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KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ
Hyväksyt t y kaupunginvalt uust ossa x.x.2017
Voimaant ulo: 1.6.2017

I OSA HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN
1 LUKU KUNNAN JOHTAMINEN
1 § Hallintosäännön soveltaminen
Kajaanin kaupungin hallinnon ja t oiminnan järjest ämisessä sekä päät öksent eko- ja
kokousmenet t elyssä noudat et aan t ämän hallint osäännön määräyksiä, ellei laissa ole t oisin
säädet t y.

2 § Kaupungin johtamisjärjestelmä
Kaupungin joht aminen perust uu kunt ast rat egiaan, t aloussuunnit elmaan, t alousarvioon sekä
muihin valt uust on päät öksiin.
Valt uust o vast aa kaupungin t oiminnast a ja t aloudest a, käyt t ää kaupungin päät ösvalt aa ja siirt ää
t oimivalt aansa hallint osäännön määräyksillä.
Kaupunginhallit us vast aa valt uust on päät öst en valmist elust a, t äyt änt öönpanost a ja laillisuuden
valvonnast a.
Kaupunginhallit us joht aa kunnan t oimint aa, hallint oa ja t alout t a. Kaupunginhallit us vast aa
kaupungin t oiminnan yht eensovit t amisest a ja omist ajaohjauksest a sekä kunnan
henkilöst öpolit iikast a ja huoleht ii kaupungin sisäisest ä valvonnast a ja riskienhallinnan
järjest ämisest ä.
Kaupunginjoht aja joht aa kaupunginhallit uksen alaisena kaupungin hallint oa, t aloudenhoit oa ja
muut a t oimint aa. Kaupunginjoht aja vast aa asioiden valmist elust a kaupunginhallit uksen
käsit elt äväksi.
Kaupunginhallit uksen puheenjoht aja t oimii osa-aikaisena luot t amushenkilönä 1.1.2019 alkaen.

3 § Esittely kaupunginhallituksessa
Kaupunginhallit uksen esit t elijänä t oimii kaupunginjoht aja. Kaupunginjoht ajan ollessa poissa t ai
est eellinen, esit t elijänä t oimii hänen sijaisekseen määrät t y.
Työllisyysjaost on esit t elijänä t oimii henkilöst ösiht eeri.
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Elinkeinojaost on esit t elijänä t oimii kaupunginjoht aja.

4 § Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät
Kaupunginhallit uksen puheenjoht aja
1.

2.

3.

4.
5.

joht aa kaupunkist rat egian sekä kaupunginhallit uksen t eht ävien t ot eut t amisen
edellyt t ämää poliit t ist a yht eist yöt ä käymällä asioiden käsit t elyn edellyt t ämiä
keskust eluja poliit t ist en ryhmien kanssa sekä pit ämällä sopivin t avoin yht eyt t ä
kunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin
vast aa kaupunginjoht ajan joht ajasopimuksen valmist elust a ja huoleht ii
kaupunginhallit uksen ja valt uust on kyt kemisest ä valmist eluprosessiin
t arkoit uksenmukaisella t avalla
vast aa siit ä, et t ä kaupunginjoht ajan kanssa käydään vuosit t ain t avoit e- ja
arvioint ikeskust elut ; keskust elut käydään yhdessä kaupunginhallit uksen
varapuheenjoht ajien kanssa
hyväksyy kaupunginjoht ajan vuosilomat , virkavapaudet , virkamat kat , osallist umisen
koulut uksiin sekä kaupunginjoht ajaa koskevat laskut sekä
hoit aa valt uust on määräämät muut t eht ävät .

5 § Valtuuston puheenjohtajan tehtävät
Valt uust on puheenjoht ajan t eht ävänä on vast at a t uloksellisest a ja vast uullisest a
valt uust ot yöskent elyst ä sekä seurat a kaupunkist rat egian t ot eut umist a

6 § Kaupungin viestintä
Kaupunginhallit us joht aa kaupungin viest int ää ja kaupungin t oiminnast a t iedot t amist a.
Kaupunginhallit us hyväksyy yleiset ohjeet viest innän ja t iedot t amisen periaat t eist a sekä nimeää
viest innäst ä vast aavat viranhalt ijat .
Toimielimet luovat omalla t oimialallaan edellyt yksiä läpinäkyvälle t oiminnalle asioiden
valmist elussa ja päät öksent eossa.
Kaupunginhallit us, laut akunnat , joht okunnat , kaupunginjoht aja ja joht avat viranhalt ijat
huoleht ivat , et t ä kaupungin asukkaat ja palveluiden käyt t äjät saavat riit t äväst i t iet oja
valmist elt avina olevist a yleisest i merkit t ävist ä asioist a ja voivat osallist ua ja vaikut t aa näiden
asioiden valmist eluun. Viest innässä käyt et ään selkeää ja ymmärret t ävää kielt ä ja ot et aan
huomioon kaupungin eri asukasryhmien t arpeet .

