoitsijoiden valinnasta, urakkasopimuksista ja muista niihin liittyvistä sopimuksista siltä
osin kuin asia ei kuulu kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan päätettäväksi
päättää kaavoituskatsauksen laatimisesta
hyväksyy vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat ja niiden muutokset (MRL 52 §)
päättää vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan kadun tai muun yleisen alueen toteuttamisvastuukaavamääräysten antamisesta omistajille tai haltijalle (MRL 91 §)
hyväksyy kadun rakennussuunnitelman ja tekee muun yleisen alueen kuin kadun toteuttamissuunnitelman
tekee kadunpitopäätöksen, kadunpidon lopettamispäätöksen ja kadunpidon antamisesta ulkopuolisille (MRL 84 §)
päättää kadun, torin tms. alueen kunnossapidosta ja puhtaanapidosta, maksuperusteista sekä kustannusten perinnästä siltä osin kuin se ei kuulu muille toimielimille
päättää teiden ja katujen nimeämisestä sekä pitää yllä kunnan osoitejärjestelmää
päättää yksityisteiden kunnossapitoon varattujen avustusten perusteista ja jakamisesta valtuuston
hyväksymien määrärahojen mukaisesti
päättää liikenteen ohjauslaitteiden asettamisesta ja taajamamerkkien käyttämisestä
päättää tie- ja reittitoimituksen hakemisesta
päättää vesi- ja jätevesimaksuista
päättää tuottamiensa ruoka- ja siivouspalvelujen hinnoista
päättää jätevesimaksulain 14 §:n mukaisesta liittymismaksusta luopumisesta, sopii jätevesimaksulain 15.1 §:n mukaisista maksuista/perusteista ja myöntää jätevesimaksulain 15.2 §:n mukaisen
osittaisen tai täydellisen vapautuksen maksusta
vastaa ajoneuvonsiirtolaissa, maastoliikennelaissa, vesiliikennelaissa ja ulkoilulaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä lukuun ottamatta kunnanhallitukselle kuuluvia tehtäviä
päättää poikkeamisluvat (MRL 171 §) ellei Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan kanssa
sopimuksessa toisin sovita.

46 §
Tekninen johtaja
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, tekninen johtaja:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

päättää osastoonsa kuuluvien urakoiden ja suunnitelmien tekemisestä määrärahojen rajoissa
päättää rakennustöiden tekemisestä kunnan omana työnä
päättää rakennustöiden aloittamisajasta ja rakennusaikataulusta
vastaa kunnan investointiohjelman toteutumisesta osastonsa osalta
vastaa osastonsa hankkeiden avustusten hakemisesta
vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen rekistereiden ylläpidosta ja asiakirjojen arkistoinnista
päättää tonttien luovuttamisesta kunnanvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaan
edustaa kuntaa kiinteistö-, yksityistie-, maantie- ja lunastustoimituksissa
tekee ja allekirjoittaa kiinteistötoimituksia ja tilojen yhdistämisiä sekä lainhuutoja koskevat hakemukset
päättää kunnan suostumusten antamisesta toimituksiin sekä rakennushankkeiden yhteydessä naapurin lausuntojen ja suostumusten antamisesta kunnan omistamien alueiden osalta
päättää luvan myöntämisestä johtojen, kaapeleiden, kilpien ja muiden sellaisten laitteiden sijoittamiseen kunnan omistamille ja hallitsemille alueille ja rakennuksiin
päättää välttämättömistä vähäisistä muutoksista hyväksyttyihin uudisrakennus- ja korjaussuunnitelmiin, mikäli urakkasopimuksista ei muuta johdu, eikä tämä aiheuta rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta eikä hyväksytyn laatu- tai kustannustason muutosta
päättää kiireellisten korjaustöiden suorittamisesta, mikäli vahingon estäminen tai toiminnan turvaaminen sitä edellyttävät, vaikka korjaustöihin ei olisi osoitettu määrärahaa
päättää ajoneuvonsiirtolain mukaisesta ajoneuvon poiskuljetuksesta ja siitä ilmoittamisesta
päättää metsänhoitosuunnitelmien toteutuksesta
vastaa osastonsa omaisuuden hoidosta
päättää käytöstä poistetun, vähäarvoisen ja romuksi katsottavan tavaran ja jäännösraaka-aineen
myymisestä julkisesti
päättää hankinnoista hankintaohjeen mukaisesti

47 § Rakennusvalvonta
Jollei laissa toisin ole säädetty tai määrätty, rakennusvalvonnan palveluja koskevat tehtävät on määritelty
Rovaniemen kaupungin kanssa tehdyssä ostopalvelusopimuksessa.

48 §
Rakennusmestari
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, rakennusmestari:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

vastaa kiinteistötoimen tulosalueen toiminnasta
toimii korjausneuvojana
vastaa vammaispalvelulain mukaisten asunnonmuutostöiden teknisistä asioista ja antaa muutostöistä lausunnon
päättää hankinnoista hankintaohjeen mukaisesti
toimii kiinteistönhoitajien, reitistönhoitajien sekä vesi- ja viemärilaitoksen työntekijöiden lähiesihenkilönä
päättää alaisensa henkilöstön töiden organisoinnista, järjestämisestä ja ohjauksesta

49 §
Ravitsemispäällikkö
Jollei toisin ole säädetty tai määrätty, ravitsemispäällikkö:
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1)
2)
3)
4)
5)

vastaa tukipalveluiden tulosalueen toiminnasta
päättää hankinnoista hankintaohjeen mukaisesti
päättää tukipalveluiden käytössä olevien tilojen käytöstä
vastaa tulosalueen omaisuuden hoidosta
päättää ravitsemis- ja siivoustöiden mitoituksista, ohjauksista ja järjestämisistä

50 §
Yhdyskuntatekniikan insinööri (LVI-insinööri)
1)
2)

vastaa liikenneväylät- ja yleiset alueet sekä liiketoimen tulosalueiden toiminnasta
toimii vesi- ja viemärilaitoksen työntekijöiden lähiesihenkilönä

51 §
Toimivallan edelleen siirtäminen
Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle
toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Osastonjohtaja voi asianomaisen
lautakunnan suostumuksella siirtää osastonjohtajalle hallintosäännön tässä luvussa määrättyä toimivaltaa
edelleen alaiselleen viranhaltijalle.

