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1  Luku: Kaupungin johtaminen 

1  §  Hal l intosäännön sovel taminen  
Hal l intosäännössä  määrätään Kokemäen kaupungin  hal l innon ja  toiminnan jär -
jestämisestä.  Päätöksenteko-  ja  kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hall in-
tosäännön määräyksiä,  e l le i  la issa ole toisin säädetty .   
 

2  §  Kaupungin  jo htamisjärjestelmä 
Kaupungin johtaminen perustuu kuntastrategiaan,  ta loussuunnitelmaan ja talo-
usarvioon sekä muihi n va ltuuston päätöksi in.  
 
Val tuusto  vastaa kaupungin  toiminnasta  ja  taloudesta,  käyttää kaupungin pää-
tösvaltaa ja  s i ir tää toimivaltaansa hal l intosäännön määräyksi l lä .  
Kaupunginhal l i tus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta,  täytäntöönpanosta 
ja  la i l l i suuden val vonnasta.   
 
Kaupunginhal l i tus johtaa kunnan toimintaa , ha ll intoa ja  taloutta .  Kaupunginhal-
l i tus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta sekä kunnan henkilöstöpoli-
t i ikasta  ja  huolehti i  kaupungin si sä isestä  valvonnasta  ja  ri skien hal l innan jär jes-
tämisestä.   
 
Kaupunginjohta ja  johtaa kaupunginhal l i tuksen al aisena kaupungin hal l intoa,  ta-
loudenhoitoa ja  muuta toimintaa.  Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta  
kaupunginhal l i tuksen käsiteltäväksi .   

3  §  Es i t tely kaupunginhal l i tuksessa 
Kaupunginhal l i tuksen esittel i jänä toimii  kaupunginjohtaja . Kaupunginjohtajan 
ollessa poissa esittel i jänä toimii  hänen si ja i sensa.  Kaupunginjohtajan ol lessa es-
teel l inen esitte li jänä toimii  kaupunginjohtajan si ja inen . Kaupunginjohtajan ja  
kaupunginjohtajan si j aisen ol lessa esteel l isenä esittel i jänä toimii  kaupunginhal-
l i tuksen puheenjohtaja .   

4  §  Kaupung inhal l i tuksen puheenjohtajan tehtävät  
Kaupunginhal l i tuksen puheenjohtaja  
1. johtaa kuntastrategian sekä kaupunginhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliit-

tista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien 
kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä kaupungin asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin. 

2. vastaa kaupunginjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kaupunginhallituksen 
ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla.  

3. kaupunginjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut sekä 
4. vastaa kaupunginjohtajan palvelussuhdeasioista ja hyväksyy kaupunginjohtajan kulut sekä vir-

kavapaat, jollei hallintosäännössä muualla muuta säädetä. 

5 § Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävät 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja vastaa valtuuston työskentel yn vastuul l i-
suudesta  ja  tuloksel l isuudesta .   
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6 §  Kaupungin viest intä  
Kaupunginhal l i tus johtaa  kaupungin viest intää ja  tiedottamista kaupungin toi-
minnasta .  Kaupunginhal l i tus hyväksyy yle iset  ohjeet  viestinnän ja t iedottamisen 
periaatte ista  sekä ni meää viestinnästä vastaavat  viranhalti jat .  
  
Toimiel imet luovat omalla toiminnal laan edellytyksiä läpinäkyvä lle toiminnal le 
asioiden valmistelussa ja  päätöksenteossa.   
 
Kaupunginhal l i tus,  lautakunnat ,  kaupunginjohtaja  sekä osastopääl l iköt  huolehti -
vat ,  että  kaupungin asukkaat ja  pa lve lujen käyttä jät saavat  r i it tävästi  t ietoa val-
miste ltavina  olevista yle isest i  merkittävistä  asioista  ja  voivat  osa l l istua  ja  vaikut-
taa näiden asioiden valmisteluun.  Viestinnässä käytetään selkeää j a ymmärrettä-
vää kie ltä  ja  otetaan huomioon kaupungin eri  asukasryhmien tarpeet .   
 
Kaupungin viestinnässä noudatetaan lojaa liutta  kaupunkia  kohtaan.  

  



 

1 1  
 

2 LUKU: Toimielinorganisaatio 

7 §  Valtuusto  
Val tuustossa on 27 va ltuutettua . Kaupunginva ltuuston tehtävät määräytyvät  kun-
talain 14 § :n mukaan.  

8  §  Kaupunginhal l i tus  ja  konserni jaosto   
Kaupunginhal l i tuksessa on yhdeksän jäsentä,  jo ista valtuusto val i tsee kaupungin-
hal l i tuksen puheenjohta jan ja varapuheenjohtajat .  Jokaisel la  jäsenel lä on henki-
lökohtainen vara jäsen.  Kaupunginhall i tuksen toimikausi  on  kaksi  vuotta .  
 
Kaupunginhal l i tuksessa  on konserni jaosto,  jossa toimivat hal l intosäännön 108 py-
kälän tarkoittamien valtuustoryhmien puheenjohtajat ,  kuitenkin korkeintaan 5  jä-
sentä.  Vars inaisten jäsenten varajäseninä toimivat  em. va ltuustoryhmien varapu-
heenjohtajat .  Kaupunginhall i tuksen konserni jaoston asettaa kaupunginhal l i tus.  
Konserni jaoston esittel i jänä toimi i  kaupunginjohtaja ja  pöytäkir janpitäjänä  kon-
serni jaoston va l itsema viranhalti ja .   

9  §  Tarkastuslautakunta 
Tarkastuslautakuntaan val i taan vi i si  jäsentä ,  joista  valtuusto val itsee lautakunnan 
puheenjohta jan ja varapuheenjohtajan.  Puheenjohta jan ja varapuheenjohtajan 
tulee  ol la  valtuutettuja .  Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hal l innon ja talouden 
tarkastuksen jär jestäminen.  Tarkastuslautakunnan toiminnasta j a tehtävistä  sää-
detään tarkemmin l uvussa 10.    

10 §  Lautakunnat  
Lautakuntien puheenjohtajat  val itaan kaupunginvaltuuston jäsenistä.  Lautakunta  
va li tsee i tselleen pöytäkir janpi tä jän.  Tässä pykälässä mainittujen toimielimien 
toimikausi  on val tuustokausi .  Jokaisel la  lautakunnan jäsenel lä  on henki lökohta i-
nen varajäsen.  
 
Sivistys lautakunta 
Sivistys lautakunnassa on yhdeksän jäsentä.  Lautakunnan tehtävistä säädetään 
tarkemmin hal l intosäännön pykä lässä 31 .  
 
Vapaa-ai kalautakunta 
Vapaa-aikalautakunnassa  on seitsemän jäsentä.  Lautakunnan tehtävistä sääde-
tään tarkemmin hal l intosäännön pykälässä  32.   
 
Tekninen lautakunta  
Teknisessä lautakunnassa on yhdeksän jäsentä .  Lautakunnan tehtävistä sääde-
tään tarkemmin hal l intosäännön pykälässä  38 .  
 
Ympäristölautakunta  
Ympäristölautakunnassa on yhdeksän.  Lautakunnan tehtävistä  säädetään tar-
kemmin hal l intosäännön pykälässä  39.    

11 § Kuntien yhteiset lautakunnat 
Kokemäen kaupunki  valitsee  va ltuustokausi ttain edusta jan ja  varaedustajan 
Etelä-Satakunnan ympäristölautakuntaan,  joka toimii  ympäristönsuojelun osalta 
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kuntien yhteisenä lautakuntana.  Lautakunta toimii  Säkylän kunnan a laisuu-
dessa.   
 
Kokemäen kaupunki  vali tsee  yhden l isä jäsenen ja  hänel le  henki lökohtaisen vara-
jäsenen Huitt isten kaupungin sivistyslautakuntaan.  L isä jäsenet  osal l i stuvat  s i-
vis tyslautakunnan kokouksissa  Huitt isten musi ikkiopistoa koskevien asioiden 
käsit telyyn.    

12  §  Vaal i toimiel imet  
Keskusvaali lautakunnasta,  vaal i lautakunnista  ja  vaali toimikunnista  säädetään 
vaali lai ssa.  

13  §  Vaikuttamisto imiel imet  
Kaupungissa  on nuorison vaikutta jaryhmä,  vanhusneuvosto ja  vammaisneuvosto,  
joiden kokoonpanosta,  asettamisesta  ja  toimintaedel lytyksistä päättää  kaupun-
ginhall i tus.  
  
Vaikuttamistoimiel imet voivat  ol la  kuntien yhteisiä  kaupunginhal l ituksen päätök-
sel lä .   
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3 LUKU: Henkilöstöorganisaatio 

14 §  Henki löstöo rganisaatio 
Kaupungin henkilöstöorganisaati ota  johtaa kaupunginhal l i tuksen alaisena kau-
punginjohtaja .  
Kaupungin henkilöstöorganisaatio jakautuu seuraaviin  osastoihin : 
Hal l into-osasto 
Sivistysosasto 
Tekninen osasto  
 
Osastoa johtaa osastopääll ikkö,  jonka kaupunginhal l i tus nimeää tehtäväänsä.  
Kaupunginhal l i tus nimeää osastopääl l iköl le kaks i  s i ja ista ,  joka  hoitaa  osastopääl-
l ikön tehtäviä  osastopääll ikön ol lessa  poissa ta i  esteel l inen.  
 
Osastojen väl isestä työnjaosta  ja työvoiman käytöstä päättää kaupunginjohtaja .  
Osaston s isäisestä työnjaosta ja  työvoiman käytöstä päättää osastopääl l ikkö.  
 
Osastot  voivat  jakautua tulosalueisi in  ja  tu losyksiköih in.  Tulosalueiden jakautu-
misesta tulosyksiköihin päättää osaston osastopääl l ikkö.   

15  §  Kaupunginjohtaja 
Kaupunginjohta ja johtaa ja  kehittää  kaupungin toimintaa kaupunginhal l i tuksen 
ala isuudessa .   
 
Kaupunginjohta jan si ja isena kaupunginjohtajan ol lessa poissa  tai  esteell inen toi-
mii  hal l intojohtaja.  Myös  hal l intojohtajan ol lessa poissa  tai  esteel l inen toimii  kau-
punginjohtajan si ja isena talousj ohtaja .  
 
Kaupunginhal l i tuksella  on oikeus myöntää virkavapautta  kaupunginjohta jal le  
enintään kuudeksi  kuukaudeksi .  V irkavapauden kestäessä al le  14  vuorokautta  vir -
kavapauden voi  myöntää  kaupunginhal l i tuksen puheenjohtaja .  Virkavapaan 
myöntämisestä t iedotetaan kaupunginhal l itusta .  Kaupunginjohtajan poissa ol-
lessa tai  vi ran  ol lessa avoinna hoitaa kaupunginjohta jan tehtäviä  hänen si ja i-
sensa.  Kaupun ginvaltuusto voi  kuitenkin ,  mil lo in  vi rka on avoinna ta i  poissaolo 
kestää  yl i  kaksi kuukautta,  ottaa virkaan väl iaikaisen hoi ta jan.  
 
Kaupunginjohta jan tehtävistä ja  ratkaisuva llasta  säädetään hal l intosäännön py-
kälässä  27 .  

16  §  Osastojen organisaatio ja  teh tävät  
Kaupunginhal l i tus ja  lautakunnat  määräävät  a laisensa osaston organisaat iosta ja  
tehtävistä si ltä  osin  kuin hal l intosäännössä ei  o le  asiasta määrätty.  

16 . 1  § Hal l into-o sasto  
Osasto kuuluu kaupunginhall ituksen ala isuuteen.  
Hal l into-osaston tehtävänä on kaupunginvaltuuston,  kaupunginhall i tuksen,  kau-
punginhall i tuksen konserni jaoston, yhteistyötoimikunnan sekä keskusvaa li lauta-
kunnan valmistelu-  ja  toimeenpanotehtävät  sekä kaupungin  organisaat ion hal l in-
nol l isesta  ja  oikeudel l isesta  neuvonnasta  ja  ohjeistamisesta  vastaaminen,  talous-
hal l innon peruspal vel ujen,  k ir janpidon, osto-  ja  myynt ilaskujen käsittelyn,  kas-
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sanhoidon,  pa lkanlaskennan, talous-  ja  strategiasuunnittelun, keskitetyn hankin-
tatoimen,  henki löstöhal l innon,  pa lkkaus-  ja  palvelussuhdeasioiden,  henkilöstön 
kehittämisen ja koulutuksen, työsuojelun,  työhyvinvoinnin edistäminen ja työter-
veyshuol lon jär jestäminen sekä  työll istämiseen l i i ttyvien asioiden hoitaminen,  ar-
kistotoimen ja konsernivalvonnan palvelujen jär jestäminen. Osasto vastaa myös 
maaseutupalveluiden ja  keskitettyjen t ietohal l innon palvelujen jär jestämisestä 
sekä tarkastuslautakunnan valmistelutehtävistä .  Hal l into-osasto vastaa näiden l i-
säksi  sosiaal i-  ja  terveydenhuollon palvel uiden ohjauksesta.  Tämän l isäksi  osasto-
pääl l ikön a la isuudessa toi mi i  edunvalvonnan tulosyksikkö.   
  
Osasto jakautuu seuraavi in tu losalueisi in:  
Toimiel imet – tulosalue,  j ota  johtaa kaupunginjohtaja ;  
Vaal i t  –  tulosalue , jota johtaa hal l intoj ohtaja ;  
Hal l into –  tulosalue ,  jota johtaa hall intojohtaja ;  
Sosiaa li -  ja  terveyspalve luiden tulosalue ,  jota johtaa ta lousjohtaja ;  
Työll is täminen –  tulosalue,  jota johtaa  hal l intojohta ja ;  
Projekt it  –  tu losalue,  jota johtaa talousjohta ja .  

16 .2  §  S ivis tysosasto 
Osasto kuuluu sivistyslautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen. Si-
vis tysosaston tehtävänä on varhaiskasvatuksen,  esiopetuksen, perusopetuksen,  
lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelujen sekä  muuhun koul utus- ,  var-
haiskasvatus-  ja  opetustoimintaan l i i ttyvien tehtävien hoitaminen ja jär jestämi-
nen.  Osaston tehtävänä on myös kir jastopalvelujen,  nuorisopalvelujen,  l i ikunta-
palvel ujen,  museopalve lujen ja kulttuur ipalvelujen hoi taminen ja jär jestäminen 
sekä matkai lun edistämi sen koordi noint i .  Osasto vastaa s ivistyslautakunnan ja 
vapaa-aikalautakunnan valmistelu-  ja toimeenpanotehtävistä .  
 
Osasto jakautuu seuraavi in tu losalueisi in:  
Varhaiskasvatuksen tulosalue,  jota johtaa  varhaiskasvatuspääl l ikkö;  
Perusopetuksen tulosalue,  jota johtaa s ivistys johtaja ;  
Toisen asteenkoulutuksen tulosalue,  jota  johtaa sivistysjohtaja ;  
Vapaan sivistystyön tulosa lue,  jota johtaa sivistysjohtaja ;  
Vapaa-ajan tulosalue ,  jota  johtaa vapaa-aikapääl l ikkö.  

16 .3  §  Tekninen osasto  
Osasto kuuluu tekni sen lautakunnan sekä ympär istölautakunnan alaisuuteen.  
Teknisen osaston tehtävänä on kaavoituksen ja maankäytön,  kaupungin raken-
nusten yl läpidon, teiden ja katujen kunnossapidon jär jestäminen sekä pihojen ja 
alueiden hoidon,  ulkoi lu-  ja viheralueiden hoi don,  maa-  ja  metsäa lueiden hoidon,  
ravitsemis-  ja  puhtaanapitopalvelujen,  yhdyskuntatekniikan suunnittelun, raken-
tamisen ja yl läpidon, väestönsuojelun ja p alo-  ja  pelastustoimen jär jestäminen,  
s i l tä osin kui n ni itä  e i  ole  annettu ulkopuol isen tahon tehtäväksi .  Teknisen osas-
ton tehtäviin kuuluu myös jätehuollon viranomaistehtävien jär jestäminen,  si l tä 
osin kuin nii tä ei  ole  annettu ulkopuolisen tahon tehtäväksi .  Osaston tehtävänä 
on l isäksi ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuol lon 
palvel ujen jär jestäminen.  Osasto vastaa teknisen lautakunnan ja  ympäri stölauta-
kunnan valmistelu-  ja  toimeenpanotehtävistä .  
 
Osasto jakautuu seuraavi in tu losalueisi in:  
Yle isten a lueiden hoidon tulosalue,  jota johtaa katu-  ja  puistomestari ;  
T i lah all innon tulosalue,  jota  j ohtaa rakennusins inööri ;  
Kaavoituksen ja  mittauksen tulosalue,  jota  johtaa  maankäyttöins inöör i ;  
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Ympäristötoimintojen tulosalue,  jota johtaa maankäyttöinsinöör i ;  
Palo-  ja  pelastustoimen tulosalue, jota johtaa tekninen johtaja  

17  §  Osastopääl l iköt  
Osastopääl l ikkö vastaa toimialansa toiminnasta  sekä johtaa ja  kehittää  toimintaa 
kaupunginhal l i tuksen , ja  lautakunnan alaisuudessa.   
 
Osastopääl l iköiden yleis istä tehtävi stä ja  ratkaisuval lasta säädetään tarkemmin 
hal l intosäännön pykälässä 25.  

18 §  Tulosalueiden pääl l ikö t  
Tulosaluepääl l ikkö vastaa tulosalueensa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää tu-
losa lueensa toimintaa osastopääll ikön alaisuudessa.   
 
Tulosalueiden pääl l iköiden yleisistä  tehtävistä ja  ratkaisuval lasta säädetään tar-
kemmin hal l intosäännön pykälässä  26.  

19  §  Tu losyksiköiden es imiehet  
Tulosyks ikön esimies vastaa tulosyksikkönsä toiminnasta sekä johtaa  ja  kehittää 
tulosyksikkönsä toimintaa  tulosaluepääl l ikön alaisuudessa.  
 
Tulosyks iköiden esimiesten yle isistä  tehtävistä  ja ratkaisuva llasta  säädetään tar-
kemmin hal l intosäännön pykälässä  26.   
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4 LUKU: Konserniohjaus ja sopimusten 
hallinta 

20 §  Konsern ijohto 
Kaupungin konserni johtoon kuuluvat  kaupunginhall i tus,  kaupunginhall i tuksen 
konsernijaosto sekä kaupunginjohtaja  ja  talousjohtaja .   

21  §  Konserni johd on tehtävät  ja  toimival lan  jako 
Kaupunginhal l i tus  
1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä 

ja valmistelusta valtuustolle. 
2. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen 

työnjaon. 
3. antaa valtuustolle vähintään vuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja talou-

dellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä. 
4. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumi-

sen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää tarvittaessa ulkopuolisen arvioin-
nin kerran valtuustokaudessa sekä 

5. käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa.  
6. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. 

 

Konserni jaosto  
1. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvon-

nan. 
2. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee 

niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. 
3. antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa sekä 
4. käy kaupungin elinvoimaisuuteen, elinkeino- ja maapolitiikkaan liittyviä neuvotteluja ja tekee 

kaupunginhallitukselle aloitteita näihin liittyvistä asioista.  
 

Kaupunginjohta jan tehtävänä on toimia  konsernin johtajana ja  omistajaohjauk-
sel la  myötävaikuttaa  ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hal l intoon ja  toimin-
taan, seurata  kuntayhtymien ja kunt ien edustaja inkokousten toimintaa  sekä  va l-
miste lla  kaupungin edusta ji l le  annettavat  tarvittavat ohjeet kannan ottamisesta 
yhtymävaltuustossa tai  edustajainkokouksessa  käsiteltävi in  kysymyksi in.   
 
Talousjohtajan tehtävänä on seurata konserniyhtiöiden talouden kehitystä ja  
omistajanohjauksel la  myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hal-
l intoon ja toimintaan.   