2 LUKU TOIMIELINORGANISAATIO
7 § Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvalt uust ossa on 51 valt uut et t ua. Valt uust on puheenjoht ajist oa koskevat määräykset
ovat t ämän säännön 82 §:ssä.

8 § Kaupunginhallitus
Kaupunginhallit uksessa on 11 jäsent ä, joist a kaupunginvalt uust o valit see kaupunginhallit uksen
puheenjoht ajan ja kaksi (2) varapuheenjoht ajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökoht ainen
varajäsen.
Työllisyysjaost o

Kaupunginhallit uksen alaisena t oimii t yöllisyysjaost o, johon kuuluu viisi (5) kaupunginhallit uksen
t oimikaudekseen valit semaa jäsent ä ja yht ä mont a henkilökoht aist a varajäsent ä. Jäsent en ja
varajäsent en t ulee olla kaupunginhallit uksen varsinaisia jäseniä t ai varajäseniä. Kaupunginhallit us
valit see yhden jäsenist ä puheenjoht ajaksi ja yhden varapuheenjoht ajaksi.
Elinkeinojaost o

Kaupunginhallit uksen alaisena t oimii elinkeinojaost o, johon kuuluu kuusi (6) kaupunginhallit uksen
t oimikaudekseen valit semaa jäsent ä ja yht ä mont a henkilökoht aist a varajäsent ä.
Kaupunginhallit us valit see varsinaiset jäsenet ja heille varajäsenet , joiden t ulee olla
kaupunginhallit uksen varsinaisia jäseniä t ai varajäseniä. Kaupunginhallit us valit see yhden
luot t amushenkilöjäsenist ä puheenjoht ajaksi ja yhden varapuheenjoht ajaksi. Yhden
asiant unt ijajäsenen ja hänen henkilökoht aisen varajäsenen kaupunginhallit us valit see paikallisen
yrit t äjäyhdist yksen esit yksest ä. Yrit t äjäyhdist yksen esit yksest ä nimet yllä asiant unt ijajäsenellä on
jaost ossa läsnäolo- ja puheoikeus.

9 § Tarkastuslautakunta
Tarkast uslaut akunnassa on valt uust on viisi t oimikaudekseen valit semaa jäsent ä ja yht ä mont a
varajäsent ä. Puheenjoht ajan ja varapuheenjoht ajan t ulee olla valt uut et t uja. M uiden varsinaist en
jäsent en t ulee olla valt uut et t uja t ai varavalt uut et t uja.

10 § Lautakunnat
Ympärist öt eknisessä laut akunnassa on yksit oist a (11) valt uust on t oimikaudekseen valit semaa
jäsent ä ja yht ä mont a henkilökoht aist a varajäsent ä. Valt uust o valit see puheenjoht ajan ja
varapuheenjoht ajan, joiden t ulee olla kaupunginvalt uust on jäseniä.

Ympärist öt eknisen laut akunnan alaisessa lupajaost ossa on viisi (5) valt uust on t oimikaudekseen
valit semaa jäsent ä ja yht ä mont a henkilökoht aist a varajäsent ä. Valt uust o valit see puheenjoht ajan
ja varapuheenjoht ajan.
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Sivist yslaut akunnassa on yksit oist a (11) valt uust on t oimikaudekseen valit semaa jäsent ä ja yht ä
mont a henkilökoht aist a varajäsent ä. Valt uust o valit see puheenjoht ajan ja varapuheenjoht ajan,
joiden t ulee olla kaupunginvalt uust on jäseniä.
Vuolijoen aluelaut akunnassa on enint ään yhdeksän (9) jäsent ä ja jokaisella henkilökoht ainen
varajäsen. Jäsent en lukumäärä määräyt yy aluelaut akunnan t oimialueen kylien määrän mukaan.
Kaupunginvalt uust o valit see puheenjoht ajan ja varapuheenjoht ajan. Jäsenet ja varajäsenet
valt uust o valit see t oimialueen asukkaiden esit yksest ä.

Aluelaut akunnan jäsent en asuinpaikka t ulee olla aluelaut akunnan t oimialueella. Alueen
asukkaiden esit ys aluelaut akunnan jäsenist ä t ehdään kaupunginhallit uksen koolle kut sumassa
aluelaut akunnan t oimialueen kylien yht eisessä kokouksessa sit en, et t ä kult akin kylält ä esit et ään
yksi varsinainen jäsen ja hänelle yksi varajäsen.