52 §
Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta
Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hallintojohtaja tai hänen estyneenä ollessaan kunnanjohtaja.

53 §
Asian ottaminen kunnanhallituksen käsiteltäväksi
Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

54 §
Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi
Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

55 §
Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
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Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle.

5 a luku
Normaalista toimivallasta poikkeaminen
Tässä hallintosäännön luvussa on määräykset toimivallan delegoinnista niihin tilanteisiin, joissa kunnan järjestämisvastuulla olevaan toimintaan kohdistuu sellainen riski tai uhka, että normaalista toimivallasta poikkeamiselle on välttämätön syy. Normaalista toimivallasta poikkeavalla päätösvallalla voidaan tehdä päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä palveluiden turvaamiseksi ja tilanteen saattamiseksi normaaliksi. Päätösvaltaa
käytetään vain sen verran, kuin välttämätön syy edellyttää.
Tässä luvussa tarkoitetussa päätöksenteossa käytetään laissa kunnalle säädettyä päätösvaltaa, jota valtuusto
voi hallintosäännössä siirtää kunnan muille toimielimille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Jos laissa on
määrätty päätösvalta tietylle kunnan viranomaiselle, hallintosäännössä ei voida määrätä päätösvallasta toisin. Tätä lukua sovelletaan ensisijaisena hallintosäännön muihin lukuihin nähden.
Vaikka päätösvalta perustuu 36 a ja 36 b §:n poikkeusmääräyksiin, päätöksenteko muuten tapahtuu samoin
menettelyin kuin normaaliin toimivaltaan perustuva päätöksenteko.
Kunnanjohtaja ja osastonjohtaja voivat 36 a §:n nojalla tehdä tilanteen kannalta välttämättömät päätökset,
jotka täytyy tehdä välittömästi. Kunnanhallituksen kannanoton jälkeen normaalista toimivallasta poikkeava
päätöksentekovalta perustuu kunnanhallituksen 36 b §:n nojalla tekemään päätökseen.

56 a §
Normaalista toimivallasta poikkeaminen ja raportointi
Hallintosäännön muiden lukujen toimivaltamääräyksistä voidaan poiketa välttämättömän syyn vuoksi. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi henkeen ja terveyteen kohdistuvat uhat sekä elintärkeiden palveluiden keskeytymiseen, talouteen, kiinteistöihin, muuhun omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat uhat, jotka aiheuttavat välittömän vaaran tai muun vakavan toiminnallisen tai taloudellisen riskin.
Kunnanjohtaja voi käyttää normaalista toimivallasta poikkeavaa päätösvaltaa kunnan palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi välttämättömän syyn vuoksi. Osastonjohtaja voi käyttää normaalista
toimivallasta poikkeavaa päätösvaltaa kunnan palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi
omalla osastollaan välttämättömän syyn vuoksi, ellei kunnanjohtaja päätä asiasta. Kunnanhallitukselle tulee
raportoida 36 a §:ään perustuvalla toimivallalla tehdyistä päätöksistä.

56 b § Normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan käyttöön ottaminen määräajaksi kunnanhallituksen päätöksellä
Kunnanhallitus voi vahvistaa kunnanjohtajan ja osastonjohtajan normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan määräajaksi 36 a §:ssä mainitun välttämättömän syyn vuoksi. Kunnanhallitus voi vahvistamisen
sijaan, sekä ennen määräajan päättymistä todeta, ettei normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan
käytölle ole enää perusteita.
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6 luku
Toimivalta henkilöstöasioissa
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa, työsopimuslaissa,
muussa laissa tai työehtosopimuksessa muuta määrätä kunnalliseen palvelussuhteeseen ottamisesta.
Työ- ja virkasuhteissa olevia koskee eri lainsäädäntö.
Jos määräys koskee sekä virkasuhteisia että työsuhteisia, on käytetty käsitettä palvelussuhde.

57 §
Kunnanhallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa
Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta
annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai tässä
hallintosäännössä muuta määrätty. Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa tai hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella.

58 §
Viran perustaminen ja lakkauttaminen
Valtuusto päättää kunnanjohtajan ja osastonjohtajien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.
Kunnanhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

59 §
Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi
Kunnanhallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.

60 §
Kelpoisuusvaatimukset
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa perustettaessa.
Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

61 §
Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä toimielin. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättää valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Toimielin
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päättää myös viran hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Virkasuhteeseen voidaan ottaa henkilö vain julkisella hakumenettelyllä, ellei kunnallisesta viranhaltijasta
annetun lain 4 §:n 3 momentin määräyksistä muuta johdu.