22  §  Sopimusten hal l inta  
Kaupunginhal l i tus vastaa sopimusten hal l innan ja sopimusvalvonnan jär jestämi-
sestä,  antaa tarkemmat ohjeet  sekä sopimushall innasta että  määrää sopimusten 
vastuuhenki löt  toimialal laan.  
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5 LUKU: Toimielinten ja viranhaltijoiden 
tehtävät ja toimivallan jako 

23  §  Kaupunginhall i tuksen tehtävät  ja  to imivalta  
Kaupunginhal l i tus j ohtaa  kaupungin toimintaa ja  vastaa  kuntalaissa säädetyistä 
tehtävistä sekä  
1. valmistelee kaupunginvaltuustolle ehdotukset kaupungin keskeisiksi tavoitteiksi ja strategi-

oiksi. 
2. johtaa kaupungin toimintaa ja hallintoa. 
3. vastaa kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-

vonnasta. 
4. ohjaa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua niin, että asetetut tavoitteet voidaan saa-

vuttaa. 
5. päättää omaisuuden hankinnassa ja myynnissä noudatettavista periaatteista. 
6. hyväksyy yleiset ohjeet kaupungin tiedottamisen periaatteista. 
7. päättää elinkeino-, kilpailukyky-, työllisyys-, koulutus- ja elinvoimapolitiikan periaatteista. 
8. seuraa kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon toteutumista ja huolehtii sosiaali- ja tervey-

denhoidon palvelujen saatavuudesta. 
9. vastaa ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista.  
10. vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja hyväksyy sisäistä valvontaa kos-

kevat ohjeet ja menettelytavat. 
11. päättää talousarviolainojen ottamisesta talousarvion rajoissa. 
12. päättää lyhytaikaisen lainoituksen myöntämisestä EU-/valtion tukea saaville yhdistyksille pro-

jektien väliaikaista rahoitusta varten. 
13. päättää tarkemmista julkisuuslain mukaan perittävien maksujen perusteista ja määristä. 
14. vastaa asuntohallinnon järjestämisen tehtävistä.  
15. antaa kaupungin lausunnot ja selvitykset, ellei asiaa sen merkittävyyden vuoksi käsitellä kau-

punginvaltuustossa tai toimivaltaa ole osoitettu muulle taholle. 
16. antaa selvityksen valtuuston päätöksistä tehdyistä valituksista, mikäli kaupunginhallitus kat-

soo voivansa hyväksyä valtuuston päätöksen. 
17. jättää helmikuun loppuun mennessä valtuustolle kuntalain 23 §:ssä tarkoitetun luettelon val-

tuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista, joita kuntalaiset ja valtuutetut ovat edellisen vuo-
den aikana tehneet sekä aloitteista, joita kaupunginhallitukselle on edellisen vuoden aikana 
tehty. 

18. hoitaa ne asiat, jotka liittyvät kaupungin elinkeinopolitiikkaan ja suhdetoimintaan sekä huoleh-
tii ystävyyskuntayhteyksistä. 

19. päättää yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamisesta, osakkeiden ja osuuksien ostamisesta 
ja myymisestä sekä säätiöiden perustamisesta. 

20. päättää kiinteän omaisuuden myynnistä omaisuuden arvon ollessa enintään 100 000 euroa, 
kuitenkin siten, että yritystonttien, -tilojen ja määräalojen myynnin osalta toimivalta kattaa 
kaikki kauppahinnat ja myyntiehdoista päättämisen.  

21. päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta enintään 10 vuo-
deksi silloin, kun sopimuksen vuotuinen arvo on yli 40 000 euroa sekä päättää kiinteän ja irtai-
men omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta pidemmäksi aikaa kuin 10 vuodeksi, 
mutta korkeintaan 30 vuodeksi. 

22. päättää kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta toistaiseksi euromäärän ol-
lessa korkeintaan 40 000 euroa. 

23. päättää kiinteän omaisuuden vuokralle antamisen ja ottamisen periaatteista. 
24. päättää ympäristöpolitiikan periaatteista. 
25. johtaa maankäytön yleistä suunnittelua ja kaavoitusta sekä päättää maankäyttöä, kaavoitusta 

ja asuntopolitiikkaa koskevista periaatteista. 
26. päättää maankäyttösopimusten hyväksymisestä. 



 

18  
 

27. päättää asema- ja yleiskaavan laadinnan käynnistämisestä ja laatimisvaiheen aikaisesta raken-
nuskiellosta. 

28. päättää kaavoitusohjelman hyväksymisestä. 
29. päättää kaupungin kaavoituskatsauksen hyväksymisestä. 
30. päättää asemakaavan ajanmukaisuudesta. 
31. päättää muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen hyväksymisestä. 
32. antaa lausunnon naapurikuntien asema- ja yleiskaavoista sekä seudullisista ja alueellisista 

suunnitelmista. 
33. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n tarkoittamien kaavan laatimisesta aiheutuneiden 

kustannusten perimisestä. 
34. päättää kaupungin rakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä. 
35. päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakentamiskehotuksen antamisesta. 
36. päättää kiinteistöverosta vapauttamisesta. 
37. päättää kaupungille tulevien valtionperintöjen ja testamentatun tai lahjoitetun omaisuuden 

käyttöä koskevien tarpeellisten ohjeiden antamisesta. 
38. päättää lailla maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa sekä maaseutuelinkeinojen tukiteh-

täviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettujen säädösten nojalla kunnille siirre-
tyistä tehtävistä sekä muista maaseututoimen tehtävistä. 

39. hyväksyy kaupunginvaltuuston päättämien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta hyö-
dykkeen tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. 

40. hyväksyy yleisen valmiussuunnitelman. 
41. huolehtii niistä tehtävistä, jotka eivät kuulu minkään muun kaupungin toimielimen tehtävä-

alueeseen. 
42. päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta tai vaihtamisesta omaisuuden arvon ollessa enin-

tään 100 000 euroa, milloin ostamiseen ei sovelleta luvun 8 määräyksiä koskien hankintatoimi-
valtaa. 

43. päättää vesihuoltolaissa tarkoitettujen vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ja niiden muutos-
ten hyväksymisestä, mikäli kyseessä on merkitykseltään vähäinen teknisluontoinen muutos. 

44. päättää kaupungin osallistumisesta tehtäväalueensa sekä poikkihallinnollisiin kehittämishank-
keisiin ja/tai -projekteihin.  

45. päättää perustettavista työryhmistä ja toimikunnista kaupunginhallituksen tai lautakuntien 
alaisuuteen. Hallitus päättää perustamansa työryhmän tai toimikunnan kokoonpanosta ja toi-
mikaudesta.  
 

L isäksi  kaupunginhal l ituksen tehtävänä on tehtäväalueellaan sen l isäksi ,  mitä 
muual la on määrätty 
46. tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä toimintakertomus. 
47. jakaa määrärahat tulosalueille ja tulosyksiköille. 
48. huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuot-

tavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. 
49. päättää palvelujen järjestämisestä ja kehittämistä koskevista toimintaperiaatteista. 
50. päättää sopimusten ja muiden sitoumusten solmimisesta silloin, kun muu viranomainen ei tee 

asiassa päätöstä. 
51. päättää taksat ja maksut. 
52. päättää yli 1000 euron vahingonkorvauksen maksamisesta niissä tapauksissa, joissa kaupunki 

katsotaan korvausvelvolliseksi. 
53. päättää tulorajoista, vuokrista ja muista korvausperusteista, milloin se voimassa olevien sään-

nösten mukaan on mahdollista 
54. päättää avustuksista. 
55. hyväksyä tilahankkeiden tarveselvitykset. 
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24 § Lautakuntien yle iset tehtävät j a ratkaisuvalta   
Kunkin lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueel laan sen l i säksi ,  mitä  la issa  on 
säädetty tai  muussa säännössä määrätty 
1. ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen pää-

tösten mukaisesti. 
2. vastata niiden asioiden valmistelusta, jotka kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ratkaisee. 
3. huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuot-

tavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. 
4. päättää palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä koskevista toimintaperiaatteista.  
5. hyväksyä tilahankkeiden tarveselvitykset tehtäväalueensa osalta. 
6. käyttää kaupungin puhevaltaa lautakunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa. 
7. päättää tehtäväalueellaan taksat ja maksut. 
8. antaa kaupungin puolesta kaupungin lausunnot lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa 

asioissa, jollei lausuntopyynnöstä tai käsiteltävänä olevan asian luonteesta muuta johdu sekä 
muutoinkin käyttää kaupungin puhevaltaa tehtäväalueensa hallintoasioissa. 

9. tehdä kaupunginhallitukselle esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä toi-
mintakertomus. 

10. valvoa talousarvion toteutumista ja sitä, että kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudate-
taan. 

11. jakaa määrärahat tulosalueille ja tulosyksiköille. 
12. päättää yli 1000 euron vahingonkorvauksen maksamisesta niissä tapauksissa, joissa kaupunki 

katsotaan korvausvelvolliseksi. 
13. päättää tulorajoista, vuokrista ja muista korvausperusteista, milloin se voimassa olevien sään-

nösten mukaan on mahdollista. 
14. päättää sopimusten ja muiden sitoumusten solmimisesta, ellei muualla hallintosäännössä toi-

sin määrätä. 
15. päättää tehtäväalueensa avustuksista. 
16. päättää tehtäväalueensa valmiussuunnittelusta. 
17. päättää kaupungin osallistumisesta tehtäväalueensa kehittämishankkeisiin ja/tai -projektei-

hin.  
18. päättää muista tehtäväalueensa asioista sekä tehtäväalueensa lainsäädännössä säädetyistä 

tehtävistä, ellei tehtävässä ole siirretty päätösvaltaa jaostolle tai viranhaltijalle.  
19. huolehtii oman toimialansa tehtäväalueensa asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen mää-

räysten ja ohjeiden mukaisesti sekä nimeää asiakirjahallinnon vastuuhenkilön omalla toimialal-
laan. 

25  §  Osastopääl l iköiden yle iset  tehtävät  ja  to imivalta   
Kunkin osastopääll ikön tehtävänä on tehtäväalueel laan sen l isäksi ,  mitä  muual la 
hal l intosäännössä  on säädetty 
1. johtaa ja kehittää osaston toimintaa ja erityisesti vastata tehtävien yhteensovittamisesta ja 

osastojen sisäisestä ja välisestä yhteistyöstä. 
2. vastata osaston toiminnan kokonaissuunnittelusta, tuloksellisuudesta, laadusta ja päättää voi-

mavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä. 
3. vastata osaston talousarviovalmistelusta, käyttösuunnitelman valmistelusta sekä määräraho-

jen toteutumisen seurannasta. 
4. vastata osastonsa valmiussuunnittelusta. 
5. seurata toimialallaan toimintaa kuntayhtymissä, joissa kaupunki on jäsenenä. 
6. päättää vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on 

korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi 1000 euroon saakka. 
7. päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta enintään 10 vuo-

deksi silloin, kun sopimuksen vuotuinen arvo on korkeintaan 40 000 euroa.  
8. päättää irtaimen omaisuuden hankinnasta, myynnistä, vaihdosta, lahjoittamisesta ja poistosta. 
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9. myöntää vapautus maksujen maksamisesta tai lykkäys niiden maksamiseen, mikäli tähän on 
erityistä syytä. 

10. määrätä osaston hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen käytöstä sekä turvallisuus-
suunnittelusta, jollei hallintosäännössä muuta määrätä sekä lisäksi päättää tilojen tilapäisestä 
luovuttamisesta ulkopuolisten käyttöön tehtäväalueen toimielimen päättämien periaatteiden 
mukaisesti. 

11. päättää osastonsa toimipisteiden aukioloajoista. 
12. huolehtia tehtäväalueensa tiedottamisesta. 
13. vastata osaston valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä. 
14. päättää luvan myöntämisestä osaston alaista toimintaa koskevien tutkimusten suorittamiseen. 
15. antaa tehtäväalueeltaan tai tehtäväalueensa toimielimeltä pyydettyjä sellaisia lausuntoja ja sel-

vityksiä, joilla ei ole yleisempää merkitystä. 
16. vastaa osaston henkilöstön kouluttamisen järjestämisestä. 

26 §  Tulosalueiden pääl l iköiden/-yksiköide n e simiesten y le iset  
tehtävät ja  toimivalta  
Tulosalueiden pääl l iköiden/- yksiköiden esimiesten tulee johtaa organisaat iota tu-
losvastuul l i sest i  siten ,  että kaupunginvaltuuston ja muiden toimiel inten asetta-
mat tavoit teet  saavutetaan .  Esimiehet vastaavat  osastojen,  tulosalueiden ja  tu-
losyksiköiden väl isestä si säisestä yhteistyöstä,  v iest innästä,  kehittämisestä ja  
työyhteisöjen hyvinvoinnista.  Esimiesten tehtävänä on sen l isäksi ,  mitä  muualla  
on säädetty:  
1. johtaa ja kehittää tulosalueen/-yksikön toimintaa. 
2. huolehtia tulosalueen/-yksikön hankintojen valmistelusta. 
3. huolehtia tulosalueen talousarvion valmistelusta. 
4. päättää henkilöstön työvuorosuunnittelusta ja työvuoroista sekä ilta-, lauantai-, pyhä-, sunnun-

tai- ja valmiustyöstä. 
5. määrätä tulosalueen/-yksikön hallintaan kuuluvien alueiden, paikkojen ja tilojen käytöstä sekä 

lisäksi päättää tilojen tilapäisestä luovuttamisesta ja vuokraamisesta ulkopuolisen käyttöön 
tehtäväalueen toimielimen päättämien periaatteiden mukaisesti. 

27  §  Kaupunginjohtajan  tehtävät  ja  to imivalta  
Kaupunginjohta ja  johtaa  kaupungin hall intoa ,  kaupungin  organisaatiota ,  ta lou-
denhoitoa sekä muuta kaupungin toimintaa kuntal ain määräysten mukaisest i .  
Kaupunginjohta jan tehtäväalueen hoitamisesta sovitaan tarkemmin johtajasopi-
muksessa .   
 
Sen l i säksi  mitä muualla hal l intosäännössä  on määrätty ,  kaupungi njohtajan teh-
tävänä on kaupunginhal l i tuksen puolesta 
1. huolehtia siitä, että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokouksissa käsiteltävät 

asiat valmistellaan, yhteen sovitetaan ja pannaan täytäntöön asianmukaisesti.  
2. päättää kaupungin osallistumisesta ja määrää tarvittaessa edustajansa tiedotus-, neuvottelu- 

ja edustustilaisuuksiin. 
3. päättää kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä silloin, kun kyse on kaava-alu-

eesta. 
4. päättää kunnallisen heraldiikan käytöstä. 
5. antaa kaupunginhallitukselta pyydettyjä sellaisia lausuntoja ja selvityksiä, joilla ei ole yleisem-

pää merkitystä tai jotka asian kiireellisyyden vuoksi eivät ehdi kaupunginhallituksen käsiteltä-
väksi. 

6. päättää viestintää ja markkinointia koskevien avustusten, huomionosoitusten ja kannatusil-
moitusten sekä sponsorointitukien myöntämisestä, kun myönnettävä määrä on enintään 
3 000 euroa.  
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7. vastata ulkoisesta viestinnästä. 
8. käyttää kaupungin puheoikeutta tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa. 
9. toimia kaupungin edustajana tai vaihtoehtoisesti määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen ja 

säätiöiden yhtiö- tai vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa tarvittaessa toimintaohjeet edus-
tajille sekä nimetä kaupungin ehdokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilin- tai toi-
minnantarkastajiksi, ellei kaupunginhallitus ole toisin päättänyt. 

28  §  Hal l intojohtajan teh tävät j a to imival ta  
Sen l isäksi  mitä muualla  hal l intosäännössä on määrätty,  hal l intojohtajan tehtä-
vänä  on 
1. vastata kaupungin henkilöstöjohtamisesta ja henkilöstöasioista yleisesti. 
2. vastata kaupungin henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöstrategian valmistelusta ja toteuttami-

sesta. 
3. vastata kaupunginhallituksen yhteistoimikunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmiste-

lusta ja täytäntöönpanosta. 
4. vastata kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpa-

nosta sekä toimia näiden toimielinten pöytäkirjanpitäjänä.  
5. vastata keskusvaalilautakunnan asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä toimia lau-

takunnan pöytäkirjanpitäjänä. 
6. vastata kaupungin hankintajohtamisesta, keskitetyn hankintatoimen järjestämisestä sekä 

hankintoihin liittyvästä neuvonnasta. 
7. vastata joukkoliikenneasioiden järjestämisestä. 
8. vastata kaupungin hallinnon kehittämisestä, hallinnon oikeudelliseen neuvontaan ja hallinnon 

yleiseen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä yhteistyössä osastojen kanssa ja tehdä aloitteita 
osastojen hallinnon kehittämisestä ja toiminnan tehostamisesta. 

9. toimia kaupungin KT-yhteyshenkilönä. 
10. huolehtia kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden keskitetyn sisäisen koulutuksen 

yleisestä suunnittelusta ja toteutuksesta sekä avustaa henkilöstön muussa kehittämisessä. 
11. vastata työterveyshuollon järjestämisestä kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mu-

kaisesti. 
12. vastata muiden henkilöstöpalvelujen järjestämisestä sekä työnantajan ja henkilöstön välisen 

yhteistoiminnan edistämisestä. 
13. päättää kaupungin palveluksessa oleville henkilöille kokonaan tai osittain vapautuksen myön-

tämisestä heidän velvollisuuksistaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahingot, 
ellei asianomainen ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.  

14. antaa virka- ja työehtosopimusten paikallisia soveltamisohjeita. 
15. vastata sisäisestä viestinnästä. 
16. toimia kaupungin internet-sivuston ja intranet-sivuston osalta sananvapauden käyttämisestä 

joukkoviestinnässä annetun lain 4 §:n mukaisena vastaavana toimittajana.  
17. päättää kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenten luottamushenkilöiden koulutukseen 

osallistumisesta. 
18. vastata Kokemäen kaupungin osalta työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä.  

29 §  Talousjohtajan te htävät  ja  toimivalta  
Sen l isäksi  mitä muual la hal l intosäännössä on määrätty,  ta lousjohtajan tehtävänä 
on 
1. vastata talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta. 
2. myöntää vapautus tai lykkäys kunnallisen maksun tai sille määrätyn viivästyskoron suorittami-

sesta, kun se on säädösten ja määräysten nojalla sallittua, ellei asiaa ole annettu muun viran-
haltijan tehtäväksi. 

3. päättää kaupungin saatavien ja vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja 
vapauttamisesta, ellei toisin ole säädetty tai määrätty.  



 

22  
 

4. päättää kaupungin rahavarojen sijoittamisesta kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mu-
kaisesti sekä pankkitilien avaamisesta ja sulkemisesta. 

5. päättää kaupungin omaisuuden, kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön ja luottamus-
henkilöiden tapaturma- ja vastuuvakuutusten ottamisesta kaupunginhallituksen mahdollisien 
ohjeiden mukaisesti, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. 

6. päättää, että kaupunginhallitus ei käytä valitusoikeuttaan lääninoikeuden verotusta koskevaan 
tai keskusverolautakunnan päätökseen, taikka ettei ole aihetta antaa vastinetta korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle verotusasiassa tehdyn valituksen johdosta.  

7. myöntää kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille tarvittaessa lyhytaikainen antolaina ja päättää 
kyseessä olevan lainan takaisinmaksusta ja lainaehtojen muutoksista. 

8. päättää tilapäisluoton ottamisesta valtuuston vahvistaman enimmäismäärän puitteissa.  
9. päättää luotollisten maksuvälineiden käytöstä. 
10. päättää kaupungin saatavien vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten etuoikeuden muuttami-

sesta.  
11. päättää kaupungin myöntämien lainojen ja antamien takausten ylivakuutena olevien vakuuk-

sien palauttamisesta. 
12. päättää kaupungin kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin, jollei kaupunginhal-

litus ole toisin päättänyt. 
13. päättää kaupungin hoidossa olevien rahastojen varojen sijoittamisesta rahastojen sääntöjen 

edellyttämällä tavalla. 
14. päättää maksuajan myöntämisestä kaupunginhallituksen antamien perusteiden mukaisissa 

rajoissa. 
15. päättää pakkoperinnästä luopumisesta, kun kysymyksessä on täysin epävarma saatava tai kun 

perintäkulut muodostuvat kohtuuttomiksi saatavaan nähden.  
16. päättää asuinhuoneistojen vuokrasopimusten hyväksymisestä. 
17. päättää hakea tai ottaa vastaan kaupungille tulevia valtionperintöjä ja testamentattua tai lah-

joitettua omaisuutta.  

30 § Työllisyyskoordinaattori 
Työll isyyskoordinaattor i  hoitaa työ-  ja  e l inkeinotoimistolta  kaupungil le kuntako-
keilun yhteydessä si i r tyneitä  tehtäviä.   
Työll isyyskoordinaattor i  päättää:   
1. työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuista Kansaneläkelaitosta ja työttö-

myyskassaa sitovien työvoimapoliittisten lausuntojen antamisesta.  
2. palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin liittyvistä harkinnanvaraisista etuuksista siten, kuin 

niistä säädetään työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 10 luvussa.  
3. starttirahan myöntämisestä työttömälle työnhakijalle siten, kuin niistä säädetään työvoima- ja 

yrityspalvelusta annetun lain 8 luvussa.  
4. palkkatuen myöntämisestä työnantajalle, siten kuin siitä säädetään työvoima- ja yrityspalve-

lusta annetun lain 7 luvussa.  

S iv is tys lautakunta ,  vapaa-aikalautakunta ja  n i iden a laiset  vi ran-
halt i jat  

31  §  S ivistys lautakunnan tehtävät  ja  to imivalta  
Sivistys lautakunta johtaa ja  kehittää a laistaan osastoa ja  vastaa  palvelujen tulok-
sel l isesta jär jestämisestä.  Lautakunta seuraa ja arvioi  palvelujen vaikuttavuutta 
ja  varaa asukkail le  ja  käyttäj i l le  mahdoll isuuden osal l istua palvelujen suunnitte-
luun ja  kehittämiseen. Lautakunta  edustaa kaupunkia ja  käyttää kaupungin pu-
hevaltaa toimialaansa  kuuluvissa  asioissa.  Useampaa eri  toi mialaa koskevissa asi-
oissa kaupungin  puhevaltaa käyttää kuitenkin kaupunginhal l i tus,  jol le i  katsota,  
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että  asia  on merkitykseltään niin  suuri ,  että puhevaltaa käyttää kaupunginval-
tuusto.   
 