11 § Kainuun pelastuslautakunta
Kajaanin, Sot kamon, Palt amon, Rist ijärven, Hyrynsalmen, Kuhmon, Puolangan, Suomussalmen ja
Vaalan yht eiseen pelast uslaut akunt aan kuuluu yksit oist a (11) valt uust on t oimikaudekseen
valit semaa jäsent ä ja yht ä mont a henkilökoht aist a varajäsent ä. Laut akunnan jäsenist ä nimeää
Kajaanin kaupunki kolme (3) jäsent ä ja yht ä mont a henkilökoht aist a varajäsent ä. M uut kunnat
nimeävät yhden (1) jäsenen ja yhden henkilökoht aisen varajäsenen. Kajaanin kaupunginvalt uust o
valit see puheenjoht ajan ja varapuheenjoht ajan. Puheenjoht aja on Kajaanin kaupungin edust aja.

12 § Kaupunginhallituksen alaiset liikelaitokset

Kajaanin kaupungin koulut usliikelait os, jonka joht okunt aan kuuluu yhdeksän (9)
kaupunginhallit uksen t oimikaudekseen valit semaa jäsent ä ja yht ä mont a henkilökoht aist a
varajäsent ä. Jäsenist ä kaksi ja heidän henkilökoht aiset varajäsenensä nimet ään Kuusamon
kaupungin esit yksest ä. Yksi jäsenist ä ja hänen henkilökoht ainen varajäsenensä nimet ään Kuhmon
ja Suomussalmen kunt ien esit yksest ä sit en, et t ä varsinainen jäsenyys ja varajäsenyys vaiht uvat
kunt ien kesken t oimikauden vaiht uessa. Kaupunginhallit us valit see yhden jäsenist ä
puheenjoht ajaksi ja yhden varapuheenjoht ajaksi. Puheenjoht ajan t ulee olla kajaanilainen ja
varapuheenjoht ajan kuusamolainen. Lisäksi joht okunnan kokouksessa on yhdellä henkilökunnan
edust ajalla läsnäolo- ja puheoikeus.
Kajaanin kaupungint eat t eri – Oulun läänin aluet eat t eri – liikelait os, jonka joht okunt aan kuuluu
seit semän (7) kaupunginhallit uksen t oimikaudekseen valit semaa jäsent ä ja yht ä mont a
henkilökoht aist a varajäsent ä. Jäsenist ä yksi (1) ja hänen varajäsenensä valit aan
aluet eat t erineuvot t elukunnan jäsent en joukost a. Kaupunginhallit us valit see yhden jäsenist ä
puheenjoht ajaksi ja yhden varapuheenjoht ajaksi. Lisäksi joht okunnan kokouksessa on kahdella
henkilökunnan edust ajalla puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Kajaanin M amselli – liikelait os, jonka joht okunt aan kuuluu seit semän (7) kaupunginhallit uksen
t oimikaudekseen valit semaa jäsent ä ja yht ä mont a henkilökoht aist a varajäsent ä.
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Kaupunginhallit us valit see jäsenist ä yhden puheenjoht ajaksi ja yhden varapuheenjoht ajaksi.
Kahden jäsenen t ulee edust aa t uot t eiden ja palveluiden käyt t äjiä. Joht okunnan jäsen ei saa olla
sidoksissa Kajaanin M amsellin kanssa kilpaileviin yrit yksiin. Lisäksi joht okunnan kokouksessa on
yhdellä henkilökunnan edust ajalla läsnäolo- ja puheoikeus.
Kajaanin vesi – liikelait os, jonka joht okunt aan kuuluu viisi (5) kaupunginhallit uksen
t oimikaudekseen valit semaa jäsent ä ja yht ä mont a henkilökoht aist a varajäsent ä.
Kaupunginhallit us valit see yhden jäsenist ä puheenjoht ajaksi ja yhden varapuheenjoht ajaksi. Lisäksi
joht okunnan kokouksessa on yhdellä henkilökunnan edust ajalla puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Vimpelinlaakson kehit t ämisliikelait oksen joht okunt a , johon kuuluu seit semän (7)
kaupunginhallit uksen t oimikaudekseen valit semaa jäsent ä sekä yht ä mont a henkilökoht aist a
varajäsent ä. Kaupunginhallit us valit see yhden jäsenist ä puheenjoht ajaksi ja yhden
varapuheenjoht ajaksi. Joht okunnan jäsenist ä yksi nimet ään Kajaanin ammat t ikorkeakoulu Oy:n
esit yksest ä ja yksi Kajaanin kaupungin koulut usliikelait oksen esit yksest ä. Yhden jäsenen t ulee
edust aa Kajaanin kaupungin ympärist öt eknist ä t oimialaa.