62 §
Palvelussuhteeseen ottaminen
Valtuusto valitsee kunnanjohtajan ja osastonjohtajat.
Kunnanhallitus ja muut toimielimet valitsevat alaisenaan toimivan vakituisen henkilöstön. Osastonjohtaja
valitsee alaisenaan toimivan määräaikaisen henkilöstön vuoden tai yli vuoden mutta enintään kaksi vuotta
kestäviin määräaikaisiin palvelussuhteisiin. Tulosalueen esihenkilö valitsee alaisenaan toimivan määräaikaisen henkilöstön alle vuoden kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin. Perättäiset määräaikaisuudet lasketaan
yhteen ja jos yli vuosi täyttyy, osastonjohtaja tekee valinnat.
Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se viranomainen, joka ottaa palvelussuhteeseen. Koeajan pituudessa noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä. Koeajasta säädetään
kunnallisen viranhaltijalain 8 §:ssä ja työsopimuslain 4 §:ssä. Virkasuhteeseen valittaessa koeaika voi olla
enintään kuusi kuukautta ja määräaikaisissa virkasuhteissa enintään puolet määräaikaisuuden kestosta.
Kunnallisen viranhaltijalain 9 §:ssä säädetään viranhaltijalle annettavan viranhoitomääräyksen sisällöstä.
Palkka määräytyy työehtosopimusten ohjeiden ja tehtäväkohtaisten palkkojen mukaan. Kunnanhallitus
päättää kunnanjohtajan ja osastonjohtajien palkat. Muut palkat päättää hallintojohtaja osastonjohtajan
valmistelusta.

63 §
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Valtuuston
ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin kunnanhallitus.
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteen ottamisesta päättänyt viranomainen.

64 §
Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista
Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden
joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa.

65 § Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat sekä muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat
Virkavapaalla tarkoitetaan tässä virkavapaita, työvapaita ja työlomia.
Virka- tai työvapaata haetaan kirjallisesti vähintään kuukausi ennen alkamispäivää. Päätös on tehtävä viranhaltijapäätöksenä. Virka- tai työvapaus voidaan hakijan suostumuksella myöntää myös haettua aikaa lyhyemmäksi ajaksi.
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Kuntakonsernin ulkopuolisen työnantajan vakituisen viran tai tehtävän hoitamiseksi voidaan myöntää virkavapaata vain viran tai tehtävän koeajan pituiseksi ajaksi. Poikkeuksen muodostavat:
1.
2.

Kansainväliset asiantuntijatehtävät esim. YK:n, EU:n tai muun vastaavan kansainvälisen järjestön
työtehtävät
tapaukset, joissa työnantajalla on erityinen intressi esim. tehtäväjärjestelyjen tai työntekijöiden
osaamisen kartuttamisen vuoksi.

Määräaikaisen viran tai tehtävän hoitamiseksi virkavapaata voidaan myöntää kaikkien työnantajien palvelua varten.
Harkinnanvaraisen virka-/työvapauden myöntämisen edellytyksenä on yllä olevan lisäksi, että vapaan
myöntämisestä ei ole oleellista haittaa työyksikön toiminnalle, ja että muodollisesti ja tosiasiallisesti pätevä
sijainen on saatavissa. Kriteerien arvioinnin suorittaa se, joka päättää virka-/työvapaan myöntämisestä.
Nämä kriteerit eivät koske kuntakonsernin sisäisiä siirtoja.
Kunnanjohtaja, osastonjohtaja sekä tulosalueen esihenkilöt päättävät alaisensa henkilöstön
1)

2)

palkattomasta ja palkallisesta virka-/työvapaudesta, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä
on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, ja kun virka-/työvapauden pituus ja maksettava palkka määräytyvät virka- ja työehtosopimuksen perusteella
harkinnanvaraisesta palkattomasta virka-/työvapaudesta enintään vuodeksi

Toimielimet päättävät alaisensa henkilöstön
1)
2)

yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virka-/työvapauden myöntämisestä
harkinnanvaraisen virka-/työvapauden palkallisuudesta kaikissa tapauksissa

Sijaisen määrää tarvittaessa se, joka myöntää virka- tai työvapaan.

66 §
Henkilöstösiirrot
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää kunnanhallitus.
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen saman osaston sisällä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää osastonjohtaja.
Kunnanjohtaja päättää henkilöstön siirtämisestä osastojen välillä tilapäisesti enintään kuuden kuukauden
ajaksi. Yli kuusi kuukautta kestävistä siirroista päättää kunnanhallitus.
Siirtämisen yhteydessä kuullaan siirrettävää henkilöä tai hänen edustajaansa.
Viranomainen voi päättää henkilön siirrosta toiminnan uudelleen järjestelyn tai muun perustellun syyn
vuoksi ilman hakumenettelyä palvelussuhteeseen, mikäli hän täyttää kelpoisuusehdot.

67 §
Sivutoimet
Sekä viran- että toimenhaltijoiden on ilmoitettava sivutoimistaan. Määräys kirjataan työsopimuksiin ja työsuhteiset tekevät sivutoimesta ilmoituksen osastonjohtajalle.
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Sivutoimiluvista päättää toimielin virkasuhteessa olevien osalta, lukuun ottamatta osastonjohtajaa, jonka
sivutoimiluvasta päättää kunnanhallitus. Kunnanjohtaja tekee sivutoimilupahakemuksen kunnanhallitukselle. Osastonjohtajat tekevät sivutoimi-ilmoituksen kunnanjohtajalle. Kunnanjohtaja tekee sivutoimi-ilmoituksen kunnanhallitukselle.