Lautakunnan tehtävänä on tuottaa ,  hankkia tai  jär jestää varhaiskasvatuksen,  esi-
opetuksen,  perusopetuksen,  l ukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön pa lvelut.  
Lautakunta hoitaa ja jär jestää  myös muuhun koulutus- ,  varhaiskasvatus- ja  ope-
tustoimintaan l i it tyvien tehtävien hoitamisen ja jär jestämisen .  
 
Sivistys lautakunnan tehtävänä on toimiala l laan sen l isäksi ,  mitä la issa on sää-
detty tai  muussa  säännössä määrätty 
1. jakaa tuntiresurssit kouluille. 
2. päättää esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetusten ja koulumatka-avustusten periaatteista. 
3. hyväksyä kuntakohtaiset opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat sekä aamu- ja iltapäivätoi-

minnan järjestämisen periaatteet. 
4. hyväksyä esiopetuksen antavat koulut. 
5. päättää oppilaaksi oton periaatteista. 
6. päättää peruskoulujen ja päiväkotien painotuksista. 
7. vastata taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/98) sekä vastaavassa asetuksessa kou-

lutuksen järjestäjän tai kunnan velvollisuudeksi säädetyistä tehtävistä. 
8. vahvistaa taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetut opetussuunnitelmat. 
9. vahvistaa tulosalueen yksiköiden järjestyssäännöt. 
10. vahvistaa varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kansalaisopiston toiminta-

suunnitelmat. 
11. hyväksyä koulujen lukuvuosisuunnitelmat. 
12. hyväksyä tulosaluekohtaiset toimintakertomukset. 
13. nimetä koululle koulunjohtaja ja varakoulunjohtaja sekä päiväkodille johtaja ja varajohtaja ja 

myöntää vapautus edellä mainituista tehtävistä. Koulunjohtajaa kutsutaan rehtoriksi. 
14. erottaa oppilas peruskoulusta määräajaksi sekä tarvittaessa päättää määräaikaista erottamista 

koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana sekä täytäntöönpanon aloit-
tamisen ajankohdasta. 

15. arvioida toimintaansa ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arvioin-
tiin. 

16. päättää lisäopetuksesta ja valmistavasta opetuksesta. 
17. päättää oppilaan/opiskelijan vapauttamisesta opetuksesta erityisestä syystä. 
18. myöntää erityisluvat kuljetuksiin asiantuntijalausunnon perusteella. 
19. päättää lukuvuoden työ- ja loma-ajoista. 
20. päättää erityisen tuen antamisesta ja erityisen tuen antamiseen tehtävistä muutoksista huol-

tajan/huoltajien vastustaessa asiaa. 
21. päättää perusopetuslain mukaisesta oppilaan opetuksen poikkeavasta aloittamisajankoh-

dasta, mikäli päätös on huoltajan/huoltajien toiveen vastainen. 
22. päättää oppilaan ottamisesta 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin huoltajan/huoltajien vastus-

taessa asiaa. 
23. päättää yksiköidensä siirtämisestä etäopetukseen lainsäädännön puitteissa. 

32  §  Vapaa-aikalautakunnan tehtävät  ja  toimivalta  
Lautakunnan tehtävi in kuuluu kaupungin  kir jastopalve lujen,  nuor isopalvelujen,  
l i ikuntapalvelujen,  museopalvelujen ja kult tuur ipalvelujen hoitaminen ja  jär jestä-
minen.  
 
Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on toimialal laan 
1. huolehtia kulttuuritoiminnan osalta erityislaeissa kaupungille säädetyistä tehtävistä. 
2. päättää kirjastoaineistohankinnan periaatteista ja käyttösäännöistä. 
3. huolehtia liikuntatoiminnan osalta erityislaeissa kunnalle säädetyistä tehtävistä. 
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4. huolehtia nuorisolaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä. 
5. päättää avustuksen myöntämisen periaatteista toimialallaan. 
6. koordinoida ja edistää hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa. 

33  §  S ivistysjohtaj an tehtävät  ja  to imivalta  
Sen l i säksi ,  mitä muualla on säädetty,  siv i stysjohtajan tehtävänä on,  el lei  tehtä-
vässä ole  si ir retty päätösvaltaa toisel le  viranhal ti ja l le ,   
1. päättää sivistyslautakunnan ohjeiden mukaisesti koulukuljetuksista ja esiopetusoppilaiden 

kuljetuksista. 
2. päättää sivistyslautakunnan ohjeiden mukaisesti oppilaan koulunkäynnistä muussa kuin lähi-

koulussa tai että oppilaan jokin aine opetetaan erityisestä syystä muussa kuin omassa lähikou-
lussa. 

3. päättää luvan myöntämisestä koulunkäynnin aloittamiseen vuotta säädettyä aikaisemmin tai 
myöhemmin. 

4. päättää koulujen yhteisten opettajien tuntien määräämisestä eri kouluille. 
5. päättää luvan myöntämisestä opetusta ja kasvatusta koskevien tutkimusten suorittamiseen. 
6. päättää maksusitoumuksista vuosiluokkien 1-10 oppilaiden osalta. 
7. valmistella koulujen talousarvio ja taloussuunnitelma. 
8. päättää esiopetuksen järjestämisestä. 
9. päättää koulunkäynninohjaajapalvelujen järjestämisestä. 
10. päättää esiopetuksen yksikön, perusopetuksen koulun ja lukion lukuvuosisuunnitelmiin kuu-

luvista asioista silloin, kun sivistyslautakunta ei ole vielä hyväksynyt lukuvuosisuunnitelmaa 
sekä päättää lukuvuosisuunnitelmaa koskevista vähäisistä lisäyksistä ja muutoksista.  

11. päättää oppilaan ottamisesta yksitoistavuotisen oppivelvollisuuden piiriin.  
12. nimetä koululle koulunjohtajan sijaisen ja varakoulunjohtajan sijaisen sekä päiväkodille johta-

jan sijaisen ja varajohtajan sijaisen ja myöntää vapautus edellä mainituista tehtävistä.  

34  §  V arh aiskasvatuspääl l ikön tehtävät  ja toimival ta   
Varhaiskasvatuspääl l ikön tehtävänä on varhaiskasvatuksen tulosalueen johtami-
nen.   
Varhaiskasvatuspääl l ikkö päättää  
1. lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisestä. 
2. varhaiskasvatuspalvelujen saajilta perittävistä asiakasmaksuista ja asiakaspalvelumaksuista 

vapauttamisesta tai maksujen alentamisesta sekä myöntää lykkäyksen varhaiskasvatuspalve-
lujen maksujen maksamiseen, mikäli tähän on erityistä syytä. 

3. varhaiskasvatuspalvelujen saajia koskevien maksusitoumusten myöntämisestä.  
4. lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti niistä yksittäisistä palvelujen tuottajista, joi-

den palvelujen maksamiseen varhaiskasvatuksen asiakas voi käyttää kaupungin myöntämää 
palveluseteliä. 

5. varhaiskasvatuspalveluiden palvelusetelien myöntämisestä. 
6. varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle annettavasta kehitykseen ja oppimiseen liittyvän tuen 

järjestämisestä. 
7. aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen täytäntöönpanosta, maksuista vapauttamisesta tai 

maksujen alentamisesta sekä myöntää lykkäyksen maksujen maksamiseen. 
8. varhaiskasvatuspaikkojen myöntämisestä. 

35  §  Vapaa-aikapääl l ikön tehtävät j a  to imival ta  
Vapaa-aikapääll ikön tehtävänä on vapaa-ajan tulosalueen johtaminen. Vapaa-
ajan tulosalue  vastaa k ir jastotoiminnan,  nuorisotoiminnan,  l i ikuntatoiminnan,  
museotoimi nnan ja  kulttuur itoiminnan jär jestämisestä  ja  kehittämisestä.  
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Vapaa-aikapääll ikkö päättää l i ikunta-  ja  nuori soti lojen  sekä  k ir jasto-  ja  museoti-
lo jen aukio loajo ista.  Vapaa-aikapääl l ikkö toimii  vanhusneuvoston esitte li jänä .  Va-
paa-aikapääl l ikkö päättää avustusten myöntämisestä  toimialal laan lautakunnan 
määrittämien per iaatteiden mukaisest i .  

36 §  Rehtoreiden tehtävät ja  toimival ta  
Rehtor i  johtaa  koul un toimintaa ja  vastaa sen ha ll innon ja pedagogisen toiminnan 
kehittämisestä.  Rehtor i  vastaa  myös talousarvion toteuttamisesta annettujen 
määräysten puitteissa .  
 
Rehtor i  
1. huolehtii palkkausperusteena käytettävien tuntien ja muiden suoritteiden ilmoittamisesta si-

vistysjohtajalle. 
2. päättää perusopetuslain 18 §:n mukaisista erityisistä opetusjärjestelyistä. 
3. päättää oppikirjoista ja muusta oppimateriaalista. 
4. vastaa koulunsa oppilashuoltoryhmän toiminnasta. 
5. antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen. 
6. myöntää oppilaalle luvan yli kolmen vuorokauden poissaoloon. Opettaja myöntää oppilaalle 

luvan korkeintaan kolmen vuorokauden poissaoloon.  
7. päättää sivistyslautakunnan ohjeiden mukaisesti esi- ja perusopetuksen oppilaan koulunkäyn-

nistä lähikoulussa.  
8. päättää koulutyön alkamisesta ja päättämisestä yksittäisenä koulupäivänä. 
9. vastaa koulunsa lukuvuosisuunnitelman laatimisesta. 
10. vastaa kotiopetuksessa olevan oppilaan edistymisen valvonnasta.  
11. päättää opetuksen seuraamisen rajoittamisesta koulussaan.  
12. päättää oppilaan vapauttamisesta yksittäisestä oppiaineesta. 
13. päättää oppilaan valinnaisaineesta, jos huoltaja ei suorita valintaa määräajassa tai valitun ai-

neen opetusta ei voida järjestää. 
14. päättää opintojen hyväksi lukemisesta. 
15. päättää erityisen tuen järjestämisestä yksittäisessä oppiaineessa.  
16. vastaa koulun iltapäivätoiminnasta. 
17. päättää lukuvuosisuunnitelmassa mainittujen toimintojen ajankohdasta ja sisällöstä. 
18. päättää erityisen tuen antamisesta ja erityisen tuen antamiseen tehtävistä muutoksista. 
19. päättää tehostetun tuen antamisesta. 
 

L isäksi  lukion rehtori  päättää sivistyslautakunnan ohjeiden mukaisesti  opiskel i-
joiden ottamisesta lukioon.   

37  §  Päiväkodin johtajat  
Kaupungin jokaisessa  päiväkodissa johtajana toimii  päiväkodin johta ja .  Päiväko-
din johtaja joh taa päiväkodin  toi mintaa ja  vastaa hoito-,  kasvatus-  ja  opetustyön 
kehittämisestä  sekä  pedagogisesta toiminnasta.  Pä iväkodin johtaja  vastaa myös 
talousarvion toteuttamisesta annettujen määräysten puitteissa .   
 
Päiväkodin  johtaja  
1. päättää tulosyksikön työaikajärjestelyistä. 
2. vastaa tulosyksikön työvuoroluettelon suunnittelusta. 
3. vastaa päiväkotinsa tukiryhmän toiminnasta.  
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Tekninen lautakunta ja  ympäristö lautakunta ja  ni iden alaise t vi -
ranhalt i jat   

38  §  Teknisen lautakunnan teh tävät j a toimivalta  
Tekninen lautakunta ja ympäri stölautakunta johtavat  ja  kehittävät  teknistä osas-
toa ja  vastaavat  pa lvelujen tuloksel l isesta jä r jestämisestä.  Lautakunnat seuraavat  
ja  arvioivat palvelujen vaikuttavuutta ja  varaavat asukkail le ja  käyttä ji l le mahdol-
l isuuden osal l istua palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.  
 
Lautakunta edustaa  kaupunkia  ja  käyttää kaupungin  puhevaltaa toimialaansa 
kuuluvissa asioi ssa.  
 
Teknisen lautakunnan tehtävänä on toimia lal laan sen l isäksi ,  mitä la i ssa  on sää-
detty tai  muussa  säännössä määrätty 
1. huolehtia kaupungin kiinteistöjen ja alueiden rakentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä, 

huolehtia kaupungin ruoka- ja siivouspalveluyksikön toiminnasta, vastata asemakaavateiden 
ja yleisten alueiden hoidosta sekä ulkoilu- ja viheralueiden hoidosta. 

2. huolehtia kaupungin viemärihuollosta siltä osin kuin tehtäviä ei ole sopimuksin siirretty toiselle 
osapuolelle. 

3. valvoa hulevesiä koskevien erityisten säännösten noudattamista maankäyttö- ja rakennuslain 
103 §:n mukaisesti. 

4. tuottaa ja ylläpitää kaupungin kunnallistekniset palvelut. 
5. huolehtia kaupungille tielainsäädännön mukaan kuuluvien tehtävien suorittamisesta, mikäli 

ne eivät kuulu muulle kaupungin viranomaiselle.  
6. vastata kaupungin tiehallinnosta. 
7. huolehtia kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta. 
8. huolehtia liikenneväylien, katujen, teiden, siltojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelemi-

sesta sekä huolehtia katusuunnitelmien laatimisesta.  
9. hyväksyä katusuunnitelmat vähäisiä katusuunnitelman muutoksia lukuun ottamatta.  
10. hyväksyä merkittävät kunnallistekniikkasopimukset. 
11. päättää kadunpidon aloittamisesta ja kadunpidon lopettamisesta. 
12. päättää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten perusteista ja tiekuntien 

avustusluokkien kriteereistä. 
13. vahvistaa yksityisteiden kunnossapitoluokat yksityisteiden ilmoittamien liikennemäärien mu-

kaan. 
14. hyväksyä kaupungin rakennushankkeiden pääpiirustukset, jotka perustuvat hyväksyttyihin 

hankesuunnitelmiin. 
15. päättää kaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevien yksityisteiden ottamisesta ja poistamisesta 

kaupungin kunnossapidon piiriin. 
16. päättää kaupungin omistuksessa ja/tai hallinnassa olevien yleisten maa- ja vesialueiden käy-

töstä. 
17. toimia kaupungin jätehuoltoviranomaisena ja huolehtia kaupungille jätelaissa säädetyistä jä-

tehuoltotehtävistä, mikäli tehtävää ei ole siirretty sopimuksella toiselle viranomaiselle.  
18. valvoa kuntien yhteisen jätehuoltojaoston toimintaa koskevan sopimuksen noudattamista.  
19. päättää liikenteen ohjauslaitteiden (liikennemerkin yms.) asettamisesta kaupungin hallin-

noimille alueille sekä myöntää kaupungin suostumuksen liikennemerkin asettamiseen sinne, 
missä tienpitäjä on muu kuin kaupunki.  

20. valmistella kiinteistöjen hankintaan liittyviä asioita.  
21. valmistella ja päättää kunnan alueella kiinteän omaisuuden hankintaa, vaihtamista ja luovut-

tamista koskevia asioita, milloin kohteen arvo ei ylitä 5 000 euroa.  
22. hoitaa kiinteistönmuodostusta yhteistyössä valtion viranomaisen kanssa sekä vastata paikka-

tietoa koskevista tehtävistä. 
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23. huolehtia kuntarakenteen kehittämisestä, yleispiirteisestä ympäristön kehittämisestä ja suun-
nittelusta sekä kaavoitukseen liittyvästä liikenteen suunnittelusta. 

24. huolehtia niistä kaupungille kuuluvista väestönsuojelu- ja pelastustoimen tehtävistä, joita ei 
sopimuksella ole siirretty muulle toimijalle.  

25. huolehtia palo-, pelastus-, ja nuohoustoimien suunnittelusta ja kehittämisestä yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa.  

39 §  Ympäristö lau takunnan tehtävät  j a toimivalta  
Ympäristölautakunta ja  tekninen lautakunt a johtavat  ja  kehittävät teknistä  osas-
toa ja  vastaavat  palve lujen tuloksell isesta jär jestämisestä.  Lautakunnat  seuraa-
vat ja  arvioivat palve lujen vaikuttavuutta ja  varaavat asukkai l le  ja  käyttä ji l le  
mahdol l isuuden osall istua palvelujen suunnitte luun ja  kehittämiseen.  
 
Lautakunta edustaa  kaupunkia  ja  käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa 
kuuluvissa asioi ssa.  
 
Ympäristölautakunnan tehtävänä on toimia lal laan sen l isäksi ,  mitä la issa on sää-
detty tai  muussa  säännössä määrätty 
1. toimia kaupungin ympäristösuojeluviranomaisena. 
2. huolehtia kaupungille kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä siten, kun laissa ympäristönsuoje-

lunhallinnosta, ympäristösuojelulaissa, maa-aineslaissa, maastoliikennelaissa, vesiliikenne-
laissa, vesilaissa ja jätelaissa on säädetty sekä hoitaa Porin jätehuoltojaoston alueen jätehuol-
tomääräyksissä sille asetetut tehtävät. 

3. toimia laissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena. 
4. huolehtia kaupungille rakennuslainsäädännön ja kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan 

kuuluvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät kuulu muulle kaupungin viranomaiselle. 
5. toimia osaltaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 167 §:n 2 momentissa tarkoitettuna alu-

eiden viihtyisyyttä ja hyvän kaupunkikuvan mukaisuutta valvovana viranomaisena. 
6. tehdä suunnittelutarveratkaisuja liittyen maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ään. 
7. päättää kaupungin toimivallassa olevista poikkeamista (maankäyttö- ja rakennuslain 171 §). 
8. valvoa ympäristöterveysvalvonnasta huolehtivan toimielimen toimintaa koskevan kuntien yh-

teisen sopimuksen noudattamista. 
9. määrätä rakennuskielto ja toimenpiderajoitus alueelle, jolle yleiskaavan, asemakaavan tai 

ranta-asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä sekä päättää mainittujen toimen-
piderajoitusten ja rakennuskieltojen pidentämisestä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. 

10. tehdä kaupunginhallitukselle esitykset rakentamiskehotuksista. 
11. toimia ulkoilulain tarkoittamana kaupungin leirintäalueviranomaisena. 
12. toimia maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n tarkoittamana viranomaisena ojittamiseen liitty-

vissä asioissa. 

40 §  Teknisen jo htaj an tehtävät  ja  toimival ta  
Sen l isäksi ,  mitä  muualla  on säädetty,  teknisen johtajan tehtävänä on,  el lei  tehtä-
vässä ole  si ir retty päätösvaltaa toisel le  viranhal ti ja l le  
1. vastata kunnallistekniikan, kaavateiden ja yleisten alueiden suunnittelusta ja toteutuksesta. 
2. hyväksyä kaupungin talonrakennus- ja maanrakennusurakoiden vakuudet. 
3. päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetuista katualueiden haltuunotosta. 
4. päättää katualueiden ja johtotöiden korvausasioista. 
5. päättää kiireellisten korjaustöiden suorittamisesta, mikäli vahingon estäminen tai toiminnan 

turvaaminen sitä edellyttävät.  
6. päättää lämpölinjojen, kaapeleiden ja vastaavien sijoitusluvista kaupungin alueelle sekä sijoi-

tettujen lämpölinjojen, kaapeleiden ja vastaavien siirtomääräyksistä. 
7. päättää kiinteistöliittymän sijoittamisen kohdasta. 
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8. päättää välttämättömistä, vähäisistä muutoksista hyväksyttyihin talonrakennus- ja maanra-
kennusurakoiden suunnitelmiin, mikäli urakkasopimuksesta ei muuta johdu eikä tämä aiheuta 
rakennuksen käyttötarkoituksen eikä hyväksytyn laatu- ja kustannustason olennaista muu-
tosta.  

9. päättää katusuunnitelmien vähäisistä muutoksista.  
10. seurata Satakunnan pelastuslaitoksen toimintaa.  
11. tehdä kaupungin puolesta hakemus kiinteistönmuodostamislain mukaista yleistä alueen loh-

komista, tontin lohkomista, kiinteistönmääritystä ja rasitetoimitusta varten.  

41 §  Maankäyttö insinöörin tehtävät ja  toimivalta 
Maankäyttöinsinöörin tehtävänä on kaavoituksen ja mittauksen tul osalueen sekä 
ympäristötoimintojen tulosalueen johtaminen.   
 