13 § Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto
Ympärist öt eknisen laut akunnan ja sivist yslaut akunnan yht eisessä liikunt a- ja kult t uuriasioiden
neuvost ossa on yhdeksän (9) valt uust on t oimikaudekseen valit semaa jäsent ä ja yht ä mont a
henkilökoht aist a varajäsent ä. Valit semist aan jäsenist ä valt uust o nimeää puheenjoht ajan, jonka
t ulee olla ympärist öt eknisen laut akunnan jäsen ja varapuheenjoht ajan, jonka t ulee olla
sivist yslaut akunnan jäsen. Liikunt a- ja kult t uuriasioiden neuvost on jäsent en t ulee edust aa
t asapuolisest i liikunt a- ja kult t uurialoja.

14 § Vaalitoimielimet
Keskusvaalilaut akunnast a, vaalilaut akunnist a ja vaalit oimikunnist a säädet ään vaalilaissa.

15 § Vaikuttamistoimet
Kaupungissa on nuorisovalt uust o, vanhusneuvost o ja vammaisneuvost o joiden kokoonpanost a,
aset t amisest a ja t oimint aedellyt yksist ä päät t ää kaupunginhallit us.

3 LUKU HENKILÖSTÖORGANISAATIO
16 § Henkilöstöorganisaatio
Kaupungin organisaat io jakaut uu kaupunginhallit uksen ja laut akunt ien t oimialoihin. Toimialat
jakaut uvat t ulosalueisiin, jot ka jakaut uvat t ulosyksiköihin. Liikelait os muodost aa oman yksikkönsä.
Kaupungin t oimialat ovat kaupunginhallit us, sivist yst oimiala, ympärist öt ekninen t oimiala,
Vuolijoen aluelaut akunt a ja Kainuun pelast uslait os. Liikelait oksia ovat Kajaanin kaupungint eat t eri Oulun läänin aluet eat t eri, Kajaanin kaupungin koulut usliikelait os, Kajaanin M amselli, Kajaanin Vesi
ja Vimpelinlaakson kehit t ämisliikelait os.
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17 § Kaupunginjohtaja
Kaupunginjoht aja vast aa kaupunginhallit uksen t oimialan t oiminnast a sekä joht aa ja kehit t ää
t oimint aa kaupunginhallit uksen alaisuudessa.
Kaupunginjoht ajan poissa ollessa, est eellisyyden sat t uessa t ai viran ollessa avoimena
kaupunginjoht ajan t eht ävät hoidet aan kaupunginhallit uksen määräämällä t avalla.
Kaupunginjoht ajan t eht ävänä on sen lisäksi, mit ä muualla on säädet t y:
1.

2.
3.
4.

vast at a yhdessä kaupunginhallit uksen kanssa konsernin st rat egisest a joht amisest a.
Kaupunginjoht aja vast aa kaupunkikonsernin kehit t ämisest ä kaupunginhallit uksen
kanssa sovit t ujen linjaust en mukaisest i;
joht aa kaupungin hallint oa ja t alout t a sekä t ehdä kaupunginhallit ukselle näit ä
koskevat esit ykset ;
valvoa t oimialojen ja keskushallinnon t oimint aa sekä valmist elua niin luot t amuselinkuin viranhalt ijat oiminnan osalt a sekä
suorit t aa muut kaupunginhallit uksen määräämät t oimialaansa kuuluvat t eht ävät .
Käyt ännössä kaupunginjoht ajan t yön sisält ö määräyt yy vuosit t ain
kaupunginhallit uksen kanssa käyt ävässä t uloskeskust elussa.

18 § Toimialojen organisaatiot ja tehtävät
Kaupunginhallit us ja laut akunnat määräävät alaisensa t oimialan organisaat iost a ja t eht ävist ä silt ä
osin kuin hallint osäännössä ei ole asiast a määrät t y.
Kaupunginhallit us päät t ää t oimialojen välisest ä t eht äväjaost a silt ä osin kuin hallint osäännössä ei
ole asiast a määrät t y.

Keskushallinto
Keskushallint o muodost aa yhden t ulosyksikön ja t oimii esikunt at yyppisenä
asiant unt ijaorganisaat iona, joka koost uu hallint ojoht ajan päät t ämist ä, t arvit t avist a t iimeist ä.
Tulosyksikköä joht aa hallint ojoht aja. Hallint ojoht aja joht aa ja kehit t ää keskushallinnon t oimint aa
niin, et t ä hyväksyt yt t ulost avoit t eet saavut et aan.