68 §
Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19§:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä kunnanjohtajalta sekä kunnanjohtajan määräämisestä terveydentilaa koskeviin
tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
Osastonjohtajat päättävät saman kohdan mukaan alaisenaan toimivan henkilöstön terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä sekä heidän määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Osastonjohtajien osalta päätöksen tekee kunnanjohtaja.

69 §
Virantoimituksesta pidättäminen
Kunnallisen viranhaltijalain 48 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä. Valtuuston puheenjohtaja voi ennen valtuuston kokousta päättää kunnanjohtajan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.
Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät alaisinaan olevien viranhaltijoiden virantoimituksesta pidättämisestä.
Osastojohtaja voi ennen lautakunnan kokousta päättää viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä. Osastonjohtajien osalta vastaavat päätökset tekee kunnanhallitus, kunnanjohtaja voi päättää
väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.

70 §
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

71 §
Lomauttaminen
Kunnanhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista.
Kunnanhallitus päättää henkilöstön lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi.

72 §
Palvelussuhteen päättyminen ja purkaminen
Palvelussuhteeseen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä
päättää palvelussuhteeseen ottanut viranomainen. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta virkasuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää kunnanvaltuusto.
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Palvelussuhteen päättämisestä päättää se, joka valitsee palvelussuhteeseen. Palvelussuhteen purkamisesta
päättää osastonjohtaja lähiesihenkilön esityksestä.
Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla päättää osastonjohtaja viranhaltijapäätöksellään. Kunnanjohtajan
palvelussuhteen purkamisesta koeajalla päättää kunnanhallitus.
Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.
Kunnallisen viranhaltijalain 34 §:ssä säädetään virkasuhteen päättymisestä ilman irtisanomisaikaa.

73 §
Henkilöstöä koskevat yleismääräykset
Henkilöstöä koskevat määräykset on annettu erillisessä henkilöstöoppaassa, jossa yksityiskohtaiset ohjeet
työntekijöille ja heidän esihenkilöille/osastonjohtajille.
Virka- ja työsuhteeseen tuleva henkilöstö työn suorittamispaikka on Ylitornion kunnan alue, ellei työsopimuksessa ole muuta sovittu.
Kaikki palvelussuhteen määräykset ja sopimukset tehdään palkkaohjelmiston kautta – kaikki työsopimukset
ja viranhoitomääräykset.
Tehtäväkuvaukset ja työn vaativuuden arviointi
Tehtäväkuvauksen valmistelee lähin esihenkilö yhteistyössä viranhaltijan/työntekijän kanssa. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan kehityskeskustelujen yhteydessä vuosittain sekä henkilöstö- tai tehtävämuutosten yhteydessä.
Tehtäväkuvauksen hyväksyy:
- kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta
- kunnanjohtaja osastojohtajan osalta
- osastonjohtaja hyväksyy muut osastonsa tehtäväkuvaukset
Käytettävän tehtävänkuvauslomakkeen sekä työn vaativuuden arvioinnin perusteet hyväksyy kunnanhallitus YT-ryhmän esityksestä.
Työn vaativuuden arvioinnin suorittaa TVA-ryhmä, johon kunnanhallitus valitsee työnantajan edustajiksi 3
henkilöä ja työntekijäjärjestöjen pääsopijapuolten liitoista työntekijät valitsevat yhden kustakin eli sieltä
myös 3 henkilöä. TVA-ryhmään kuuluu puheenjohtajana kunnan hallintojohtaja.
Huomautuksen antamisesta päättää lähin esihenkilö. Huomautukseksi katsotaan suullinen tai kirjallinen.
Varoituksen antamisesta päättää osastonjohtaja. Osastonjohtajan varoituksesta päättää kunnanhallitus.

74 §
Menetettyjen ansioiden korvaaminen
Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää hallintojohtaja.

75 §
Palkan takaisin perintä
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Aiheettomasti maksetun palkan tai muun palvelussuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä päättää hallintojohtaja.

7 luku
Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta
ja muista käsittelytavoista. (TihL 2 §).
Kunnat ovat tiedonhallintalaissa tarkoitettuja tiedonhallintayksikköjä. Tiedonhallintayksikön tehtävänä on
järjestää tiedonhallinta vaatimusten mukaisesti. Tiedonhallintayksikön johtona toimii pääsääntöisesti kunnanhallitus (tiedonhallintalaki 4.2 §). Johdon on huolehdittava, että tiedonhallintaan liittyvät vastuut on
määritelty (TihL).

76 §
Kunnanhallituksen tiedonhallinnan tehtävät
Kunnanhallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalain 4.2 §:n vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty kunnassa.
Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut ovat:
1.

Vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta ja ylläpidosta (tiedonhallintamalli (5 §),
muutosvaikutusten arviointi (5 §) ja asiakirjajulkisuutta koskeva kuvaus (28 §),
2. Vastuu 19 §:ssä säädetystä tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttamisesta ja saatavuudesta,
3. Vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietojärjestelmien toiminnasta ja yhteentoimivuudesta sekä tietovarantojen yhteentoimivuudesta (2 §:n 13 kohta, 5 §, 12 - 17 §, 22 - 24 §) ja
4. Vastuu asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämisestä sekä tietoaineistojen
säilyttämisen järjestämisestä (21 §, 25 - 27 §).