Sen l isäksi ,  mitä muualla on säädetty ja  määrätty ,  maankäyttöinsinöörin tehtä-
vänä  on  
1. valmistella maankäytön suunnitteluun ja maankäyttösopimuksiin liittyvät asiat kaupunginhal-

lituksen käsiteltäväksi. 
2. vastata kaavoitusasioiden valmistelusta kaupunginhallitukselle. 
3. toimia maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n mukaisena kaavoittajana. 
4. huolehtia toimitusinsinöörin tehtävistä, mikäli kiinteistöinsinööri niin määrää. 
5. myöntää lykkäystä kaupungin luovuttamien tonttien myynti- tai vuokrausehtojen mukaisen 

rakennusvelvollisuuden täyttämiseen kertakaikkisesti enintään kahdeksi vuodeksi. 
6. toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman 

merkitsemisen sekä sijaintikatselmuksen toimittamisen viranomaisena. 
7. huolehtia kaava- ja haja-asutusalueiden osoitenumeroinnista ja tienimistöön kohdistuvista vä-

hämerkityksisistä muutoksista ja korjauksista. 
8. huolehtia kartoitus- ja mittaustehtävistä sekä valmistella kiinteistöjen hankintaan ja muodos-

tukseen liittyviä asioita. 
9. erillisen tonttijaon hyväksyminen. 
10. päättää kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä silloin, kun kyse on kaava-alu-

eiden ulkopuolisista alueista.  
11. päättää kaupungin edustuksesta kiinteistö- ja lunastustoimituksessa.  
12. päättää asemakaavoitetulla alueella, joihin luottamustoimielin on vahvistanut tonttien myymi-

sessä noudatettavat perusteet, sijaitsevien rakentamattomien tonttien varaamisesta ja myymi-
sestä. 

13. allekirjoittaa kauppakirja tontti- ja kiinteistökauppojen osalta, kun viranhaltijan tai toimielimen 
päätös on lainvoimainen ja ostaja on suorittanut kauppahinnan kaupungille. 

14. antaa kaupungin suostumus rajanaapurin ominaisuudessa, kun kyse on toisen osapuolen ra-
kennuslupahakemuksesta.  

15. hakea yksityistielain 39 §:ssä tarkoitettuja tietoimituksia ja käyttää kaupungin puhevaltaa yksi-
tyistielain 39 §:ssä tarkoitetuissa tietoimituksissa. 

16. toimia paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain tarkoittamana paikkatietoa hallinnoivana vi-
ranomaisena. 

17. tehdä kaupunginhallitukselle vuosittain ehdotus maankäytön- ja rakennuslain 7 §:n mukaiseksi 
kaupungin kaavoituskatsaukseksi. 

18. päättää kunnan suostumuksesta tai lausunnon antamisesta kiinteistönmuodostamislain 32-33 
§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 

42 §  Ympär istöasiantunt i jan tehtävät  ja  to imival ta  
Sen l i säksi ,  mitä  muual la on säädetty ja määrätty ,  ympäristöasiantunti jan  tehtä-
vänä  on 
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1. käsitellä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaiset ilmoitukset melua ja tärinää aiheuttavasta tila-
päisestä toiminnasta, ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaiset ilmoitukset koeluontoisesta toi-
minnasta sekä ympäristönsuojelulain 120 §:n mukaiset poikkeukselliset tilanteet. 

2. antaa luonnonsuojelulain (1096/1996) 24 §:n mukainen lausunto luonnonsuojelualueen perus-
tamisesta ja tehdä aloitteet luonnonsuojelualueen perustamisesta kaupunkiin.  

3. antaa suuria yleisötapahtumia koskevat määräykset, joiden antaminen on Porin jätehuoltoja-
oston alueen jätehuoltomääräyksissä määrätty ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

4. antaa muut kuin ympäristönsuojeluviranomaiselle tai alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle annettavat ympäristönsuojelulain 42 §:n tarkoittamat lausunnot. 

5. valvoa ympäristönsuojelumääräysten ja jätehuoltomääräysten noudattamista.  
6. käyttää ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain, vesilain, ulkoilulain ja kemikaalilain mu-

kaista tiedonsaanti- ja tarkastusoikeutta.  
7. päättää ympäristönsuojelulain 182 §:n mukaisesta viranhaltijan väliaikaisesta määräyksestä ja 

ympäristönsuojelulain 186 §:n mukaisesta vireillepanosta. 
8. päättää maa-ainesluvista taksan mukaan kaupungille tulevat maksut. 
9. huolehtia maa-aineslain velvoitteiden täyttämiseksi asetettavien vakuuksien hyväksymisestä, 

valvonnasta ja vapauttamisesta.  
10. päättää maa-aineslain vastaisen maa-ainesten ottamisen keskeyttämisestä. 

43 §  Rakennusinsinöör in  tehtävät ja  toimival ta  
Rakennusinsinöör in tehtävänä on ti lahal l innon tulosalueen johtaminen.  
 
Sen l i säks i ,  mitä  muual la  on säädetty ja  määrätty,  rakennusinsinöör in  tehtävänä  
on 
1. päättää kiireellisistä korjauksista tehtäväalueellaan, mikäli vahingon estäminen tai turvaami-

nen sitä edellyttää. 
2. päättää hoidossaan olevien kaupungin kiinteistöjen sähkö-, lämpö- ja muiden liittymissopi-

musten hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta. 
3. päättää rakennusaikaisten vakuutusten ottamisesta sekä vakuutusten voimassaolon ja mää-

rän riittävyyden varmistumisesta omalla tehtäväalueellaan.  
4. päättää välttämättömistä vähäisistä muutoksista tehtäväalueellaan hyväksyttyihin talonraken-

nus- ja maanrakennusurakoiden suunnitelmiin, mikäli urakkasopimuksesta ei muuta johdu 
eikä tämä aiheuta rakennuksen käyttötarkoituksen eikä hyväksytyn laatu- ja kustannustason 
muutosta.  

5. päättää kaupungin kiinteistöjen rakentamishankkeiden yhteydessä tulevien maamassojen 
hyödyntämisestä. 

6. päättää kaupungin vuokratonteilta tulevien maamassojen hyödyntämisestä, ellei niitä käytetä 
kyseisellä tontilla tai ellei niistä ole sovittu erikseen vuokrasopimuksessa. 

7. huolehtia kiinteistöjen ja rakennusten suunnittelusta ja rakennuttamisesta. 

44 §  Rakennustarkastajan tehtävät  ja  to imivalta 
Sen l isäksi ,  mitä  muualla on säädetty ja  määrätty ,  rakennustarkastajan tehtävänä 
on 
1. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 130 §:n mukaiset rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja 

maisematyöluvat sekä ilmoitusten käsittelyt. 
2. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 143 §:n mukaisesti luvan voimassaolosta ja jatkamisesta. 
3. myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n mukaisen vähäinen poikkeaminen rakennuslu-

van yhteydessä. 
4. hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain 122 §:n mukaisesti vastaava työnjohtaja sekä erityisalan 

työnjohtaja. 
5. määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 165 §:n mukaisesti luonnollisen vedenjuoksun muuttami-

sesta ja maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaisesti rakennuksen kunnossapidosta, maan-
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käyttö- ja rakennuslain 168 §:n mukaisesti kevyen rakennelman ja pienehkön laitoksen pois-
tosta tai muuttamisesta sekä maankäyttö- ja rakennuslain 170 §:n mukaisesti rakennustyön 
loppuunsaattamisesta pakkokeinopäätöksiä lukuun ottamatta.  

6. huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain velvoitteiden täyttämiseksi asetettavien vakuuksien hy-
väksymisestä, valvonnasta ja vapauttamisesta. 

7. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 151 §:n mukaisesta rakennuttajavalvonnasta, asiantuntija-
tarkastuksesta sekä ulkopuolisesta tarkastuksesta. 

8. toimia maankäyttö- ja rakennuslain 181 § 5. momentin mukaisesti markkinavalvonnan osana. 
9. päättää rakennustyön keskeyttämisestä maankäyttö- ja rakennuslain 180 §:n mukaisesti. 
10. käyttää maankäyttö- ja rakennuslain 183 §:n mukaista tarkastusoikeutta. 
11. päättää tarkastus- ja valvontatehtävistä vahvistetun taksan mukaan kaupungille tulevat mak-

sut. 
12. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:n mukaisista kokoontumistiloista.  

45 §  Katu-  ja  puistomestar in tehtävät  ja  toimival ta  
Katu-  ja  puistomestar in tehtävänä on yle isten alueiden hoidon tulosalueen johta-
minen.  
 
Sen l isäksi ,  mitä  muualla  on säädetty ja  määrätty ,  katu-  ja  puistomestar in  tehtä-
vänä  on  
1. päättää kiireellisistä korjauksista tehtäväalueellaan, mikäli vahingon estäminen tai toiminnan 

turvaaminen sitä edellyttää. 
2. päättää kaupungin katujen rakennus- ja muutostöiden yhteydessä tulevien maamassojen hyö-

dyntämisestä. 
3. huolehtia kunnallistekniikan, kaavateiden ja yleisten alueiden suunnittelusta ja toteutuksesta. 
4. vastata väliaikaisten liikenteen ohjauslaitteiden (liikennemerkin yms.) asettamisesta kaupun-

gin hallinnoimilla alueilla sekä myöntää kaupungin suostumus väliaikaisen liikennemerkin 
asettamiseen sinne, missä tienpitäjä on muu kuin kaupunki. 

5. huolehtia romuajoneuvolainsäädännön sekä ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain mukai-
sista kaupungille kuuluvista tehtävistä. 

Muu t erin äiset  säädökse t  

46 §  Toimival lan e del leen s i i r täminen ja  sen rajoi tukset  
Toimiel in  ja  viranhalt i ja  voi  si i r tää si l le  tässä luvussa ( luku 5)  määrättyä toimival-
taa edelleen alaiselleen viranomaisel le .  Se ,  jol le to imivalta on si i rretty , ei  voi enää 
si i r tää  toimi valtaa edel leen.   
 
Viranhalt i ja l le e i  voida si irtää päätösvaltaa tässä luvussa mainitussa asiassa,  jos 
tehtävä on lai l la  määrätty jonkin t ietyn viranomaisen tehtäväksi .   

47 § Erityistoimivallan käyttöön ottaminen poikkeusoloissa tai 
normaaliolojen häiriötilanteiden aikana 
Kaupunginhal l i tus voi  poikkeusolojen aikana ta i  normaal iolojen häiri öt i lanteissa 
si i r tää  päätöksel lään lautakuntien ja kaupunginhall i tuksen päätösvaltaa  osasto-
jen  pääll iköil le ja  kaupunginjohtajal le .  Toimiva llan  si i rto voi  koskea kaikkia väl t-
tämättä  tehtäviä  päätöksiä ,  jo iden päättämisestä monijäsenisessä toimie l imessä 
ei  ol la säädetty normein.  Päätösvalta  si i rtyy takaisin toimivaltaiselle toimiel i -
melle  poikkeusolo jen tai  normaaliolojen häir iöt i lanteen päättyessä ta i  er i l l i se l lä  
kaupunginhal l i tuksen päätöksellä.  
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48 § Toimiva lta  päättää asiakir jan antamisesta 
Val tuuston asiakir jo ja  koskevat t ietopyynnöt ratkaisee hal l intojohtaja .  

49 §  Kaupunginhal l i tuksen otto-oikeus  
Asian ottamisesta kaupunginhall i tuksen käsiteltäväksi vo i päättää kaupunginhal-
l i tus,  kaupunginhal l ituksen puheenjohta ja  tai  kaupunginjohtaja .   
 

50  §  Kaupunginhal l i tuksen otto-oikeuden rajo itus  
Kaupunginhal l i tuksella  e i  ole  otto- oikeutta  kuntien yhteisen lautakunnan teke-
miin päätöksiin.  

51  §  Lautakuntien otto-oikeus  
Lautakunni l la  on  kuntalain  92 § :n mukainen otto-oikeus lautakunnan alaisten vi-
ranhalti joiden päätöksiin,  jol lei  o le  i lmoitettu asian ottamisesta kaupunginhal l i -
tuksen käsiteltäväks i .  Asian ottamisesta  lautakunnan käsiteltäväksi  voi  päättää 
lautakunnan puheenjohta ja ,  lautakunnan esittel i jä  tai  lautakunta.   

52 §  Ottokelpoisen päätöksen i lmoittamine n 
Kaupunginhal l i tuksen ala isen viranomaisen on i lmoitettava kaupunginhal l i tuk-
sel le tekemistään ottokelpoisista  päätöksistä  lukuun ottamatta ni itä asioita  tai  
asiaryhmiä ,  jo ista  kaupunginhall i tus on päättänyt ,  ettei  se  käytä otto-oikeuttaan.  
I lmoitus on tehtävä 14  päivän kuluessa pöytäkir jan tarkastamisesta. Jos pöytäkir-
jaa  ei  tarkasteta,  määräaika lasketaan pöytäkir jan al lek ir joi ttamisesta.  
 
I lmoitus tehdään sähköisesti  kaupunginhal l ituksen ja lautakunnan puheenjohta-
jal le  ja  esit tel i jä l le .   
 
Lautakunnan alai sen vi ranomaisen on i lmoitettava lautakunnal le tekemistään ot-
tokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta  nii tä asi oita  tai  asiaryhmiä,  joista  lau-
takunta on päättänyt,  ettei  se  käytä  otto-oikeutta.  I lmoitus tehdään sähköisesti  
lautakunnalle ja  lautakunnan puheenjohtajal le .   
 
Päätökset  ni issä  as ioissa,  joista e i  tarvitse  i lmoittaa ,  vo idaan otto-oikeuden estä-
mättä  panna täytäntöön,  jol le i  yksittäistapauksessa ole  i lmoitettu asian  ottami-
sesta kaupunginhall i tuksen tai  lautakunnan käsite ltäväksi .  
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6 LUKU: Toimivalta henkilöstöasioissa  

53  §  Kaupunginhall i tuksen yle istoimivalta henki lö stöasioissa  
Mikäl i  toimival lasta  henki löstöasioissa ei  ol e säädetty la issa  e ikä määrätty ha ll in-
tosäännössä ,  toimivalta on kaupunginhal l ituksella .  L isäksi  kaupunginhal l itus  
1. päättää kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkauksen yleisperusteet voimassa ole-

vien virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. 
2. päättää virka- ja työsuhteen perusteella henkilöstölle kuuluvista etuisuuksista ja velvollisuuk-

sista, ellei asiassa ole muuta määrätty. 
3. päättää henkilöstön luontoisetujen periaatteista. 
4. päättää henkilöstöä koskevista säännöistä, periaatteista, suunnitelmista ja toimintamalleista. 
5. päättää henkilöstön rekrytoinnin periaatteista. 
6. päättää palkkausasioista siltä osin, kuin niitä ei ole säädetty hallintosäännössä muualle.  
7. myöntää täyttöluvan vakituisiin tai yli 12 kuukautta kestäviin määräaikaisiin virkoihin/toimiin 

osastopäällikön hakemuksesta.   

54  §  Kaupunginjohtajan tehtävät ja  to imival ta  henki löstöasio issa  
Kaupunginjohta jan tehtävänä on,  sen l isäksi  mitä hal l intosäännössä muual la 
määrätään , ratkaista  seuraavat henkilöstöasiat:   
1. hyväksyä kaupungin puolesta paikalliset virka- ja työehtosopimukset. 
2. päättää vakanssien nimikemuutoksista. 
3. päättää harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman myöntämisestä silloin, kun kyse on yli 

12 kk ajanjaksosta ja/tai kun harkittavaksi tulee virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan 
palkan määrä. 

55  §  Hal l intojohtajan tehtävät ja  to imival ta henki löstöasioissa  
Hal l intojohtajan tehtävänä on , sen l isäksi  mitä  hal l intosäännössä muual la  määrä-
tään, ratkaista  seuraavat  henki löstöasiat :   
1. vastata kaupungin henkilöstöhallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. 
2. vastata henkilöstöasioista koskevasta raportoinnista sekä henkilöstösuunnittelusta. 
3. päättää virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamisesta, kun se sopimuksessa määrä-

tyissä rajoissa on jätetty kaupungin harkintaan. 
4. päättää niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnalli-

sesta viranhaltijasta annetussa laissa sekä työsopimussuhteeseen ja työntekijään liittyvistä asi-
oista, joista on säädetty työsopimuslaissa tai muussa laissa, ellei laissa ole toisin määrätty. 

5. päättää henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen poikkihallinnollisesta 
koordinoinnista. 

6. johtaa työhyvinvoinnin edistämistä ja työkyvyn ylläpitämisestä. 
7. päättää sivutoimisen työsuojelupäällikön tehtäviä hoitavan henkilön määräämisestä.  

56 §  V iran ja  to imen perustaminen ja lakkauttaminen 
Kaupunginhal l i tus päättää viran perustamisesta ja  lakkauttamisesta.  Kaupungin-
hal l i tus  päättää työso pimussuhteisen to imen perustamisesta ja  lakkauttamisesta.  
Viran ja  toimen perustamisessa tulee  noudattaa valtuuston hyväksymää talousar-
viota  ja  toimintasuunnite lmaa.  

57  §  Virkasuhteen  muuttaminen työsuh teeksi  
Kaupunginhal l i tus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi .  
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58 §  Kelpoisuusvaatimu kset 
Kaupunginjohta jan vi ran kelpoisuusvaatimuksista  päättää kaupunginhall i tus.  

Palvelussuhteeseen ottava  viranomainen päättää vi ran kelpoisuusvaatimuksista  
sekä  toimen kelpoisuusvaatimuksista ,  jos ni istä  e i  ole  päätetty virkaa tai  tointa 
perustettaessa.  
  
Jos henki lö otetaan virkasuhteeseen i lman, että  tehtävää varten on perustettu 
virkaa,  kelpoisuusvaatimuksista päättää vi rkasuhteeseen ottava viranomainen.  
Henkilöstöltä vaadittava kelpoisuus tulee ol la  k ir jattuna.  

59 §  Haettavaksi  j u l istaminen 
Viran tai  vi rkasuhteen ju listaa haettavaksi  v irkasuhteeseen ottamisesta  päättävä 
viranomainen.  Kun vi rkasuhteeseen ottamisesta päättävä  viranomainen on val-
tuusto,  viran tai  vi rkasuhteen julistaa kuitenkin kaupungi nhal l i tus.  
 
Toimen julk iseen hakuun lai ttamisesta tai  kaupunkiorgani saat ion sisäisen ha-
kuun lai ttamisesta  päättää palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä vi ranomai-
nen.   

60  §  Palvelussuhteeseen o ttaminen 
Henkilöstö palkataan Kokemäen kaupungin  palvelukseen.   
Seuraavat  toimiel imet ja  vi ranhalt i ja t/työnteki jät päättävät vakinaisen henki lös-
tön val innasta :  
 

P ää t ö ks e n te k i j ä  T o im iva l t a  h e n k i l ö s t ön  v a l i n na s sa  
Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja  

Kaupunginhall i tus  Hall intojohtaja ,  tal ousjohtaja ,  tekninen johtaja ,  s i-
vistys johtaja 

Lautakunnat 
 

Lautakunnan alaisten tulosalueiden ja  –yksiköiden 
esimiehet  

Osastopääl l iköt Muu osaston henki lökunta 

 
Seuraavat  viranhalt i ja t/työntekijät päättävät määräajaksi  val i ttavan henki lökun-
nan valinnasta:  
 

P ää t ö ks e n te k i j ä  T o im iv a l ta  he nk i lö s t ön  va l in n a s s a  

Kaupunginjohta ja  Hal l intojohtaja , talousjohta ja ,  tekninen johtaja ,  s i-
vistysjohtaja  

Osastopääl l ikkö Osaston tulosalueen pääll ikkö/tulosyksikön esimies 

Tulosalueen pää ll ikkö Tulosalueen määräaikainen henki lökunta 

Tulosyksikön esimies Tulosyksikön määräaikainen henki lökunta 

 
Yl i  kolme kuukautta  kestävistä määräaikaisista  työ-/virkasuhteista tulee tehdä vi-
ranhalti japäätös.   
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Kaupunginhal l i tus va litsee  kaupunginjohtajan s i ja isen enintään 6  kuukauden 
ajaksi .  
 
Koeajan pituudesta päättää se , joka ottaa palve lussuhteeseen.  

61  §  Palkan ja palkanosien määrittäminen 
Kaupunginjohta jan pa lkka määritetään johtajasopimuksel la.  Vakinaisten vi ran-  ja  
toimenhalt i joiden palkat  määr ittyvät  kaupungissa  hyväksytyn työn vaat ivuuden 
arvioint i jär jestelmän mukaisesti .  Muussa tapauksessa palkan määrittää kaupun-
ginjohta ja .  KVTES:n ja  muiden vi rka- ja  työehtosopimusten tarkoit tamien kerta-
palkkioiden suuruuden määr ittää  kaupunginjohta ja  si l loin,  kun maksettava  ker-
tapalkkio koskee vähintään kymmentä vi ran-  ta i  toimenhalti jaa.  Määräaikaisen 
henki löstön palkat määr ittää se,  joka  valitsee viranhalti jan tai  ottaa työnteki jän 
työsopimussuhteeseen.  Ennen päätöksentekoa tulee  asiassa  konsultoida hal l in-
tojohta jaa,  el le i  palkka määräydy kaupungissa hyväksytyn työn vaativuuden arvi-
ointi jär jestelmän mukaisest i .  
 
Henkilön muodol l isen ke lpoisuuden puuttumisesta johtuvan palkan a lentami-
sesta päättää se ,  joka  val i tsee vi ranhalt i jan tai  ottaa työnteki jän  työsopimussuh-
teeseen. Mikäl i  kuitenkin valinta  on tapahtunut toimielimessä,  päättää  muodol l i-
sen kelpoisuuden puuttumisesta johtuvasta  palkan a lentamisesta  ko.  toimiel imen 
esittel i jä .   
 
Henkilöstön työkokemusl isien,  vuosisidonnaisten l isien ja  ammattialal isien  myön-
tämisestä päättää henkilöstösuunnittel i ja .   
 
Hal l intojohtaja  päättää,  osastopääl l ikköä kuul tuaan, henki löstön työsuori tuksen 
arvioint i in perustuvien henkilökohta isien  l isien sekä muiden vastaavien harkin-
nanvaraisten l isien ,  kuten rekrytointi l i sän,  l isätehtävään l i i ttyvän eri tyiskorvauk-
sen tai  kertapalkkion myöntämisestä .  
 
Kaupunginjohta ja päättää hal l intojohta jan ,  ta lousjohtajan,  teknisen johta jan ja  
s iv istysjohtajan osalta  l isien myöntämisestä .  
 
Kaupunginhal l i tus vahvistaa henki löstön tulospalkkausjär jestelmää ja  er i la is ia  
kannustus-  ja  palkitsemisjär jestelmiä koskevat periaatteet .   

62 §  Ehdol l i sen val intapäätöksen vahvistaminen 
Ehdoll isen val intapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt  
viranomainen.  Valtuuston ehdol l isen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin kau-
punginhall i tus.  Ehdol l isen val intapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksel lään 
palvel ussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen.   

63  §  Virkaan ottaminen virkaan val itun i r t i sanouduttua ennen vi -
ran  toimituksen alkamist a  
Jos haettavana ol leeseen virkaan tai  v irkasuhteeseen vali ttu ir t isanoutuu ennen 
virantoimituksen a lkamista ,  eikä  varal le  ole val ittu ketään,  voidaan vi ranhalti ja  
va li ta ni iden vi rkaa tai  v i rkasuhdetta  hakeneiden joukosta,  jotka i lmoitt ivat  hake-
muksensa o levan edel leen voimassa.  
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64 § Harkinnan varaise t vi rka- ja  työvapaat 
Osastopääl l iköt päättävät  ala isensa henkilöstön harkinnanvaraisen 30 päivän tai  
p idemmän virka-  ja  työvapaan myöntämisestä,  keskeyttämisestä sekä peruutta-
misesta. Al le  30 päivän tapauksissa tulosalueiden pääll iköt ta i  tulosyksiköiden 
esimiehet päättävät  a laisensa henkilöstön harkinnanvaraisen virka-  ja  työvapaan 
myöntämisestä ,  keskeyttämisestä  sekä peruuttamisesta.  Kaupunginjohtaja  päät-
tää osastopääll iköiden sekä ha ll intoj ohta jan,  talousjohtajan,  teknisen johta jan ja  
s iv istysjohtajan virkavapai den myöntämisestä , keskeyttämisestä  sekä peruutta-
misesta.  Kaupunginjohtajan yl i  30 päivän virkavapaasta  päättää  kaupunginhal l i-
tus .  Kaupunginjohtajan alle 30 päivän virkavapaasta päättää kaupunginhal l i tuk-
sen puheenjohtaja .   

65 §  Muut kuin  harkinnanvaraiset v i rka-  ja  työvapaat 
Osastopääl l iköt,  tulosalueiden pääl l iköt ja  -yksiköiden esimiehet  päättävät a la i-
sensa henki löstön vi rka-  ja  työvapaan myöntämisestä ,  keskeyttämisestä sekä pe-
ruuttamisesta.  Kaupunginjohtaja päättää osastopääl l iköiden sekä hal l intojohta-
jan ,  talousjohta jan,  teknisen johtajan ja s ivistysjohtajan virkavapaiden myöntämi-
sestä,  keskeyt tämisestä  ja peruuttamisesta.  Kaupunginjohta jan virkavapaasta 
päättää kaupunginhal l ituksen puheenjohtaja .  

66 §  Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten 
so vel taminen 
Mikäl i  tässä luvussa e i  ole  toisin  määrätty,  v irka-  ja  työehtosopi muksen harkin-
nanvaraisten määräysten soveltamisesta  päättää hal l intojohtaja .  

67 §  Viranhalt i jan s i i r täminen to iseen virkasuh teeseen 
Viranhalt i jan  si ir tämisestä to iseen virkasuhteeseen kunnal l isen viranhalt i ja la in  
24  §:n noja l la  päättää viranomainen,  jol la  on  toimi valta molempii n virkasuhtei si in  
ottamisesta .  Jos toimivalta on er i  v iranomais i l la ,  si i r tämisestä päättää kaupun-
ginhall i tus.   

68  §  S ivutoimet 
Sivutoimilupaa  haetaan ennen sivutoimen aloittamista.  Si vut oimi lupahakemuk-
sen ratkaisee ja  sivutoimiluvan peruuttamisesta  ja  pitämisen k ie ltämisestä  päät-
tää hal l intoj ohta ja .  Hal l intojohtajan,  talousjohtajan,  teknisen j ohtajan ja  siv istys-
johtajan s ivutoimiluvan myöntämisestä  sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pi-
tämisen kieltämisestä  päättää  kaupunginjohtaja.  Kaupunginjohtajan sivutoimil u-
van myöntämisestä  sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä 
päättää kaupunginhal l itus.  Sivutoimi-i lmoitukset  osoitetaan hal l intojohtajal le .   

69 §  V iranhal ti jan työ-  ja  to imintakyvyn selvi ttäminen 
Kaupunginhal l i tuksen puheenjohta ja  päättää kunnal l isen viranhalti ja la in 19 § :n  
nojal la  terveydenti laa  koskevien t ietojen pyytämi sestä kaupunginjohtajalta sekä 
kaupunginjohtajan määräämisestä  terveydenti laa koskeviin  tarkastuksi in  ja tut-
kimuksi in.   
 
Kaupunginjohta ja päättää kunnal l isen viranhalt i ja lain  19 § :n  nojal la  terveydenti-
laa  koskevien tietojen pyytämisestä  sekä  määräämisestä  terveydenti laa  koskevi in  
tarkastuksi in ja  tutkimuksi in  osastopääl l ikön,  hall intojohtajan,  talousjohta jan,  
teknisen johtajan tai  si vistysjohtajan osalta .      
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Osastopääl l ikkö päättää kunnal l isen vi ranhalt i ja la in 19 §:n nojal la  terveydent ilaa  
koskevien t ietojen pyytämisestä  ala iseltaan viranhalt i ja lta sekä viranhalt i jan 
määräämisestä terveydenti laa  koskevi in tarkastuksi in ja  tutkimuksi in .   

70  § V irantoimituksesta  pidättäminen 
Kunnal l isen viranhalti ja lain 48 §:n mukaan valtuusto päättää kaupunginjohtajan 
virantoimituksesta pidättämisestä.  
 
Val tuuston puheenjohta ja voi  päättää ennen valtuuston kokousta kaupunginjoh-
tajan väl ia ikaisesta  vi rantoimituksesta pidättämisestä .   
 
Kaupunginhal l i tus päättää  muun viranhalti jan  kuin kaupunginjohtajan vi rantoi-
mituksesta pidättämisestä.  Kaupunginj ohtaja voi ennen kaupunginhall i tuksen 
kokousta päättää viranhalti jan  väl iaikaisesta virantoimituksesta  pidättämisestä.  

71  §  Virkasuhteen ja  työsuhteen muuttaminen o sa-aikaiseksi  
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi  päättää palvelussuh-
teeseen ottava viranomainen.  

72 §  Lomauttaminen 
Kaupunginhal l i tus päättää henki löstön lomauttamisen periaatteista .  
 
Viranhalt i jan  ja  työnteki jän  lomauttamisesta toistaiseksi  ta i  määräajaksi  päättää  
palvel ussuhteeseen ottava  vi ranomainen.  

73  §  Palve lussuhteen päättäminen 
Palvelussuhteen purkamisesta  koeaja lla ,  i r t isanomisesta,  purkamisesta ja  pur-
kautuneena pitämisestä päättää  palvelussuhteeseen ottava viranomainen.   
 
Viranhalt i jan  i lmoitus virkasuhteen i rt isanomisesta  ja työnteki jän i lmoitus työ-
suhteen irt isanomisesta  saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen 
viranomaisen t ietoon.   

74 § Menetettyjen ansio iden ko rvaaminen 
Viranhalt i ja l le  kunnal l isen viranhalt i ja lain 45  §:n  nojal la  maksettavasta  korvauk-
sesta päättää  ha ll into johtaja .  

75  §  Palkan takais in periminen 
Ai heettomasti  maksetun palkan tai  muun virkasuhteesta johtuvan taloudel l isen 
etuuden takaisinper innästä  päättää osastopääl l ikkö. Osastopääl l ikö il le  sekä hal-
l intoj ohtajal le ,  ta lousjoh tajal le,  tekniselle j ohta jal le ja  s iv istysjohtajal le a iheetto-
masti  maksetun palkan takais inperinnästä päättää kaupunginjohtaja .  Kaupungin-
johtaja l le aiheettomast i  maksetun pa lkan takaisinperinnästä  päättää kaupungin-
hal l i tus .  
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7 LUKU Tiedonhallinnan ja asiakirjahal-
linnon järjestäminen   

76 § Kaupunginhallituksen tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon 
tehtävät 
Kaupunginhal l i tus vastaa si i tä , että asiakir jahal l innon ohjeistus,  käytännöt,  vas-
tuut ja  va lvonta on määritelty kunnan eri  tehtävissä sekä 
1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta. 
2. määrää kunnan asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan, arkistotointa ja arkistonmuodostusta 

johtavan viranhaltijan.  
3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan vi-

ranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä. 
4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eAMS, AMS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan 

vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta). 
5. nimeää kunnan arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei ole mää-

rätty rekisterinpitäjää. 
6. vastaa siitä, että tiedonhallinnan käytännöt ja valvonta on määritelty kaupungissa. 
7. vastaa kaupungin muutosvaikutusten arvioinnin ja asiakirjajulkisuutta koskevan kuvauksen 

määrittelystä kaupungissa. 
8. vastaa siitä, että tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttaminen ja saatavuus, tietoturva-

järjestelyjen, tietoturvajärjestelmien toiminta ja yhteen toimivuus sekä tietovarantojen yhteen 
toimivuus sekä tietoaineistojen säilyttämisen järjestäminen on määritelty kunnassa.  

9. hyväksyy tiedonkäsittelyn, säilytyksen ja arkistoinnin ohjeistuksen.  

77 § Hallintojohtajan tehtävät 
Asiakir jahall intoa johtava  viranhalti ja  johtaa kaupunginhall i tuksen ala isena asia-
kir jahall intoa ja  vastaa kunnan pysyvästi  sä i lytettävistä  asiakir jat iedoista sekä  
1. vastaa kaupunginhallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytän-

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

den mukaisesti. 
6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta. 

78 § Lautakunnan/toimialan asiakirjahallinnon tehtävät 
Lautakunta/to imiala  huoleht ii  oman to imialansa as iakir jatietojen hoitamisesta  
annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti  sekä nimeää asiakir jahal l innon 
vastuuhenki lön omalla toimia lal l aan.  
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8 LUKU: Toimivalta hankinta-asioissa  

79 §  Sove ltamisala  
Toimivalta hankinta-asioissa  - luvussa määrätään hankintojen toteuttamisesta ja  
hankintoja  koskevasta toiminnasta.  

80 § Kaupunginhall i tuksen ohj ausvalta hankinta-asio issa  
Kaupunginhal l i tus hyväksyy yle iset  hankintoja ohjaavat  toimintatavat  ja  -periaat-
teet .  

8 1 §  Toimivalta hankinta-asio issa  
Yle inen toimivalta :  
Kaupunginjohta ja  päättää yhte is istä hankinnoista  talousarvi on puitte issa  60 000 
euroon saakka.  Yhte isel lä  hankinnalla  tarkoitetaan h ankintaa,  joka koskee kahta 
tai  useampaa osastoa .  
 
Osastopääl l iköt päättävät osastonsa/tulosyksikkönsä toimintaa koskevista han-
kinnoista  ta lousarvion puitteissa  60 000 euroon saakka.  
 
Lautakunta päättää talousarvion pui tte issa yl i  60 000 euron hankinnoista.  Kau-
punginhall i tus päättää talousarvion puitteissa  yl i  60 000 euron yhteisistä  hankin-
noista  sekä  hall into-osaston hankinnoista.  
 
Kaupunginhal l i tus päättää yl i  500 000 euron hankinnoista  lukuun ottamatta ra-
kennuskohteiden suunnittelu- ja  urakkasopimuksia ,  jo ista päättää aina tekninen 
lautakunta.  
 
Kaupunginjohta jan ja osastopääl l iköiden on ennen hankintapäätöksen tekemistä  
konsultoitava  hal l into johtajaa hankinnan menettelyl l i sten ja  oikeudell isten seik-
kojen tark istamisen osal ta .  
 
Optiovuosien käyttöönotosta  päättää hankintapäätöksen tehnyt  viranhalt i ja ,  lau-
takunnan päättämissä hankinnoissa lautakunnan esit tel i jä  ja  kaupunginhal l i tuk-
sen päättämissä hankinnoissa ha ll intojohtaja .   
 
Kuntalain  49 §  perustuvaan kuntien väl i seen sopimukseen, kuntien muuna yhte is-
työnä toteuttami in hankintoihin  sekä muiden yhteistyötahojen,  kuten yritysten 
kuntien puolesta  ki lpailuttamiin hankintoihin l i i ttymisestä ,  optiovuosien käyt-
töönotosta  sekä irtaantumisesta päättää osastopääl l ikköä  kuultuaan hal l intojoh-
taja .  
 
Hankintaprosessin keskeyttämisestä  ta i  tar joajan poissulkemisesta  ki lpai lutuk-
sesta päättää  se viranhalt i ja ,  jol la  on toimivalta  hankinnasta päättämiseen.  
 
Hankintatoimival lan ol lessa toimielimel lä päättää hankintaprosessin keskeyttä-
mistä  ja  tar joajan poissulkemisesta  ki lpai lutuksesta toimiel imen esittel i jä .  
 
Hankintasopimuksen saa pa inavasta  syystä ir ti sanoa hankinnasta  päättäneen toi-
m ie l ime n  e s i t te l i j ä .  
 
Kaupunginhal l i tus vahvistaa kaupungin hankintaohjeen.   
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Yli  5  000 euron hankinnoista on toimivalta isen vi ranomaisen tehtävä k ir jal l inen 
viranhalt i japäätös.  

82 § Tarjouspyyntöas iakir jojen j a  hankintasopimusten al leki r jo it -
taminen 
Hankintapäätöksen tekevä  viranhalt i ja  a l lekir joit taa tar jouspyyntöasiakir jat  ja  
hankintasopimuksen. Ni i l tä osin ,  kun hankintapäätöksen tekee toimie lin , a l lekir-
joit taa  em. asiakir jat toimie limen esittel i jä .   

83 §  Edustaminen hankinta-asio issa  markkinaoikeudessa j a kor-
keimmassa hal l into -oikeudessa 
El le i  kaupunginjohtaja muuta päätä,  edustaa hal l int ojohtaja  kaupunkia julki si in  
hankintoihin l i it tyvissä as ioissa  markkinaoikeudessa  ja  korkeimmassa  hall into- oi-
keudessa.   

84 §  T i lausoikeudet  
Tilausoikeudel la tarkoitetaan oikeutta tehdä t i lauksia  määrärahojen puitteissa  
ki lpai lutetulta  sopimustoimitta ja lta tai  suorahankinnan kautta val i tui l ta sopi-
mustoimitta j i l ta.  
  
Vain t i lausoikeuden omaava vi ran halt i ja  ta i  työnteki jä voi t i lata  tavaroita tai  pal-
ve luja .  Tavaroita ja  palveluja  voi  t i lata  a inoastaan sel lais i l ta tahoilta ,  jotka  ovat  
em. tavalla  va l i ttu kaupungi n sopimustoimitta jiksi .  
 
Hal l intojohtaja  antaa  ti lausoikeuksista eri l l i set  määräykset.  Hal l into johtajan 
osalta määräyksen antaa kaupunginjohtaja .   
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9 LUKU: Taloudenhoito 

85 §  Talousarv io ja  ta loussuunnitelma 
Kaupunginhal l i tus hyväksyy suunnittelukehykset ja  talousarvion laadintaohjeet.  
Toimiel imet laativat ta lousarvioehdotuksensa kaupunginhal l i tukselle  kaupungin-
hal l i tuksen antaman aikataulun mukaisest i .  
Val tuusto  hyväksyy talousarviossa  to imielimelle  s itovat  tehtäväkohtaiset  toimin-
nan ja talouden tavoitteet  sekä ni iden edell yttämät  määrärahat  ja  tuloarviot .  Mää-
räraha ja  tuloarvio otetaan ta lousarvioon bruttomääräisenä .  

86 §  Talou sarvion täytäntöönpano 
Kaupunginhal l i tus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.  

87 §  Toiminnan ja  talouden seurant a 
Toimiel imet seuraavat  talousarvion toteutumista  säännöll isesti  kokouksissa.  
Toiminnan ja talouden toteutumi sesta raportoidaan si säisen valvonnan ohjeen 
mukaisesti .  

88 §  Talousarv ion si tovuus 
Talousarviosta päättäessään valtuusto määr itte lee,  mitkä ovat  va ltuuston sitovina 
hyväksymät toiminnan tavoitteet . Valtuusto antaa talousarvion noudattamista 
koskevat  määräykset ,  miten talousarvio ja  sen perustelut s itovat  kaupungin vi-
ranomaisia .  
 
Kaupunginhal l i tus voi  päättää sel laisen maksun suorit tamisesta ,  joka  on kaupun-
kia  si tova  ja  k i i ree ll i sest i  maksettava,  vaikka tarkoitukseen ei  ole  määrärahaa  käy-
tettävissä.  Kaupunginhall i tuksen on vi ipymättä tehtävä val tuustolle esi tys mää-
rärahan myöntämisestä tai  korottamisesta .   

89 §  Talou sarvion muuto kset  
Talousarvioon tehtävät  muutokset on esitettävä valtuustol le si ten,  että valtuusto 
ehti i  käsitel lä muutosehdotukset  ta lousarviovuoden a ikana.  Ta lousarviovuoden 
jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitel lä  va in  poikkeustapauksissa.  
 
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toimin-
nan tavoitteisi in ja  tuloarvioihin .  Vastaavast i  toiminnan tavoitteiden tai  tuloar-
vion muutosesityksessä on selvi tettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.  
 
Val tuusto päättää  toimiel inten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista ,  kun or-
ganisaat iota  muutetaan talousarviovuoden aikana.  

90 §  Poistosuunnitelman hyväksyminen 
Val tuusto  hyväksyy suunni telmapoistojen perusteet.  
 
Kaupunginhal l i tus hyväksyy hyödyke-  ta i  hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunni-
telmat .  
 
Kaupunginhal l i tus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi  pienhankintarajan.  



 

41  
 

91  §  Rahatoimen hoitaminen 
Kaupungin rahatoimen tehtäviä  ovat  maksuvalmiuden yl läpitäminen,  maksul i i-
kenteen hoito,  la inarahoitus ja  rahavarojen si joi ttaminen.  
 
Val tuusto päättää kaupungin kokonaisvaral l isuuden hoidon ja s i joitustoiminnan  
peruste ista .  Valtuusto  päättää la inan ottamisen ja  la inan antamisen per iaatteista .  
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antola inojen ja  vieraan 
pääoman muutoksista .  
 
Kaupunginhal l i tus päättää lainan ottamisesta  noudattaen valtuuston hyväksymiä 
periaatte ita .  Kaupunginhal l itus voi  si i r tää lainan ottamiseen ja antamiseen l i i tty-
vää toimival taansa alaisel leen vi ranomaise lle .  
 
Muutoin kaupungin rahatoimesta vastaa  kaupunginhall i tus.  
 
Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa talousjohtaja .   

92 §  Maksuist a päättäminen 
Val tuusto päättää kaupungin palve luista ja muista suori tte ista perit tävien mak-
sujen yle isistä  perusteista .  

93 §  Asiakir jojen antamise sta  per i ttävät maksut 
Pöytäkir jaotteesta,  kopiosta  tai  muusta tulosteesta sekä t iedonhausta per itään 
kaupunginhal l i tuksen vahvistaman taksan mukainen maksu.   
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10 LUKU: Ulkoinen valvonta 

94 § Ulkoinen j a s isä ine n valvonta 
Kaupungin hal l innon ja talouden valvonta  jär jestetään si ten,  että ulkoinen ja si-
säinen valvonta yhdessä  muodostavat kattavan valvontajär jestelmän.  
 
Ulkoinen valvonta jär jestetään toimivasta johdosta  r i ippumattomaksi .  Ul koisesta 
va lvonnasta  vastaavat tarkastuslautakunta ja  t i l intarkastaja .  
 
Sisä inen valvonta on osa  johtamista.  Kaupunginhall i tus vastaa s isä isen valvonnan 
jär jestämisestä.  

95 §  Tarkastuslautakunnan kokoukset  
Til intarkasta jal la  on läsnäolo-  ja  puheoikeus lautakunnan kokouksissa.  T i l intar-
kastajal la  ja  lautakunnan määräämil lä  luottamushenkilöi l lä  ja  viranhalti joi l la  on 
läsnäolovelvol l i suus l autakunnan kokouksessa  lautakunnan ni in päättäessä.  
 