77 §
Kunnanhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät
Kunnanhallitus vastaa siitä, että arkistotoimen vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty kunnan viranomaisen tehtävissä.
Kunnanhallituksen tulee huolehtia arkistolain 7 - 9 §:n mukaisista velvoitteista:
1.
määrätä kunnan asiakirjahallintoa, arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtava viranhaltija,
2.
antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja toimialojen vastuuhenkilöiden teh
tävistä
3.
päättää tiedonohjaussuunnitelman (AMS, TOS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut,
vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä
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4.

nimetä kunnan arkistonmuodostajat

Hallinnon julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia ja niiden salassapidosta säädetään lailla.
Tietosuojasääntelyn velvoitteilla toteutetaan yksityisyyden suojaa henkilötietoja käsiteltäessä.
Kunnanhallitus hyväksynyt 17.10.2016 § 176 Ylitornion kunnan asiakirjahallinnon toimintaohjeen.

78 §
Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtavan viranhaltijan tehtävät
Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa kunnanhallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa kunnan
pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vastaa kunnanhallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kunnan tiedonhallintaa,
hyväksyy tiedonkäsittelyn, säilytyksen ja arkistoinnin ohjeistuksen,
vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista,
laatii kunnan asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan
annettujen ohjeiden mukaisesti sekä
huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta
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II osa
TALOUS JA VALVONTA
8 luku
Talouden hoito
Talousarvio osana taloussuunnitelmaa on valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline sekä kunnan
kokonaistalouden suunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa. Talousarvio laaditaan siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa on käyttötalous- ja investointiosa sekä tuloslaskelma ja rahoitusosa. Talousarvioon otetaan
toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Tämä edellyttää mm. tulorahoituksen riittävyyden, lainakannan muutosten ja maksuvalmiuden kehityksen arviointia.
Kunnan taloutta koskevat säännökset ovat kuntalain 13 luvussa.

79 §
Talousarvio ja taloussuunnitelma
Kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset osastoittain ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa tulosalueittain.
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet
sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Ylitornion
kunnan talousarvio käyttötalouden menojen ja tulojen osalta vahvistetaan nettomääräisenä. Hankkeiden
osalta valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet, menot ja tulot.
Kunnanhallituksen on laadittava valtuustolle talousarvioehdotus marraskuun loppuun mennessä.
Taloussuunnitteluprosessissa tulee määritellä tulosalueen tuloksellisuus: taloudellinen tuottavuus ja tehokkuus, palvelun laatu ja vaikuttavuus sekä työelämän laatu.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

80 §
Talousarvion täytäntöönpano
Kunnanhallitus ja toimielin hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet
voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen.

34

81 §
Toiminnan ja talouden seuranta
Osastot seuraavat tulosalueidensa talousarvion toteutumista kuukausittain.
Osastojen on raportoitava toimielimelleen, kunnanhallitukselle, valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle valtuuston asettamien painopistealueiden ja tulostavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain siten, että
kolmas raportointi tapahtuu tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

82 §
Talousarvion sitovuus
Talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnan viranomaisia ja toimielimiä.
Kunnanhallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntaa sitova ja kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.
Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot. Lähtökohtaisesti kaikki valtuuston talousarviossa asettamat tavoitteet ovat sitovia
siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu
määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää
sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Toisaalta toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus
muutoin toteutuu.
Ylitornion kunnan käyttötalous on tulosaluetta sitova nettoperiaatteella. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään sitovuustasosta. Sitovuustaso määritetään esimerkiksi kunkin talousarvion osan (käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosan) yhteydessä perustelutekstissä, tai muutoin osoitetaan selkeästi, mitkä erät ovat valtuustoon nähden sitovia. Nettoperiaatteella tarkoitetaan, että valtuusto päättää
talousarviossa tulojen ja menojen erotuksen määrärahana tai tuloarviona.
Tuloarvio on valtuuston asettama tulotavoite, jonka olennainen alittuminen todennäköisesti vaikuttaa rahoituksen perusteisiin talousarviossa. Talousarvion määrärahoista ja tuloarvioista esitetään talousarviossa yhteenvetolaskelma, johon on koottu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosan valtuuston
sitoviksi hyväksymät erät. Taulukosta tulee käydä ilmi, onko määräraha tai tuloarvio brutto- vai nettomääräinen.

83 §
Talousarvion muutokset
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä
vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.
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Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana.
Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvitys
toimintakertomuksessa.

84 §
Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen
Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä päättää osastonjohtaja.
Kunnan omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää
toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.

85 §
Poistosuunnitelman hyväksyminen
Valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.
Kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat ja tarkistaa tarvittaessa.
Kunnanhallitus hyväksyy käyttöomaisuuden kulumisesta, vaurioitumisesta tai ikääntymisestä johtuvat lisäpoistot.
Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan, joka Ylitorniolla on 10 000 euroa.
Pienhankintarajaa tarkistetaan tarvittaessa.
Suunnitelmapoistot edellyttävät kunnalta poistosuunnitelman laatimista sekä erillistä pysyvien vastaavien
hyödykkeiden seurantaa ja poistojen laskentajärjestelmän ylläpitämistä. Poistosuunnitelman laatimisessa on
suositeltavaa olennaisuuden periaatteen mukaisesti keskitettyä rahamääriltään merkittävimpien pysyvien
vastaavien hyödykenimikkeiden poistojen oikeaan laskentaan.
Suunnitelmapoistoilla seurataan periaatteessa pysyvien vastaavien hyödykkeen tulontuottamiskyvyn tai
kunnassa palvelujen tuotantokyvyn vähenemistä. Tämä puolestaan riippuu usein joko hyödykkeen käytön
määrästä tai ajan kulumisesta taikka molemmista näistä tekijöistä. Poistojen tarkoituksena ei kuitenkaan ole
seurata ensi sijassa hyödykkeen fyysistä kulumista tai sen todennäköisen luovutushinnan pienenemistä.

86 §
Rahatoimen hoitaminen
Kunnan rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, lainarahoitus ja
rahavarojen sijoittaminen.
Valtuusto päättää kunnan kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto päättää
lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää
antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.
Kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.
Muutoin kunnan rahatoimesta vastaa kunnanhallitus.
Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa hallintojohtaja.
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87 §
Maksuista päättäminen
Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Toimivaltaa maksujen määräämisestä on siirretty edelleen toimielimille ja viranhaltijoille.

88 §
Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut
Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.
Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi
sivukohtainen maksu.
Kunnanhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.

9 luku
Ulkoinen valvonta
Ulkoinen valvonta on riippumaton toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta ja sen tärkein osa on hallinnon ja talouden tarkastus eli tilintarkastus. Tilintarkastuksen tehtävänä on järjestelmällisen, asiantuntevan, riippumattoman ja eri intressitahojen edut huomioon ottavan ulkoisen valvonnan toteuttaminen. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Tilintarkastajan tehtävänä on myös tarkastaa, onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta
järjestetty asianmukaisesti.
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Arviointi kohdistuu sekä kunnan
omaan toimintaan, että tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Keskeinen arvioinnin kohde
on kunnanhallitus.
Hallintosäännössä voidaan määrätä ulkoisen valvonnan ja tarkastuksen organisoinnista eli tarkastuslautakunnan kokoonpanosta ja tehtävistä, tilintarkastusyhteisön toimikaudesta, tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien työnjaosta ja yhteistyöstä sekä mahdollisesta tarkastushenkilöstöstä. Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta määrätään hallintosäännön 8 §:ssä.

89 §
Ulkoinen ja sisäinen valvonta
Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.
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Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat
tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

90 §
Tarkastuslautakunnan kokoukset
Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.
Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Lautakunta valitsee itselleen sihteerin ja päättää asioidensa esittelystä.

91 §
Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on
1)

2)
3)

seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksenkehittämiseksi,
huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa toukokuun loppuun mennessä. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös
muista merkittävistä havainnoista.

92 §
Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät
Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

93 §
Tilintarkastusyhteisön valinta
Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden
tarkastamista varten JHTT-yhteisön.
Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö.
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94 §
Tilintarkastajan tehtävät
Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä.

95 §
Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät
Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan
kanssa.

96 §
Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi
Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla.
Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 125 §:ssä mainitun lisäksi esitettävä lausunto 123 §:n mukaisista
asioista. Kertomuksessa esitettään myös muut tilintarkastajan tarpeellisiksi katsomat asiat. Kuntalain 123 §:n
tarkoittamat ilmoitukset lautakunnalle tehdään kirjallisina lautakunnan puheenjohtajalle. Kunnanhallitukselle annettavat ilmoitukset tehdään kirjallisena kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle.
Lautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna.
Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten
niihin antamista selvityksistä ja kunnanhallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen
toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

10 luku
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
97 §
Riskienhallinta ja sisäinen valvonta
Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta valtuuston antamien ohjeiden mukaan. Toimielimen ja kunnan henkilöstön tehtävänä on huolehtia käytännön toteuttamisesta.
Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä
1)
2)
3)

hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat,
valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä
antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
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III OSA
Valtuusto
11 luku
Valtuuston toiminta
98 §
Valtuuston toiminnan järjestelyt
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen
avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Puheenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi.
Valtuustossa on puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa.
Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja,
jollei valtuusto toisin päätä.
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija.

99 §
Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi
Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle
kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.
Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa
puolueen valtuustoryhmän nimeen.

100 §
Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa
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Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmään liittymisestä ja siitä
eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuuston
puheenjohtajalle.

101 §
Istumajärjestys
Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.

12 luku
Valtuuston kokoukset
Valtuustoasioiden valmistelusta ja käsittelystä sekä valtuuston kokousmenettelyistä säädetään kuntalain 12
luvussa.

102 §
Valtuuston varsinainen kokous
Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta taikka kokouskutsussa mainitussa (julkisessa) tilassa.
Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät
tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa eivätkä nähtävissä.
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet sekä tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla
Käytettävän tietojärjestelmän tai videoneuvotteluyhteyden tulee mahdollistaa kuntalain edellyttämä läsnäoleviksi todettujen yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Lain vaatimuksen täyttää se, että puheenvuoroa
käyttävä näkyy muille osallistujille videoyhteydellä sekä nimenhuudon, että käyttämiensä puheenvuorojen
aikana.
Valtuuston sähköiseen kokoukseen voi osallistua valitsemastaan paikasta. Valtuuston suljettuun kokoukseen
voi osallistua sellaisesta valitsemastaan tilasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus
voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa. Kaikissa tilanteissa osallistuminen tulee tapahtua tilasta, jossa kokouksen laillisuudesta ja järjestyksestä voidaan varmistua.

41

Sähköisessä kokouksessa salassa pidettäviä asioita sisältäviä dokumentteja ei voida lähettää eikä keskusteluja käydä muun kuin suojatun tietoliikenneyhteyden kautta.

103 §
Kokouskutsu ja sähköinen kokouskutsu
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen
nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa
yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 8 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille,
joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan
verkkosivuilla.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

104 §
Esityslista
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on
salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.

105 §
Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät
tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

106 §
Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään
sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta.
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107 §
Varavaltuutetun kutsuminen
Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille.
Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Varavaltuutetut
kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystään.