Kaupunginhal l i tus e i  voi  määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksi in.   
Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään i lman viranhalt i jaesitte lyä puheenjoh-
tajan selostuksen pohjalta .  Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin 15  luvun 
määräyksiä .  

96 §  Tarkastuslautakunn an tehtävät ja  raporto int i  
Sen l isäksi  mitä  kuntalain 121  §: ssä säädetään,  tarkastuslautakunnan on  
1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava ti-

lintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen 
kehittämiseksi. 

2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilin-
tarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuu-
dessa.  

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

Arvioinnin tulokset raportoi daan vuosittain va ltuustol le  annettavassa arvioint i-
kertomuksessa.  Ennen arvioint ikertomuksen va lmistumista  tarkastuslautakunta 
voi  antaa valtuustol le  tarpeel l i seksi  katsomiaan selvityksiä . Tarkastuslautakunta 
voi  raportoida  t i l ikauden a ikana valtuustol le myös muista  merki ttävistä  havain-
noista.  

97 §  Sidonnaisuusi lmoituksi in  l i i t tyvät  tehtävät  
Tarkastuslautakunta va lvoo kunt alain 84 §: ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien i l-
moittamisvelvol l isuuden noudattamista ja  huolehti i  sidonnaisuusrekisterin  ju l-
kisten t ietojen julkaisemista kaupungin verkkosivuil l a.  
 
Tarkastuslautakunta on s idonnaisuusrekister in rekister ipitäjä .  
 
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset  valtuustolle  t ie-
doksi  kerran vuodessa t i l inpäätöksen yhteydessä.  
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98 § T i l intarkastusyhteisön val inta  
Til intarkastusyhteisö val itaan enintään kuuden t i l i kauden hal l innon ja ta louden 
tarkastamista  varten .  

99 §  T i l intarkastajan tehtävät   
Ti l intarkasta jan tehtävistä säädetään kuntalain  123 §: ssä.  

100 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät  
Til intarkasta ja  voi  ottaa tarkastuslautakunnalta  toimeksiantoja  lautakunnan kä-
si te ltävien as ioiden valmistel uun ja täytäntöönpanoon l i i t tyvien tehtävien suorit-
tamisesta,  mikäl i  ne  e ivät  ole r ist ir i idassa  julkishal l innon hyvän ti l intarkastusta-
van kanssa.  

101  §  T i l intarkastuskerto mus ja  muu raportoint i  
Ti l intarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 § :ssä.  
 
T i l intarkasta ja  i lmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista  vi ipymättä 
kaupunginhal l i tuksel le  annettavassa t i l intarkastuspöytäkir jassa.   
 
T i l intarkastuspöytäkir ja  annetaan t iedoksi  tarkastuslautakunnal le . 
T i l intarkasta ja  raportoi  tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja  tarkastusha-
va innoistaan tarkastuslautakunnan määräämällä taval la .  
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11 LUKU: Sisäinen valvonta ja riskienhal-
linta 

102  §  Val tuuston s isäisen valvonnan ja r i sk ienhal l innan teht ävät  
Val tuusto päät tää kaupungin ja  kaupunkikonsernin sisä isen valvonnan ja ri sk ien-
hal l innan perusteista.  

103 §  Kaupunginhall i tuksen sisä isen valvonnan j a r iskienhal l innan 
tehtävät  
Kaupunginhal l i tus vastaa kokonaisvalta isen sisäisen valvonnan ja r iskienhal l in-
nan jär jestämisestä ,  sekä 
1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, 
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tu-

loksellisesti. Riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta arvioi-
daan osana sisäistä valvontaa. 

3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä ris-
keistä ja epävarmuustekijöistä. 

4. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kaupungin toiminnan olennaiset riskit tun-
nistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mah-
dollisuudet hallita riskiä arvioidaan. 

104 §  Lautakunnan s isäisen valvonnan ja r iskienhal l innan tehtävät 
Lautakunta vastaa toimialal laan sisäisen valvonnan ja  r i skienhal l innan jär jestämi-
sestä,  toimeenpanon valvonnasta  ja  tuloksel l isuudesta  sekä raportoi  kaupungin-
hal l i tuksel le s isäisen valvonnan ja riskienhal l innan jär jestämisestä  ja  keskeisistä 
johtopäätöksistä .  

105 §  Vi ranhalt i joiden ja esimiesten s isäisen va lvonnan ja r i skie n-
hal l innan tehtävät  
Kaupunginjohta ja ,  osast opääll iköt  ja  tulosalueiden ja  -yksiköiden pää ll iköt  vas-
taavat si sä isen va lvonnan ja r iskienhal l innan toimeenpanosta ja  tuloksell isuu-
desta  toimia lal laan ja tulosalueel laan,  ohjeistavat  alaisiaan toimintayksiköitä  
sekä raportoivat kaupunginhall ituksen antamien ohje iden mukaisesti .  
 
Tulosalueiden pääl l iköt  ja  -yksiköiden esimiehet vastaavat  yksikön r i skien tunnis-
tamisesta,  arvio innista, r iskienhal l innan to imenpiteiden toteutuksesta ja  toimi-
vuudesta sekä raportoivat kaupunginhal l ituksen antamien ohjeiden mukai sest i .  
Konserni johto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta  sekä yhteisöjen si sä isen val-
vonnan ja riskienhall innan jär jestämisen ja tu loksel l isuuden valvonnasta .  
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12 LUKU: Valtuuston toiminta 

106  §  Valtuuston toiminnan j är je ste lyt  
Val tuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle  kaupungi nhal l i-
tuksen puheenjohtaja . Kokouksen avaa iäl tään vanhin läsnä oleva valtuutettu,  
joka  johtaa puhetta,  kunnes va ltuuston puheenjohtaja ja  varapuheenjohtaja on 
va li ttu.  
 
Puheenjohtajis to vali taan kahden vuoden toimikaudeksi .  Valtuustossa on kolme 
varapuheenjohtajaa.  Val tuuston toiminnan sisäistä  jär jestelyä koskevien asioiden 
va lmistelua johtaa val tuuston puheenjohtaja ,  jol le i  valtuusto toisin  päätä.  
 
Val tuuston kokousten pöytäkir janpitäjänä ja valtuuston sihteer inä toimi i  hal l in-
tojohta ja ,  el le i  valtuusto tois in päätä.   

107  §  Val tuustoryhmän muodo staminen ja  va ltuustoryhmän nimi  
Val tuutetut  voivat  muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.   
 
Val tuustoryhmän muodostamisesta ,  nimestä ja  puheenjohtajasta on annettava 
va ltuuston puheenjohtaja l le  k ir ja l l inen i lmoitus.  Kaikkien ryhmään l i it tyvien va l-
tuutettujen on allekir joi tettava i lmoitus .  
 
Val tuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua,  jos hän on tehnyt 2 momen-
t issa tarkoitetun i lmoituksen.   
 
Val tuusto  hyväksyy valtuustoryhmien nimet . Nimi  ei  saa ol la  sopimaton. Puolueen 
va ltuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryh-
män nimestä  ei  saa a iheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän ni-
meen.  

108  § Muutokset valtuustoryhmän kokoonp anossa 
Val tuutetun on i lmoitettava kirjal l i sesti  valtuuston puheenjohtajal le valtuusto-
ryhmään l i i t tymisestä ja  s i i tä eroamisesta .  Li i ttymisi lmoituksessa on oltava asian-
omaisen ryhmän kir jal l inen hyväksyminen.  
 
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä,  va ltuustoryhmän on i lmoitettava 
tästä ki r jal l i sest i  valtuuston puheenjohta ja l le.  

109  §  Istumajärjestys 
Val tuutetut  is tuvat  kokouksessa  valtuustoryhmittäin  puheenjohta jan hyväksy-
män istumajärjestyksen mukaisest i .   
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13 LUKU: Valtuuston kokoukset 

110 § Varsinainen kokous ja sähköinen kokous 
Valtuusto  voi  käsitel lä  asi an  varsinaisessa  kokouksessaan,  jossa  kokouksen osal-
l istujat  ovat  läsnä  kokouspaikal la .  Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää 
sähköistä asiaha ll inta- tai  äänestysjär jestel mää.  
 
Vaihtoehtoisest i  kokous voidaan pitää säh köisessä  toimintaympäristössä,  johon 
osal l i stutaan sähköisen yhteyden avul la ( sähköinen kokous) .  Yle isöl le on jär jes-
tettävä mahdoll isuus  seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta 
sekä kokouskutsussa main itussa ti lassa.  
 
Val tuuston sul jettuun sähköiseen kokoukseen voi  osall istua vain sel laisesta pai-
kasta,  jossa salassa p idettävät  t iedot ja  kokouksessa käydyt  keskustelut  eivät  ole 
ulkopuolisen kuultavissa  tai  nähtävissä.  
 
Kaupunginhal l i tus ta i  sen nimeämä viranhalt i ja  vastaa  si i tä ,  että sähköisi in  ko-
kouksi in  tarvittavat  tekniset  la itteet ,  jär jestelmät  ja  t ietoli ikenneyhteydet ovat  
ajantasaisia ja  t ietoturvall is ia  lakien edel lyttämäl lä  taval la .  

1 1 1  §  Kokouskutsu  
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai  hänen estyneenä oll essaan va-
rapuheenjohtaja .  Kokouskutsussa on i lmoitettava kokouksen a ika ja  paikka sekä 
käsiteltävät  asiat .  
 
Kokouskutsussa on mainittava,  jos kyseessä  on sähköinen kokous ja  verkko-osoite  
sekä  t i la,  jossa yleisö voi  seurata  kokousta.  L isäksi  on i lmoitettava,  jos  osa  kokous-
asioista  käsitel lään sul jetussa kokouksessa.  
 
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään nel jä päivää ennen valtuuston kokousta 
kul lekin valtuutetul le  sekä ni i l le ,  joi l la  on  kokouksessa läsnäolo-oikeus tai  -vel-
vol l i suus.  Samassa ajassa on kokouksesta t iedotettava kaupungin  verkkosivui l la .  

1 12  §  Es i tysl is ta  
Esitysl i sta ,  joka sisältää selostuksen käsitel tävistä as ioi sta ja  ehdotukset  valtuus-
ton päätöksiksi ,  lähetetään kokouskutsun yhteydessä , jol leivat er ityiset  syyt  ole 
esteenä. Jos esi tysl istal la ,  l i i tte issä tai  oheismater iaalissa on salassa pidettäviä  
t ietoja ,  asiakir jaan tehdään merkintä salassapidosta.   
 
Kokouskutsu,  esi tys l ista , l i i tteet ja  oheismateriaal i  voidaan lähettää sähköisesti .  
 
Val tuusto  päättää, kuinka  monelle varavaltuutetul le esitysl ista toimitetaan.  

1 13  §  Esi tys l istan ja l i i t te iden  julkaiseminen kaupungin  verkko si-
vui l la  
Esitysl i sta  julkaistaan kaupungin verkkosivui l la .  Ennen julkaisemista  esi tysl is-
talta poistetaan salassa pidettävät  t iedot  sekä henki lötiedot,  joihin ei  l i i ty t iedot-
tamisintressiä .  Er i tyisestä syystä verkossa julkaistaval ta esi tysl is talta voidaan 
poistaa yksittä inen kokousasia.  Esi tysl istan l i i ttei tä  julkaistaan kaupungi n verk-
kosivui l la  harkinnan mukaan ottaen huomioon kaupungin asukkaiden tiedon-
saanti- intressit .  
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1 14  §  Jatkokokous 
Jos kaikkia kokouskutsussa maini ttuja as ioita ei  saada kokouksessa käsiteltyä,  
käsit telemättä  jääneet asiat voidaan si irtää jatkokokoukseen,  johon ei  tarvi tse  an-
taa eri  kutsua.  Kokouksesta  poissa ol le i l le  lähetetään sähköinen viesti  jatkoko-
kouksen ajasta ja  paikasta.  

1 15  §  Varavaltuutetun kutsu minen  
Val tuutetun,  joka ei  pääse kokoukseen tai  on esteell inen käsittelemään esitysl is-
tal la  olevaa  asiaa ,  on  vi ipymättä  i lmoitettava esteestä  ta i  estee l l isyydestä  valtuus-
ton puheenjohtajal le .  Puheenjohta ja l le tehtävä i lmoitus voidaan jättää myös hal-
l into-osastol le .  
 
Saatuaan valtuutetulta tai  muuten luotettavast i  esteestä tai  esteell isyydestä pu-
heenjohtajan on kutsuttava valtuutetun si jaan 17  § :n 1  momentissa tarkoitettu va-
ravaltuutettu.  Varavaltuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän si jaan 
tulojär jestystään.   

1 16  § Läsnäolo  ko kouksessa 
Kaupunginhal l i tuksen p uheenjohtajan ja kaupunginjohta jan on o ltava  läsnä val-
tuuston kokouksessa . Heidän poissaolonsa e i  estä as ioiden käsittelyä .  Kaupungin-
hal l i tuksen jäsenil lä  on läsnäolo-oikeus.  
 
Edel lä  main itul la  henki löl lä  on oikeus ottaa keskusteluun,  mutta  ei  päätöksen te-
kemiseen, jol le i  hän ole samalla valtuutettu .  
 
Val tuusto  päättää muiden henkilöiden läsnäolo-  ja  puheoikeudesta .  

1 17  §  Kokouksen lai l l i suus ja  päätösvalta isuus  
Läsnä olevat  valtuutetut  ja  varavaltuutetut  todetaan nimenhuudolla ,  joka toimi-
tetaan aakkosjärjestyksessä.   
 
Todettuaan läsnä olevat  valtuutetut  puheenjohtaja  toteaa  esteen i lmoittaneet 
va ltuutetut  ja  läsnä olevat  varavaltuutetut sekä onko kokous la i l l i sest i  kool le  kut-
suttu ja  päätösvaltainen.  
 
Nimenhuudon jä lkeen saapuvan valtuutetun on i lmoittauduttava väl ittömästi  pu-
heenjohtajal le .  Poistumisesta kesken kokouksen on i lmoitettava puheenjohta-
jal le .   
 
Kun varavaltuutettu osal l istuu kokoukseen ja  asianomaisen vaa li l i iton,  puolueen 
tai  yhteisl istan valtuutettu saapuu kesken kokouksen,  tulee  valtuutettu väl ittö-
mästi  varavaltuutetun t i la l le .  
 
Puheenjohtaja  voi  kokouksen kestäessä ta i  kokoustauon päätyttyä tarvittaessa 
todeta uudel leen läsnäol i jat .   
 
Mikäl i  puheenjohta ja  toteaa valtuuston menettäneen päätösva ltaisuuden,  hänen 
on keskeytettävä tai  lopetettava kokous.   
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1 18  §  Kokouksen johtaminen 
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa säädetään kuntala in  102  § :ssä.  

1 19  § Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohta jal le  
Puheenjohtaja  voi  tarvittaessa  valtuuston suostumuksel la luovuttaa puheenjoh-
don kokouksessa varapuheenjohtaja l le ja  osal l istua  sinä  aikana kokouksen jäse-
nenä .  

120 §  T i lapäinen puheenjohtaja  
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat  poissa  tai  esteell is iä  jossakin  
asiassa,  val i taan kokousta tai  asian käsittelyä  varten t i lapäinen puheenjohta ja .  

121  §  Esteel l i syys  
Ennen asian käsittelyn alo ittamista esteel l isen henkilön on i lmoitettava esteel l i-
syydestään ja  esteel l isyyden aiheuttamasta perusteesta sekä  vetäydyttävä asian 
käsit telystä  ja  poi stuttava  pa ikaltaan.  Jos asia  käsitel lään sul jetussa  kokouksessa,  
esteel l isen henki lön  on poistuttava kokouksesta.   
 
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osal l istuvan esteel l isyys 
va ltuuston ratkaistavaksi .  Asianomaisen henki lön tulee tarvit taessa antaa se lvi-
tystä seikoista ,  joi l la  voi  ol la  merkitystä hänen esteel l isyytensä arvi oinnissa.  An-
nettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön  on poistuttava  paikaltaan.  
Henkilö,  j onka  esteel l isyyden valtuusto ratkaisee ,  saa osal l istua esteel l isyyttään 
koskevan asian käsittelyyn vain hal l intolain  29 § :ssä tarkoitetuissa poikkeusti lan-
teissa.   
 
Estee ll isyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkir jaan.  

122 § Asio iden käsittelyjärjestys  
Asiat käsitellään esitysl istan mukaisessa järjestyksessä ,  jol lei  va ltuusto toisin  
päätä .  
 
Kaupunginhal l i tuksen ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) .  Jos 
asian  on va lmistel lut  tarkastuslautakunta tai  t i lapäinen val iokunta,  tarkastuslau-
takunnan tai  t i lapäisen va liokunnan ehdotus on pohjaehdotus.   
 
Jos kaupunginhal l i tus,  tarkastuslautakunta  tai  t i lapäinen vali okunta  on muutta-
nut es itys l ista l la  olevaa ehdotustaan ennen kuin  valtuusto  on tehnyt päätöksen 
asiasta,  muutettu ehdotus on pohjaehdotus.  Jos ehdotus on peruutettu ennen 
kuin valtuusto on tehnyt  päätöksen asiasta , asia  on poistettava  esi tysl istalta.  

123  § Puheenvuorot  
Kun asia on käsitelty ,  s i i tä  on varattava t i la isuus keskuste l la.  
 
Puheenvuoro on pyydettävä selväst i  hava ittaval la  tavalla  tai  toimittamalla pu-
heenjohtajal le  kir jal l inen puheenvuoropyyntö.  
 
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä jär jestyksessä.  Tästä jär jestyksestä  poiketen 
puheenjohta ja  voi  antaa:  
1. asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suu-

ruuden mukaisessa järjestyksessä. 
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2. puheenvuoron kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginjohtajalle sekä tarkastuslau-
takunnan ja tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, kun käsitellään kyseisen toimielimen val-
mistelemaa asiaa. 

3. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron. 

Asian käsittelyjär jestystä koskeva työjär jestyspuheenvuoro on annettava ennen 
muita.  
 
Kokouksen kulun turvaamiseksi  puheenjohtajal la  on o ikeus yksittäisessä asiassa 
rajoittaa valtuutettujen puheenvuorojen pituutta.   
 
Kokouspaika lla  puheenvuoro on pidettävä omalta  pa ikalta  ta i  puhujankorok-
keel ta .  

124 §  Pö ydäl lepano ja asian palauttaminen valmiste l tavaksi   
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian  pöydällepanosta ,  pa-
lauttamisesta valmisteltavaksi  tai  jokin  muu ehdotus,  jonka hyväksyminen kes-
keyttäisi  asian  käsittelyn,  seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta 
rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä  ehdotusta.  Jos ehdotus hyväk-
sytään yksimie lisest i  tai  äänestämällä,  puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn.  
Jos ehdotus hylätään ,  asian käsit tely jatkuu. 
 
Asia ,  jota  käsitel lään ensimmäisen kerran valtuustossa  eikä esi tysl i staa ole to imi-
tettu kokouskutsun yhteydessä,  pannaan pöydäl le  seuraavaan kokoukseen, jos 
vähintään nel jäsosa läsnä o levista  valtuutetuista  pyytää asian pöydällepanoa.  
Muissa ti lantei ssa  asian pöydäl lepanosta päätetään enemmistöpäätöksel lä .  

125 § Ehdo tukset  ja  keskustelun päättäminen 
Ehdotus on annettava kir jal l i sena,  jos puheenjohtaja  ni in vaat i i .  
 
Kun ka ikki  puheenvuorot  on käytetty,  puheenjohtaja päättää keskustelun.  Pu-
heenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja  onko ehdotusta 
kannatettu .  

126 § Ääne stykseen otettavat  ehdotukset  
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja  kannatetut  ehdotukset.  Ehdotusta,  jota e i  
ole  kannatettu tai  joka on tehty vaihtoehtoisena  taikka ehdotusta,  j oka  menee 
käsiteltävän asian ulkopuolel le,  ei  oteta äänestettäväksi .   
 
Jol lei  ole  muita  äänestykseen otettavia  ehdotuksia  kuin  pohjaehdotus,  puheen-
johtajan on julistettava se valtuuston päätökseksi .   
 
Jos ehdotuksen teki jä  ei  ole  paikal la  äänestyksen alkaessa,  hänen tekemänsä eh-
dotus katsotaan rauenneeksi  e ikä si tä oteta huomioon.  

127 §  Äänestystapa ja äänestysjär jestys  
Äänestys  toimitetaan sähköisest i/äänestyskoneel la/nimenhuudol la tai  valtuuston 
päättämällä  muulla tava lla .  Äänestys toimitetaan avoimesti .  
 
Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin  kaksi ,  puheenjohtaja 
esi ttää va ltuuston hyväksyttäväksi  äänestysjärjestyksen . Äänestysjär jestys mää-
räytyy seuraavien per iaatte iden mukaan:  
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1. Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voittanut 
ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdo-
tusta vastaan. Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kui-
tenkin jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava eh-
dotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan. 

2. Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, otetaan ensin äänestykseen määrältään suurimman 
ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukai-
sessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuk-
sista ei enää äänestetä. 

3. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hy-
väksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen.  

128  §  Äänestyksen tuloksen to teaminen 
Puheenjohtaja  toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen.  
 
Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain  mukaan määräenemmistön kannatus ta i  
yksimiel i syys,  puheenjohtajan on i lmoitettava  s i i tä ennen äänestyksen toimitta-
mista  ja  otettava se huomioon äänestyksen tulos todettaessa.  

129 § Toimenp idealoite  
Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa  päätöksen valtuusto voi  hyväksyä käsi-
teltyyn asiaan l i i t tyvän toi menpidealoitteen.  Toimenpidealoite  osoitetaan kau-
punginhall i tuksel le .  Se ei  saa o lla  r ist ir i idassa valtuuston päätöksen kanssa , e ikä 
se saa muuttaa tai  laajentaa päätöstä .  

130 §  Pö ytäkir j an laat iminen ja  tarkastaminen 
Val tuuston pöytäkir jaan sovelletaan,  mitä pöytäkir jan laatimisesta määrätään 166 
§ :ssä .  
 
Val tuusto  val itsee  jokaisessa kokouksessa kaksi  valtuutettua  tarkastamaan ko-
kouksesta laaditun pöytäkirjan si ltä  osin  kuin pöytäkir jaa  e i  tarkasteta kokouk-
sessa .  

131  §  Päätösten t iedoks ianto kaupungin jäseni l le  
Val tuuston pöytäkir ja  s i ihen l i i ttyvine  val itusosoituksineen pidetään tarkastami-
sen jälkeen nähtävänä kaupungin  verkkosivui l la  s iten ,  kuin  kuntalain 140 §:ssä 
säädetään.  
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14 LUKU: Enemmistövaali ja suhteellinen 
vaali 

132  § V aaleja  ko skevat  yle iset  määräykset  
Varajäsenet  val itaan samassa vaal issa  kuin vars inaiset  jäsenet.  Jos varajäsenet  
ovat henkilökohtaisia ,  varsinaisen ja henki lökohtaisen vara jäsenen muodostamat  
ehdokasparit  on hyväksyttävä  ennen vaa lia .   
 
Enemmi stövaali  toimitetaan suljetuin l ipuin,  jos yksikin si tä vaat i i .  Suhteel l inen 
vaali  toimitetaan aina sul jetuin l ipuin .  Suljetussa l ippuäänestyksessä äänestäjän 
on ta itettava äänestyslippu siten,  ette i  sen sisältö ole  näkyvissä.   
 
Äänestys lipussa ei  saa ol la  asiattomia  merkintöjä .  Äänestysl iput  annetaan va l-
tuuston puheenjohtajal le puheenjohtajan määräämässä jär jestyksessä.  
 
Äänestys liput  sekä  arvonnassa käytetyt  l iput  on säi lytettävä vaa lipäätöksen lain-
voimaisuuteen saakka.  Jos vaal i  on toimitettu suljetuin l ipuin,  l iput on säi lytet-
tävä sul jetussa  kuoressa.  

133  §  Enemmistö vaal i  
Enemmi stövaalissa  äänen voi  ant aa kenelle  tahansa vaal ikelpoiselle ehdokkaal le  
tai  ehdokaspar i l le .  Jos valit tavia on enemmän kuin yksi ,  toimie limen jäsenel lä on 
käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on val it tavia henki löitä tai  ehdokaspareja.  
 
Yhdel le  ehdokkaalle tai  ehdokaspari l le  voi  antaa vain yhden äänen ja  kaikkia ää-
niä e i  o le  pakko käyttää.  
 
Kun enemmistövaali  toimitetaan sulj etui n l ipuin ,  kokouksen pöytäkir jantarkasta-
jat  toimivat samalla  ääntenlaskijoina ja  avustavat  muutenkin vaali toimituksessa,  
jol lei  valtuusto toisin  päätä.  

134 §  Val tuuston vaal i lau takunta 
Val tuusto  val itsee toimikaudekseen suhteel l isten vaal ien toimittamista  varten  
vaali lautakunnan. Lautakunnassa  on vi isi  jäsentä ja  kul lakin  henki lökohtainen va-
rajäsen.  
 
Val tuusto val itsee jäseniks i  val ituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.  
 
Lautakunnan sihteerinä toimi i  valtuuston pöytäkirjanpitä jä ,  jol le i  valtuusto  toisin  
päätä .  

135  § Ehdokas li sto jen laat iminen 
Ehdokasl istassa saa  o lla  enintään ni in monen ehdokkaan ta i  ehdokaspar in nimi  
kuin vaal issa  on vali ttavia jäseniä  ja  varaj äseniä.  
 
Ehdokasl istan otsikossa on main it tava ,  missä vaal issa  sitä käytetään . Vähintään 
kahden valtuutetun on al lekir joitettava ehdokaslista .  Ensimmäinen a l lekir joi tta ja 
toimi i  l i stan asiamiehenä,  antaa l istan valtuuston puheenjohtaja l le ja  on oikeu-
tettu tekemään si ihen 137  § :ssä tarkoitetut  oikaisut.  
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136  §  Ehdokasl is tojen jättäminen j a vaal i toimituksen nimenhuuto 
Val tuusto määrää ajankohdan,  mi l loin ehdokasl istat  on vi imeistään annettava val-
tuuston puheenjohtajal le sekä mil loin vaal i to imituksen nimenhuuto aloitetaan.  

137 §  Ehdokasl i s tojen tarkastus  ja  oikaiseminen 
Kun ehdokasl i sto jen antamisen määräaika on päättynyt,  valtuuston puheenjoh-
taja  antaa ehdokasl istat vaal i lautakunnalle ,  joka  tarkastaa ,  ovatko ne asianmu-
kaisest i  laadit ut .  Jos l is tassa todetaan virheitä ,  annetaan asiamiehel le t i la isuus 
korjata  virheet  vaal i lautakunnan asettamassa  määräa jassa.  

138  §  Ehdo kasl istojen yhdistelmä 
Ehdokasl istojen oikaisuja varten varatun määräa jan päätyttyä vaal i lautakunta 
laati i  hyväksytyistä ehdokasl istoista yhdistelmän,  johon jokaisel le  ehdokasl istal le 
merkitään jär jestysnumero.  
 
Ennen vaal itoimituksen nimenhuudon a lkamista  ehdokasl i sto jen yhdiste lmä an-
netaan valtuutetui l le  t iedoksi  ja  luetaan ääneen valtuustol le .   

139  §  Suhteel l isen vaal in tu lo ksen toteaminen 
Val tuuston puheenj ohta ja antaa äänestys liput  vaal i lautakunnalle ,  joka tutki i  ni i-
den pätevyyden sekä  laskee ja i lmoittaa  vaal in  tuloksen noudattaen soveltuvin  
osin,  mitä kuntavaaleissa säädetään.   
 
Vaal i lautakunta  antaa vaal in tuloksesta ki rjal l i sen i lmoituksen valtuuston pu-
heenjohtajal le ,  joka toteaa vaal in  tuloksen va ltuustolle .  
 
Vaal i ssa annetut äänestysl iput  on säilytettävä,  kunnes päätös vaal issa,  jossa  niitä  
on käytetty,  on saanut  lainvoiman.  Sama koskee arvonnassa  käytettyjä  l ippuja.  
Jos vaal i  on to imitettu sul jetuin l ipuin , ne on säilytettävä sul jetussa pääl lyksessä.  
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15 Luku: Valtuutetun aloite- ja kyselyoi-
keus 

140 § V al tuutettujen a lo itteet  
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jä lkeen va ltuustoryhmällä  ja  val-
tuutetul la  on oikeus tehdä kir jal l i s ia  aloi tte ita kaupungin  toimintaa ja  hall intoa 
koskevissa asioissa.  Aloite  annetaan puheenjohtaja l le .  
 
Al oite  on si tä enempää käsitte lemättä lähetettävä kaupunginhal l i tuksen valmis-
teltavaksi .  Valtuusto voi  päättää,  että  aloit teissa tarkoitetun asi an valmistelusta  
käydään lähetekeskustelu.  
 
Kaupunginhal l i tuksen on vuosittain maal iskuun loppuun mennessä esitettävä 
va ltuustol le  luettelo valtuutettujen tekemistä ja  kaupunginhal l itukse lle  lähete-
tyistä  aloit teista ,  joita  va ltuusto  ei  edel l i sen vuoden loppuun mennessä ole  lopul-
l isest i  käsi tel lyt .  Samal la on i lmoitettava,  mihin to imenpiteisi in  niiden johdosta 
on ryhdytty .  Valtuusto voi  todeta,  mitkä aloitteista on käsi telty loppuun.   

141  §  Kaupunginhal l i tukse l le  osoitettava kysymys 
Vähintään neljäsosa  valtuutetuista  voi  tehdä kaupunginhal l ituksel le  kir jal l isen 
kysymyksen kaupungin toiminnasta ja  ha ll innosta .  
 
Kaupunginhal l i tuksen on vastattava kysymykseen vi imeistään valtuuston koko-
uksessa,  joka ensiksi  p idetään kahden kuukauden kuluttua kysymyksen tekemi-
sestä.  
 
Jos kysymystä  käsi teltäessä tehdään kannatettu ehdotus t i lapä isen val iokunnan  
asettamisesta selvit tämään kysymyksessä tarkoitettua asiaa,  valtuuston on pää-
tettävä,  asetetaanko t i lapä inen val iokunta.  Muuta päätöstä e i  asiassa saa tehdä .  

142  §  Kyse lytunti  
Val tuutetul la  on oikeus esittää kaupunginhall i tuksel le  kyselytunnil la vastatta-
vaksi  l yhyitä  enintään kolmen minuutin  pituisia  kysymyksiä  kaupungin hal l intoa 
ja  taloutta koskevi sta asio ista .  Kyse lytunti  jär jestetään ennen va ltuuston koko-
usta,  jol lei  valtuusto toi sin  päätä.  Kyselytunti  on julkinen.   
 
Val tuuston puheenjohta ja toimii  puheenjohtajana kyselytunnil la .  Kaupunginhal-
l i tuksen puheenjohtaja tai  hänen määräämänsä vastaa kysymyksi in.  Kysymyksiin 
vastataan saapumisjärjestyksessä,  el le i  puheenjohta ja toisin  päätä. Vastauksen 
saatuaan kysymyksen esittäjä l lä  on oikeus tehdä kaksi asiaan l i i ttyvää lyhyttä l i-
säkysymystä .  Kysymysten johdosta  ei  käydä keskustelua .  
  
Kysymys on toimitettava kir jal l i sena vi imeistään vi is i  päivää  ennen valtuuston ko-
kousta.  Myöhemmin toimitetut kysymykset  sekä  kysymykset,  joihin ei  kyselytun-
nil la  ehditä vastata,  si i rtyvät seuraavaan kyselytuntiin.   
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16 LUKU: Kokousmenettely 

143  §  Määräysten sovel taminen 
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta  kaupungin  
toimiel inten kokouksissa  sekä soveltuvin osin toimitus-  ja  katselmusmiesten ko-
kouksissa .  L uvun määräyksiä noudatetaan toissi ja is ina hall intosäännön muihin 
lukuihin nähden,  jo l le i  er ikseen ole  toisin  määrätty .   

144 §  Toimiel imen päätöksentekotavat  
Toimiel in  voi  käsitel lä  asian  vars inaisessa kokouksessaan,  jossa kokouksen osal -
l istujat  ovat  läsnä kokouspaikal la .  Vaihtoehtoisesti  kokous voidaan pitää sähköi-
sessä toimintaympäristössä , johon osal l i stutaan sähköisen yhteyden avul la ( säh-
köinen kokous) .  

145  §  Kokousaika-  ja  paikka 
Toimiel in  päättää kokoustensa ajan ja  paikan.  
 
Kokous pidetään myös,  mil loin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeell i seksi  tai  
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohta jal le esi tyksen kokouksen pi-
tämisestä i lmoittamansa asian käsit telyä varten.  Tällö in puheenjohtaja määrää 
kokousajan.  Puheenjohtaja voi  perustellusta syystä peruuttaa  kokouksen.   

146  §  Kokouskutsu 
Kokouskutsun antaa puheenjohta ja  tai  hänen estyneenä o llessaan varapuheen-
johtaja .  Mikäli  sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja  ovat estyneitä anta-
maan kokouskutsun, voi  sen antaa esittel i jä .  
 
Kokouskutsussa  on i lmoitettava kokouksen a ika ja  paikka  sekä  käsiteltävät  as iat .  
Esitysl i sta  lähetetään kokouskutsun yhteydessä,  el lei  sen lähettämättä  jättämi-
seen ole perusteltua syytä.  
 
Kokouskutsu lähetetään jäseni l le  ja  muil le ,  joi l la  on läsnäol o-oikeus ta i  -vel vol l i-
suus,  toimielimen päättämällä taval la .  

147  §  Sähköinen kokouskutsu  
Kokouskutsu,  esi tys l ista , l i i tteet ja  oheismateriaal i  voidaan lähettää sähköisesti .   

148  § Es itys l istan ja l i i t te iden ju lkaisemine n kaupungin verkkosi-
vui l la  
Esitysl i sta  julkaistaan kaupungin verkkosivui l la .  Ennen julkaisemista  esi tysl is-
talta poistetaan salassa pidettävät  t iedot  sekä henki lötiedot,  joihin ei  l i i ty t iedot-
tamisintressiä .  Verkossa julkaistavalta esi tysl istalta voidaan poistaa yksit täis iä 
kokousasioita ,  joihin ei  l i i ty er i tyistä t iedottamisintressiä  ta i  mikäli  er i tyisestä 
syystä  asian  valmistelua ei  julkisteta ennen päätöksentekoa.  Es itysl istan l i it te itä 
julkaistaan verkossa  harkinnan mukaan ottaen huomioon kaupungin asukkaiden 
t iedonsaanti -intressit .  
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149  §  Jatko kokous  
Jos kaikkia kokouskutsussa maini ttuja as ioita ei  saada kokouksessa käsiteltyä,  
käsit telemättä  jääneet asiat voidaan si i rtää jatkokokoukseen,  johon ei  tarvitse  an-
taa eri  kutsua.  Kokouksesta  poissa ol le i l le  lähetetään sähköinen viesti  jatkoko-
kouksen ajasta ja  paikasta sekä  jatkokokouksen päätöksentekotavasta.  

150 §  Varaj äsenen kutsuminen 
Toimiel imen jäsenen on kutsuttava varajäsen si jaansa,  mikäl i  hän ei  pääse  koko-
ukseen. Kun jäsen on esteel l inen jossakin kokousasiassa tai  esteen vuoksi  ei  voi  
osal l i stua jonkin asian käsittelyyn,  hän voi  kutsua vara jäsenen yksittäisen asian 
käsit telyyn.   
 
Myös puheenjohta ja ,  esitte l i jä  tai  toimiel imen sihteeri  vo ivat toimittaa kutsun va-
rajäsenelle .  

151  §  Läsnäolo kokouksessa 
Toimiel imen jäsenten ja esi ttel i jän l isäksi  toimiel imen kokouksessa  on läsnäolo-  
ja  puheoikeus  

- valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kaupunginhallituksen kokouksessa 
kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä 

- kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla muiden toimielinten ko-
kouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan ko-
kouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa. 

Toimiel in  päättää mui den henki löiden läsnäolo-  ja  puheoikeudesta.  
 
Toimiel in  voi  päättää asiantunti jan kuulemisesta yksit täisessä asiassa .  Asiantun-
t i ja  voi  ol la  läsnä kokouksessa asiasta  käytävän keskuste lun päättymiseen asti .  

152 § Kaupunginhal l i tuksen edustaja muissa to imiel imissä 
Kaupunginhal l i tus voi  2 .  momentista i lmenevin  ra joituksin  määrätä muihin  toi-
miel imiinsä edustajansa,  jol la on läsnäolo- ja  puheoikeus toimiel imen kokouk-
sessa .  Edusta jaksi  voidaan määrätä  myös kaupunginhall i tuksen varajäsen tai  kau-
punginjohtaja .  
 
Kaupunginhal l i tus e i  voi  määrätä  edustajaansa  tarkastuslautakuntaan,  va ltuuston 
t i lapäiseen valiokuntaan eikä  vaal i la issa säädettyihin vaal itoimiel imiin .  

153  § Kokouksen julkisuus 
Kokouksen julkisuudesta  säädetään kuntala in 101  § :ssä .  
 
Jos toimiel in päättää pitää j ulkisen sähköisen kokouksen, y leisöl le  on jär jestet-
tävä mahdoll isuus  seurata  kokousta internetin kautt a sekä  kokouskutsussa mai-
nitussa ti lassa.   

154 §  Kokouksen lai l l i suus ja  päätösval ta isuus 
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous la i l l i-
sesti  kool le  kutsuttu ja  päätösvaltainen.  
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155 § Ti lapäinen puheenjohtaja  
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat  poissa  tai  esteell is iä  jossakin  
asiassa,  val i taan kokousta tai  asian käsittelyä  varten t i lapäinen puheenjohta ja .  

156 § Kokouksen  johtaminen ja puh eenvuorot  
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja  toimiel imen jäsenen pu-
heenvuoroista  säädetään kuntalain 102 §:ssä.  
 
Asiat käsitel lään es itys l istan mukaisessa  jär jestyksessä,  jol le i  toimie lin  toisin  
päätä .  

157 §  Kokouskutsussa maini tsemattoman  asian  käsit tely 
Toimiel in  voi  esittel i jän ehdotuksesta tai  jäsenen ehdotuksesta,  j ota  on kanna-
tettu,  ottaa enemmistöpäätöksel lä  käsiteltäväksi  asian,  jota e i  ole  mai nit tu ko-
kouskutsussa.  
 
Jos esit tel i jän ehdotus on asian palauttaminen valmistel tavaksi ,  toimiel in  voi  rat-
kaista  asian päätöksel lään vai n perustel lusta syystä.  

158  §  Esitte l i jät  
Kaupunginhal l i tuksen esit tel i jästä määrätään 3  § :ssä.  
 
Esit tel i jöinä toimivat seuraavat  viranhal ti j at :  
 Kaupunginhall i tuksen esit tel i jänä toimii  kaupunginjohtaja .  
 Si vistyslautakunnan esi ttel i jänä toimii  siv is tysjohtaja.  
 Vapaa-ai kalautakunnan es itteli jänä toimi i  vapaa-aikapääll ikkö.  
 Teknisen lautakunnan esit tel i jänä toimi i  tekninen johtaja .  
 Ympäristölautakunnan esittel i jänä  toimi i  tekninen johtaja .  
 
Esit tel i jän ol lessa poissa  tai  estee ll inen hänen si jai sekseen määrätty to imii  esit-
tel i jänä.  
 
Esit telystä tarkastuslautakunnassa määrätään pykälässä  95.  

159 § Esi ttely 
Asiat päätetään toimiel imen kokouksessa viranhalti jan esittelystä.  Vaal i lai ssa  
säädetyissä vaal i toimielimissä asiat  päätetään kuitenkin puheenj ohta jan se los-
tuksen pohjalta .  
 
Esit tel i jä  vastaa  esi ttelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmi stelusta  ja  
on velvoll inen tekemään to imieli mel le päätösehdotuksen.  
 
Esit tel i jän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus) .  Jos esi t teli jä  on keskus-
telun aikana muuttanut esi tysl i stal la  olevaa ehdotustaan , muutettu ehdotus on 
pohjaehdotus.  
 
Toimiel in  voi  er i tyisestä syystä päättää,  että asia  käsitellään puheenjohtajan se-
lostuksen pohjalta  i lman viranhalti jan  esittelyä.  Toimielin  voi täl lö in päättää ,  että 
puheenjohta jan ehdotus  on käsittelyn  pohjana e ikä  vaadi  kannatusta .  
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160 §  Esteel l isyys  
Ennen asian käsittelyn alo ittamista esteel l isen henkilön on i lmoitettava esteel l i-
syydestään ja  esteel l isyyden aiheuttamasta perusteesta sekä  vetäydyttävä asian 
käsit telystä ja  poistuttava kokouksesta.  
 
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osal l istuvan esteel l isyys 
toimiel imen ratkaistavaksi .  Asianomaisen henki lön tulee tarvittaessa antaa selvi-
tystä se ikoista , joi l la  voi ol la  merkitystä hänen esteel l isyyden arvioinnissa .  Annet-
tuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henki l ön  on poi stuttava kokouksesta.   
 
Henkilö,  jonka  esteel l isyyden toimiel in  ratkaisee ,  saa  osall i stua esteell isyyttään 
koskevan asian käsittelyyn vain  hall intolain 29 §:ssä  tarkoitetussa poikkeust i lan-
teessa.   
 
Estee ll isyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkir jaan.   

161  § Pöydäl lepano ja asian  palauttaminen valmiste ltavaksi  
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian  pöydällepanosta ,  pa-
lauttamisesta valmisteltavaksi  tai  jokin  muu ehdotus,  jonka hyväksyminen kes-
keyttäisi  asian  käsittelyn,  seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta 
rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä  ehdotusta.  Jos ehdotus hyväk-
sytään yksimie lisest i  tai  äänestämällä,  puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn.  
Jos ehdotus hylätään ,  asian käsit tely jatkuu.   