108 §
Läsnäolo kokouksessa
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.
Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole
samalla valtuutettu.
Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen yhden edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.
Nuorisvaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

109 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä.
Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat
varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.
Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan valtuutettu
saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle.
Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.
Mikäli puheenjohtaja toteaa valtuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen on keskeytettävä tai lopetettava kokous.
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110 §
Kokouksen johtaminen
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa säädetään kuntalain 102 §:ssä.

111 §
Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.

112 §
Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

113 §
Esteellisyys
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden
aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava paikaltaan. Jos asia käsitellään suljetussa kokouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta.
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi.
Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava paikaltaan.
Henkilö, jonka esteellisyyden valtuusto ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn
vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.

114 §
Asioiden käsittelyjärjestys
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.
Kunnanhallituksen ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos asian on valmistellut tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan ehdotus on pohjaehdotus.
Jos kunnanhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdotus on peruutettu ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiassa, asia on poistettava esityslistalta.
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115 §
Puheenvuorot
Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella.
Puheenvuoro on pyydettävä selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö.
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi antaa:
1.
2.

3.

asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suuruuden
mukaisessa järjestyksessä,
puheenvuoron kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle sekä tarkastuslautakunnan ja
tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, kun käsitellään kyseisen toimielimen valmistelemaa asiaa
sekä
repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.

Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita.
Kokouksen kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asiassa rajoittaa valtuutettujen
puheenvuorojen pituutta siten, että ryhmäpuheenvuoro voi kestää 5 minuuttia ja muu puheenvuoro 2 minuuttia.
Kokouspaikalla puheenvuoro on pidettävä omalta paikalta tai puhujakorokkeelta.

116 §
Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään,
asian käsittely jatkuu.
Asia, jota käsitellään ensimmäisen kerran valtuustossa eikä esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista pyytää asian pöydällepanoa. Muissa tilanteissa asian pöydällepanosta päätetään enemmistöpäätöksellä.

117 §
Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.
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Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu.

118 §
Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen valtuuston päätökseksi.
Jos puheenjohtaja toteaa valtuuston yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen valtuuston päätökseksi.

119 §
Äänestykseen otettavat ehdotukset
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena
tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.

120 §
Äänestystapa ja äänestysjärjestys
Äänestys toimitetaan nimenhuudolla tai valtuuston päättämällä muulla tavalla. Äänestys toimitetaan avoimesti.
Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan:
1.

2.

3.

Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voittanut ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan. Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan.
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.
Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen.

121 §
Äänestyksen tuloksen toteaminen
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Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen.
Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus tai yksimielisyys, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen
todetessaan.

122 §
Toimenpidealoite
Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä käsiteltyyn asiaan liittyvän toimenpidealoitteen. Toimenpidealoite osoitetaan kunnanhallitukselle. Se ei saa olla ristiriidassa valtuuston
päätöksen kanssa eikä saa muuttaa tai laajentaa päätöstä.

123 §
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään 159 §:ssä.
Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan
siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

124 §
Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille
Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

13 luku
Enemmistövaali ja suhteellinen vaali
Henkilövalinnasta käytetään nimitystä vaali. Vaali toimitetaan ensisijaisesti enemmistövaalina. Suhteellinen
vaali voidaan toimittaa vain luottamushenkilöitä valittaessa ja valittavia täytyy olla vähintään kaksi. Vaali
toimitetaan suhteellisena, jos riittävä osa toimielimen jäsenistä vaatii suhteellista vaalia. Laskukaava on
kuntalaissa. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta, onko suhteellisen vaalin vaatijoita riittävästi.
Sähköisessä kokouksessa voidaan toimittaa vaali suljetuin lipuin, jos vaalisalaisuus pystytään turvaamaan.
Käytettävältä tietojärjestelmältä edellytetään siten, että valtuutettu voidaan tunnistaa luotettavasti ja annetun äänen voi antaa salatulla sähköisellä yhteydellä. Lisäksi äänet on voitava laskea niin, ettei äänen
antajaa ja sen äänen sisältöä voida yhdistää.
Suhteellisen vaalin toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin mitä kuntavaaleista säädetään.
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125 §
Vaaleja koskevat yleiset määräykset
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia.
Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, ettei sen sisältö ole
näkyvissä.
Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan valtuuston puheenjohtajalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä.
Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen saakka. Jos
vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa.

126 §
Enemmistövaali
Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle tai ehdokasparille. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimielimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia
henkilöitä tai ehdokaspareja. Yhdelle ehdokkaalle tai ehdokasparille voi antaa vain yhden äänen ja kaikkia
ääniä ei ole pakko käyttää.
Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä.

127 §
Valtuuston vaalilautakunta
Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on 4 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

128 §
Ehdokaslistojen laatiminen
Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan tai ehdokasparin nimi kuin vaalissa on valittavia jäseniä ja varajäseniä.
Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Vähintään kahden valtuutetun on allekirjoitettava ehdokaslista. Ensimmäinen allekirjoittaja toimii listan asiamiehenä, antaa listan valtuuston puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen 130 §:ssä tarkoitetut oikaisut.
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129 §
Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen
nimenhuuto
Valtuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava valtuuston puheenjohtajalle
sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan.

130 §
Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen
Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, valtuuston puheenjohtaja antaa ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko ne asianmukaisesti laaditut. Jos listassa todetaan virheitä, annetaan
asiamiehelle tilaisuus korjata virheet vaalilautakunnan asettamassa määräajassa.
Jos sama henkilö on ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin ehdokkaana useammalla listalla, vaalilautakunnan
on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä jätetään.