162 § Ehdotukset  ja  keskustelun päättäminen   
Ehdotus on annettava kir jal l i sena,  jos puheenjohtaja  ni in vaat i i .  
Kun kaikki  puheenvuorot  on käytetty , puheenjohtaja päättää keskustelun.   
 
Puheenjohtaja  selostaa keskuste lun kuluessa tehdyt ehdotukset  ja onko ehdo-
tusta  kannatettu.  

163 §  I lman äänestystä syntyvän päätöksen to teaminen 
Jos keskustelun aikana e i  ole tehty kannatettuja  ehdotuksia ,  puheenjohtaja to-
teaa pohjaehdotuksen to imieli men päätökseksi .  
 
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimiel isest i  kannattavan kokouksessa 
tehtyä ehdotusta ,  puheenjohtaja  toteaa ehdotuksen toimiel imen päätökseksi .  

164 §  Äänestykseen otettavat  ehdotukset  
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja  kannatetut ehdotukset .  Ehdotusta,  joka 
on tehty vaihtoehtoisena tai  menee käsiteltävän asian ulkopuole l le ,  e i  kuitenkaan 
oteta  äänestykseen.  
 
Jos ehdotuksen teki jä  ei  ole  paikal la  äänestyksen alkaessa,  hänen tekemänsä eh-
dotus katsotaan rauenneeksi  e ikä si tä oteta äänestykseen.  

165 § Ääne stys  ja  vaal i  
Äänestyksessä sovel letaan muil ta osin,  mitä 12 luvussa määrätään äänestysme-
nettel ystä valtuustossa.  Vaalin  toimittamista  koskevat  määräykset  ovat  13  l u-
vussa .  
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166 §  Pö ytäkir jan  laat iminen ja  tarkastaminen 
Pöytäkir jan  pitämisestä ja  s isä llöstä  vastaa toi miel imen puheenjohtaja.  Jos  pu-
heenjohtaja ja  pöytäkir janpitäjä ovat  er i  mie ltä kokouksen kulusta,  pöytäkir ja  laa-
ditaan puheenjohta jan näkemyksen mukaan.  
 
Pöytäkir jan  a l lek ir joi ttaa puheenjohtaja ja  varmentaa pöytäkir janpi täjä .  
 
Pöytäkir ja  tarkastetaan toimielimen päättämäl lä taval la.  
 
Pöytäkir ja  voidaan allekir joittaa ja  tarkastaa sähköi sesti .  Sähköisessä päätöksen-
tekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkir ja  ta i  sen osa voidaan tar-
kastaa erikseen ennen kokousta.  
 
Toimiel imen pöytäkir jaan merkitään ainakin:  
 
Jär jestäytymistietoina 

- toimielimen nimi 
- merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous) 
- kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset 
- kokouspaikka 
- läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä 
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Asian käsitte lyt ietoina 
- 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 

Muina tietoina 
- salassapitomerkinnät 
- puheenjohtajan allekirjoitus 
- pöytäkirjanpitäjän varmennus 
- merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä 
- merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti 

nähtävänä 

Pöytäkir jaan l i i tetään päätöksiä  koskevat  oikaisuvaat imusohjeet ja  val itusosoi-
tukset  sekä muutoksenhakukiellot .  
 
Toimiel imen pöytäkir jan sisältöä koskevia  määräyksiä  noudatetaan soveltuvin  
osin viranhal ti jan ja  luottamushenkilön tekemissä päätöksissä.  
 
Kaupunginhal l i tus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita  pöytäkirjan laat imisesta .  

167  §  Päätösten t iedoksianto kaupungin j äsenel le  
Kaupunginhal l i tuksen ja lautakunnan pöytäkir ja si ihen l i itettyine oikaisuvaati-
musohjeineen tai  val itusosoituksineen pidetään tarkastamisen jä lkeen nähtävänä 
kaupungin verkkosivui l la  s i ten kuin kuntala in 140  § :ssä tarkemmin säädetään.  
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Muun vi ranomaisen pöytäkir ja  annetaan vastaaval la taval la t iedoksi  kaupungin 
jäsenil le ,  jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeel l iseksi .  
 
Kaupunginhal l i tus antaa ohjeet  salassapito-  ja  t ietosuojavelvoitteiden huomioon 
ottamisesta  annettaessa  päätöksiä t iedoksi y leisessä  t ietoverkossa.  Lautakunta 
voi  antaa tarkentavaa  ohjeistusta  omal la toimialal laan.  
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17 LUKU: Muut määräykset 

168 §  Alo iteoikeus 
Kaupungin asukkaal la sekä kaup ungissa toimivalla  yhteisöllä  j a säät iöl lä  on oi-
keus tehdä a loit teita kaupungin to imintaa koskevissa asioissa.  Palvelun käyttä-
jäl lä  on oikeus tehdä alo itteita palve luaan koskevassa as iassa.  
 
Al oite  tulee tehdä kir jal l i sesti  tai  sähköisel lä  as iakir jal la .  Aloitteesta  tulee käydä 
i lmi , mitä asia  koskee sekä aloitteen teki jän nimi ,  kotikunta  ja  yhteyst iedot.   

169 §  Alo i tteen käsittely 
Al oitteen käsit telee se kaupungin viranomainen,  jol la  on toimivalta tehdä päätök-
siä  al oi tteen tarkoittamassa asiassa.  Jos toimiva ltainen vi ranomainen on toimie-
l in,  a lo itteista  ja  aloitteiden perusteel la  suor i tetuista  toimenpiteistä on annettava 
toimiel imel le  t ieto jäl jempänä määrätyl lä  tavalla .  
 
Kaupunginhal l i tuksen on vuosittain maal iskuun loppuun mennessä esitettävä 
va ltuustol le  luettelo sen toimivaltaan kuuluvista  a lo itteista  ja  niiden perusteella  
suori tetuista  to imenpiteistä .  Valtuusto voi  samalla päättää ,  mitkä aloitteista  on 
loppuun käsi telty.  
 
Muun toimiel imen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloit tei sta  on annet-
tava t ieto toimiel imel le ni iden päättämällä  taval la.  Toimiel in voi  samalla päättää,  
mitkä aloi tteista ovat  loppuun käsi teltyjä .  
 
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosentt ia kaupungin asukkaista,  a loi te 
on kuuden kuukauden kuluessa vire i l le  tu losta  otettava toimivaltaisen vi ranomai-
sen käsiteltäväksi .   

170 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot  
Al oitteen teki jä l le  on i lmoitettava kuukauden kuluessa alo itteen saapumisesta,  
missä viranomaisessa aloite  käsitel lään ,  arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa  l i-
sät ietoja  al oitteen käsittelystä .  
 
Sen jä lkeen,  kun a loite on käsitelty loppuun,  aloitteen teki jäl le on i lmoitettava,  
onko aloite johtanut toimenpiteisi in.  

171  §  Asiakir jojen  al lekir jo ittaminen 
Kaupungin puolesta  tehtävät  sopimukset ja  annettavat  sitoumukset al lek ir joittaa 
kaupunginhal l i tuksen puheenj ohta ja tai  kaupunginjohtaja  ja  varmentaa  hal l into-
johtaja ,  talousjohtaja  tai  osastopääl l ikkö,  jol le i  kaupunginhal l i tus ole  valtuutta-
nut toisia  henki löitä tai  jä l jempänä muuta määrätä.  
 
Kaupungin toimituskir jan,  k ir je lmät,  kaupunginhal l ituksen kir je lmät ,  val takir jat ,  
lausunnot,  kannanotot  ja  muut  asiakir jat  al lekirjoittaa kaupunginj ohta ja  ja  var-
mentaa hal l intoj ohtaja ,  talousjohtaja ,  osastopääl l ikkö ta i  kaupunginhall i tuksen 
määräämä muu viranhalt i ja .   
 
Lautakunnan päättämät sopimukset ja  annettavat  si toumukset ja  lautakunnan 
puolesta annettavat  asiakir jat ,  lausunnot,  kannanotot sekä hankehakemukset  a l-
lekir joi ttaa  lautakunnan puolesta osastopääl l ikkö.  
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Osaston tai  sen tulosalueen puolesta annettavat asiakir jat ,  lausunnot ,  hankeha-
kemukset a l lekir joit taa osastopääl l ikkö ja  varmentaa  asiaa valmistellut vi ranhal-
t i ja .  Jos  osastopääl l ikkö on edellä main ittujen asi akir jojen osalta  asian valmiste-
l i ja ,  hän voi  al leki rjoi t taa as iakirj an i lman varmennusta.  
  
Mi l loin viranhalt i ja l le on hall intosäännöllä ta i  muulla  päätöksel lä  annettu ratkai-
suva ltaa ,  hän al lekirjoittaa asiaa koskevan pöytäkir jan sekä kaupunginhal l i tuksen 
tai  lautakunnan hyväksymissä ra joissa sopimuksen ta i  muun asiakir jan.   
 
Kaupunginvaltuuston ,  kaupunginhall i tuksen ja  lautakuntien pöytäkir janotteet  ja  
toimituskir jat  al lek ir joi ttaa arki stosihteeri ,  hal l innon sihteeri ,  kunkin toimiel imen 
pöytäkir janpitäjä tai  muu asianomaisen toimiel imen tehtävään valtuuttama hen-
kilö.  
 
Toimiel imen puheenjohta ja tai  pöytäkir janpitä jä  voi  yksinkin toimiel imen mää-
räämissä ra joissa al lekir joit taa toimiel imen päätökseen perustuvan asiakirjan.  
 
Toimiel imen hall innassa olevista as iakir joista  annettavat  otteet  j a jä l jennökset  
voi  arkistosihteer i ,  toimiel imen p öytäkir janpitä jä  ta i  muu asianomaisen toimiel i -
men tehtävään valtuuttama henkilö  yksinkin todistaa oikeaksi .  
 
Valmi stelua  koskevat  asiakir jat al lekir joit taa asian valmiste l i ja.   

172 §  Todisteel l isen t iedoksiannon vastaanottaminen  
Todisteell isen t iedoksiannon voi  kaupungin puolesta vastaanottaa  kaupunginhal-
l i tuksen puheenjohtaja,  kaupunginjohtaja sekä kaupunginjohtajan valtuuttama 
viranhalt i ja .  
 
Todisteell isen tiedoksiannon voi  kaupungin puolesta lautakunnan toimialal la vas-
taanottaa laut akunnan puheenjohtaja ja  lautakunnan toimialan johtava vi ranhal-
t i ja .   
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18 LUKU: Luottamushenkilöiden palkkiot 
ja matkustaminen  

173 §  Kokouspalkk iot  
Kaupungin toimielinten kokouksista  suor itetaan seuraavat  kokouspalkkiot :  
 
Val tuusto  sekä kaupunginhal l i tus   67 euroa  
 
Kaupunginhal l i tuksen alaiset työryhmät ja  toimikunnat   
sekä lautakunnat,  näiden jaostot  ja  toimikunnat        53 euroa 
 
Eri l l i sestä  pöytäkir jan  tarkastuksesta  korvataan matkakorvaukset.  
Toimiel imen puheenjohtajana to imival le  luottamushenki löl le  maksetaan jäsenen 
palkkio 50  % korotettuna.   
 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja l le tai  varapuheenjohtajal le ,  joka osal l istuu 
kaupunginhal l i tuksen tai  muun toimiel imen kokoukseen,  suori tetaan kokous-
palkkio samojen perusteiden mukaan kuin  kaupunginhal l ituksen jäsenel le .   
 
Kaupunginhal l i tuksen puheenjohtajal le ,  varapuheenjohtajal le  ja  jäsenel le ,  j oka 
osal l i stuu valtuuston tai  muun toimie limen kokoukseen hall ituksen puheenjohta-
jan tai  jäsenen rool issa,  suor itetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan 
kuin kaupunginvaltuuston jäsenelle .  
 
Toimiel imen jäsenelle  maksetaan kokouspalkkio edel lyttäen,  että jäsen on ol lut 
kokouksessa vähintään kaksi  kolmasosaa toimie l imen kokousajasta tai  vähi ntään 
kaksi  tuntia .  Poikkeuksena t i lanteet ,  joissa poissaolo perustuu si ihen,  että jäsen 
on ollut esteel l inen ottamaan osaa asian  käsitte lyyn.  Esteell isyys ja  sen peruste  
on merkittävä pöytäkirjaan. Aikaperusteita  e i  kuitenkaan sovel leta kokoukseen 
kutsutun vara jäsenen kohdal la .   

174 §  Samana päivänä p idetyt  ko koukset  
Mikäl i  sama toimiel in  joko kokonaisuudessaan ta i  osastona taikka jaostona ko-
koontuu yhtenä  päivänä useammin kuin kerran,  maksetaan kokouksista  a inoas-
taan yksi  palkki o.  Poikkeuksena,  jos edell isen kokouksen päättymisestä on kul u-
nut vähintään kaksi  tuntia ,  kokouksesta  maksetaan palkkio.   

175 §  Vuosipalkk iot  
Al la  mainittujen toimielinten puheenjohta jat  saavat  tämän säännön 173 §:ssä  mai-
nittujen kokouspalkkioiden l isäksi kokousten ulkopuolel la  suor i ttamistaan pu-
heenjohtajal le  kuuluvista tehtävistä seuraavan suurui set vuosipalkkiot :  
1. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 1600 € 
2. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2200 € 
3. Lautakunnan/jaoston puheenjohtaja    700 €  

Mi l loin tässä  pykälässä maini ttu luottamushenki lö on estynyt hoitamasta tehtä-
väänsä,  hänen oikeutensa vuosipa lkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti  jat-
kunut 30 vuorokauden a jan.  Sen jälkeisel tä  ajalta  on varapuheenjohtaja l la  ta i  va-
rajäsenellä oikeus saada vuorokautta kohden vuosipalkki on 365 :s osa si ihen asti ,  
kunnes puheenjohtaja pa laa hoi tamaan tehtäväänsä.   
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Mil loin tässä pykälässä mainit tu toimiel in  aloittaa toimintansa tai  lakkautetaan 
kesken toimikauden,  on sen puheenjohtaja l la  oikeus saada suhteel l inen osa vuo-
sipalkkiosta.   

176 §  Vaikuttamistoimie l inten palkkiot  
Kuntalain  26-28 § :n mukaisten vaikuttamistoimielinten kokouksista maksetaan 
läsnä  olevalle  puheenjohtajal le,  varapuheenjohta jal le ja  jäsenelle kokouspalk-
kiota 20 €/kokous.   
 
Kokemäen kaupungin kunta lain 26-28 §:n mukaisia  toimiel imiä ovat  hal l intosään-
nön 13 § :n mukaisest i  vanhusneuvosto, nuor ison vaikutta jaryhmä sekä useamman 
kunnan yhteisenä jär jestetty vammaisneuvosto.  
 
Vaikuttamistoimiel imen jäsenet e ivät  ole  luottamushenki löi tä ,  jonka johdosta 
hal l intosäännön 17 lukua ei  sovel leta kyseisten toimielinten jäseni in mui lta osin  
kuin 174 §:n osa lta .    

177 §  Vaal i lautakuntien palkkiot   
Keskusvaali lautakunnan,  vaal i lautakunnan ja vaal itoimikunnan puheenjohta jal le,  
jäsenel le  ja  varajäsenel le  maksetaan kultakin vaal itoimituspäivältä seuraavan-
laista  palkkiota,  johon samal la  sisäl tyy korvaus vaal itoimituksen päätyttyä suor i-
tettavasta laskentatehtävästä:  
 
Keskusvaali lautakunnan,  vaal i lautakuntien  136 €/ vaali toimituspäivä 
ja  toimikuntien puheenjohta jat  
Keskusvaali lautakunnan,  vaal i lautakunnan  100 €/vaal itoimituspäivä  
ja  vaali toimikunnan jäsenet  
Keskusvaali lautakunnan,  vaal i lautakunnan  12 €/tunti                               
ja  vaali toimikunnan varajäsenet  

178  §  Er i tyistehtävät  
Kaupunginvaltuuston ,  kaupunginhal l i tuksen tai  lautakunnan luottamushenki löl le 
määräämästä eri tyistehtävästä ta i  katselmuksesta ,  neuvotte lusta,  toimituksesta  
tai  muusta ti lai suudesta ,  voidaan suor ittaa  pa lkkiota  53 euroa.  Palkkio  voidaan 
maksaa myös si inä tapauksessa,  mikä li  luottamushenkilön on oikeuttanut  osal l is-
tumaan em. ti la isuuteen joko kaupunginjohtaja  ta i  hall intojohtaja .  
 
Molemmissa tapauksissa pal kkion maksamisen edel lytyksenä on pöytäkir jan tai  
muist ion laat iminen.  
 
Toimiel imen luottamushenkilösihteer i l le  suor i tetaan s ihteer in tehtävien hoi tami-
sesta asianomaisen toimiel imen jäsenen kokouspalkkio korotettuna 50 prosen-
t i l la .  

179 §  Ansionmenetyskorvaus 
Luottamushenki löl le  suor i tetaan korvausta  säännöl l isen työa jan ansionmenetyk-
sestä samoin kuin kustannuksista ,  joi ta luottamustoimen vuoksi  a iheutuu si ja isen 
palkkaamisesta,  lastenhoidon jär jestämisestä tai  muusta vastaavasta syystä kul-
takin alkaval ta  tunni l ta ,  ei  kuitenkaan enemmältä  kuin kahdeksalta  tunnilta  ka-
lenterivuorokaudessa.  Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 30 euroa.   
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Saadakseen korvausta luottamushenki lön tulee  esittää ansionmenetyksen osalta  
työnanta jan todi stus si itä  sekä kustannuksista hyväksyttävä sel vi tys . Työnantajan 
todistuksesta on myös käytävä i lmi ,  että  luottamustoimen hoitamiseen käytetty 
aika olis i  ol lut hänen työaikaansa  ja  että hänel le  e i  makseta si l tä  ajalta palkkaa.   
Luottamushenki lön,  joka tekee ansio-  ta i  muuta työtä  olematta työsuhteessa 
taikka  vi rka-  tai  muussa julkisoikeudel l isessa toimisuhteessa,  tulee es ittää k ir ja l-
l i sest i  r i i ttävä selvi tys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheu-
tunei den kustannusten määrästä.  
 
Mi tä 1-4 momentissa on määrätty, noudatettakoon soveltuvin osin ,  jos luottamus-
henki löl lä  on l uottamustoimen vuoksi ol lut  sel la isia  kustannuksia kuin  kuntalain 
82  § :n  1  momentin 2.  kohdassa tarkoitetaan.   

180 § Pö ytäkir jat palkkioperuste ina  
Tässä säännössä main ittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkir joihin tai  
luottamustehtävän hoitamisesta  laadittuihin muist ioihin .  Toimiel imen s ihteerin 
tai  tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat i lmoitukset  
henki löstöhal l intoon puol ivuosittain  toukokuun ja marraskuun loppuun men-
nessä.  

181  §  Vaatimuksen esi ttäminen  
Ansionmenetyksen ja  kustannusten korvaamista koskeva vaat imus on esi tettävä 
kahden kuukauden kuluessa henkil östöhal l intoon. Edel lä mainittu  kahden kuu-
kauden määräaika ei  kuitenkaan ole  esteenä myös tätä  vanhemman laskun hy-
väksymisel le ,  mikäl i  laskun perusteet  on r i i ttävästi  selvi tetty.   

182  §  Palkkion maksamisaika 
Tässä säännössä main itut  palkkiot  maksetaan kaksi  kertaa vuodessa.   

183  §  Matkakustannusten korvaaminen 
Luottamushenki lön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen 
matkakustannusten korvausta,  päivärahaa, ateriakorvausta,  majo ittumiskorva-
usta,  yömatkarahaa,  kurssipäivärahaa ja korvausta  ul komai l le  tehdystä  vi rkamat-
kasta ovat  soveltuvin osin voimassa kunnal l isen yle isen virka-  ja  työehtosopimuk-
sen määräykset kuitenkin siten,  että kaupunginhall i tuksel la  on yksittäistapauk-
sessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta.  
 
Toisella  paikkakunnal la päätoimisest i  opiskeleval le  tai  ase-  tai  siv i i l ipalveluvel-
vol l i suutta suorit taval le tai  to isel la  paikkakunnal la Suomessa työkomennuksella 
olevalle  kaupunginvaltuuston,  kaupunginhal l i tuksen tai  muun kaupunginvaltuus-
ton asettaman toimiel imen jäsenelle  korvataan matkat maksutosi tteita vastaan 
opiskel i ja- ,  varusmies- tms.  alennukset huomioon ottaen käytettäessä  junaa,  
l in ja-autoa tai  la ivaa.  Päivärahoja tai  matkoja ulkomai lta  ei  makseta .   

184 § Säännön sovelt amisohjeet  
Luottamushenki lön vaatimuksen häneltä evätyn luottamussuhteeseen perustu-
van palkkion tai  korvauksen suor ittamisesta ratkaisee ensi asteena hal l intojoh-
taja .  
 
Mui lta  osin palkkio-  ja  matkustussäännön sovel tamisohjeet  antaa tarvi ttaessa 
hal l into johtaja , joka myös ratkaisee  sääntöä koskevat  er imiel isyydet.  