131 §
Ehdokaslistojen yhdistelmä
Ehdokaslistojen oikaisuja varten varatun määräajan päätyttyä vaalilautakunta laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, johon jokaiselle ehdokaslistalle merkitään järjestysnumero.
Ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista ehdokaslistojen yhdistelmä annetaan valtuutetuille tiedoksi ja luetaan ääneen valtuustolle.

132 §
Suhteellisen vaalin toimittaminen
Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan .Valtuutetut antavat nimenhuudon määräämässä järjestyksessä valtuuston puheenjohtajalle äänestyslippunsa.

133 §
Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen
Valtuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii niiden pätevyyden sekä laskee ja
ilmoittaa vaalin tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mitä kuntavaaleista säädetään.
Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston puheenjohtajalle, joka toteaa vaalin tuloksen valtuustolle.
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14 luku
Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus
134 §
Valtuutettujen aloitteet
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä
kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Sähköisessä kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen tai asianomaisen lautakunnan valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle/lautakunnille lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

135 §
Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys
Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kunnanhallitukselle kirjallisen kysymyksen kunnan toiminnasta
ja hallinnosta.
Kunnanhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään
yhden kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään kannatettu ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta selvittämään
kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä, asetetaanko tilapäinen valiokunta. Muuta päätöstä ei asiassa saa tehdä.

136 §
Kyselytunti
Valtuutetulla on oikeus esittää kunnanhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään 5 minuutin
pituisia kysymyksiä kunnan hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kyselytunti järjestetään ennen valtuuston
kokousta, jollei valtuusto toisin päätä. Kyselytunti on julkinen.
Valtuuston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kyselytunnilla. Kunnanhallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä vastaa kysymyksiin. Kysymyksiin vastataan saapumisjärjestyksessä, ellei puheenjohtaja
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toisin päätä. Vastauksen saatuaan kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua.
Kysymys on toimitettava kirjallisena viimeistään 14 päivää ennen valtuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin.
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IV OSA
Päätöksenteko- ja hallintomenettely
15 luku
Kokousmenettely
Tässä luvussa on muiden toimielinten kuin valtuuston kokousmenettelyjä ja pöytäkirjan laatimista koskevat
määräykset. Kuntalain 12 luvussa on päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevat säännökset.

137 §
Määräysten soveltaminen
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten kokouksissa sekä
soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty.

138 §
Toimielimen päätöksentekotavat
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla tai sähköisessä kokouksessa. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta tilasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa eivätkä nähtävissä.

139 §
Kokousaika ja -paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen
jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
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140 §
Kokouskutsu ja sähköinen kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai
sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään
kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

141 §
Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät
tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan
poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian
valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan
ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

142 §
Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään
sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.

143 §
Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua
varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.
Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.
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144 §
Läsnäolo kokouksessa
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus
– valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain
18.2 §:n mukaan sekä
– kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei
kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

145 §
Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä
Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on
läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen
varajäsen tai kunnanjohtaja.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan
eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.

146 §
Kokouksen julkisuus
Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 101 §:ssä. Muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat
julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty
salassa pidettäväksi.

147 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

148 §
Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta
tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.
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149 §
Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen puheenvuoroista säädetään
kuntalain 102 §:ssä.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

150 §
Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely
Toimielin voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei
ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään
vain perustellusta syystä.

151 §
Esittelijät
Kunnanhallituksen esittelijästä määrätään 3 §:ssä.
Esittelijästä määrätään toimielimen päätöksellä. Jos toimielimellä on useampia esittelijöitä, toimielin päättää, miten esittelyvastuu jakautuu esittelijöiden kesken.
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.
Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään 90 §:ssä.

152 §
Esittely
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimielimissä asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään
toimielimelle päätösehdotuksen.
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut
esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.
Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä.
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.
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153 §
Esteellisyys
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden
aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta.
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.
Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.
Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn
vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.

154 §
Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään,
asian käsittely jatkuu.

155 §
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.

156 §
Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi.
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi.

157 §
Äänestykseen otettavat ehdotukset
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena
tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.
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Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.

158 §
Äänestys ja vaali
Äänestykseen sovelletaan muilta osin, mitä 12 luvussa määrätään äänestysmenettelystä valtuustossa. Vaalin toimittamista koskevat määräykset ovat 13 luvussa.

159 §
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin:
Järjestäytymistietoina
 toimielimen nimi
 merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä)
 kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset
 kokouspaikka
 läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä
 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 nähtävänä
Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot.
Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä.
Kunnanhallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta.

160 §
Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle
Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Kunnanhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.

16 luku
Muut määräykset
161 §
Aloiteoikeus
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.
Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä
aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

162 §
Aloitteen käsittely
Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa
asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.
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Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää,
mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

163 §
Aloitteen tekijälle annettavat tiedot
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa 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.

164 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen
Valtuuston ja kunnanhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja tai kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai asianomaisen osaston johtaja, jollei kunnanhallitus ole päättänyt toisin.
Valtuuston ja kunnanhallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai asianomaisen osaston johtaja tai kunnanhallituksen määräämä muu viranhaltija.
Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa osaston johtaja, jollei toimielin ole päättänyt toisin.
Muun toimielimen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa osaston johtaja tai toimielimen määräämä muu
viranhaltija.
Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.
Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.
Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.
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165 §
Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen
Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puolesta vastaanottaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja sekä kunnanjohtajan valtuuttama viranhaltija.
Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puolesta lautakunnan toimialalla vastaanottaa lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan toimialan viranhaltija.