Keskushallinnon tehtävät

1.

kaupungin st rat egiaprosessin joht aminen ja kehit t äminen

2.

t aloushallinnon ja – prosessien joht aminen ja kehit t äminen

3.

kaupungin varojen ja velkojen hallint a
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4.

st rat eginen henkilöst ösuunnit t elu ja henkilöst öhallinnon kehit t äminen

5.

henkilöst ön osaamisen, t yöhyvinvoinnin ja t yösuojelun edist äminen ja kehit t äminen

6.

yht eist oimint amenet t elyst ä huoleht iminen

7.

t iet ohallinnon st rat eginen kehit t äminen sekä konsernin palveluprosessien t uki ja
kehit t äminen

8.

konserniohjauksen järjest äminen

9.

riskienhallinnan ja varaut umisen kehit t äminen ja ohjaus

10.

hankint at oimen kehit t äminen ja ohjaus

11.

kaupunkit ason asiakaspalvelun kehit t äminen ja kunt alaist en osallisuuden
edist äminen

12.

viest int ä ja markkinoint i

13.

t yöllisyydenhoit o

14.

vast aanot t okeskus ja maahanmuut t ajapalvelut

15.

joukkoliikent een kehit t äminen, ost ot ja luvat

16.

pysäköinninvalvont a sekä puht aanapit oa hait t aavien ja hylät t yjen ajoneuvojen
siirt äminen

17.

maat aloushallinnon järjest äminen

Lisäksi keskushallinnon t eht ävänä on huoleht ia kaupunginvalt uust on, kaupunginhallit uksen ja sen
jaost on päät ösvalmist elust a ja kaupungin t oimint aan ja poliit t iseen päät öksent ekoon liit t yvän
hallinnon järjest ämisest ä. Keskushallint o t oimii konsernihallinnon asiant unt ija- ja ohjaust eht ävissä
ja järjest ää keskit et yt asianhallint a-, painat us-, puhelinvaihde- ja oikeudelliset asiant unt ijapalvelut
konsernille. Keskushallint o vast aa Kainuun hankint arenkaan Kajaanin kaupungille kuuluvien
t eht ävien hoit amisest a.

Sivistystoimiala
Sivist yst oimialaa joht aa sivist ysjoht aja. Sivist yst oimialan joht aja voi t oimia yhden t ulosalueen
joht ajana.
Sivist yst oimiala vast aa varhaiskasvat uksen, perusopet uksen ja nuorisopalvelujen, kansalais- ja
musiikkiopist o-opet uksen sekä kirjast o- ja kult t uuripalvelujen t ot eut t amisest a ja kehit t ämisest ä.
Toimiala t ukee kajaanilaist en t asapainoist a kasvua, kehit yst ä, t erveyt t ä ja hyvinvoint ia sekä
elinikäist ä oppimist a ja luovaa it sensä t ot eut t amist a.
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Sivist yst oimiala jakaant uu kolmeen t ulosalueeseen:
1.
2.
3.

varhaiskasvat uksen t ulosalue
perusopet uksen ja nuorisopalvelujen t ulosalue
kult t uuripalvelujen t ulosalue.

Jokaist a t ulosaluet t a joht aa t ulosalueen joht aja, jolla voi olla oman t yönsä ohella johdet t avana
myös t ulosyksikkö. Varhaiskasvat uksen t ulosalue vast aa lakisäät eist en varhaiskasvat uspalveluiden
ja esiopet uksen sekä koululaist en aamu- ja ilt apäivät oiminnan järjest ämisest ä ja kehit t ämisest ä
yht eist yössä t oimialan muiden t ulosalueiden kanssa.
Perusopet uksen ja nuorisopalvelujen t ulosalue vast aa lakisäät eisen perusopet uksen
järjest ämisest ä ja kehit t ämisest ä yht eist yössä t oimialan muiden t ulosalueiden kanssa sekä
nuorisolain mukaisest a t oiminnast a ja kehit t ämisest ä.
Kult t uuripalvelujen t ulosalue vast aa kansalaisopist o-, musiikkiopist o-, kirjast o-, museo- ja
t aidemuseopalveluist a. Lisäksi t ulosalue vast aa Kaukamet sän kokous- ja kongressipalveluist a sekä
yleisist ä kult t uuripalveluist a ja – t yöst ä.

Ympäristötekninen toimiala
Ympärist öt eknist ä t oimialaa joht aa t ekninen joht aja. Tulosaluet t a joht aa t ulosalueen päällikkö ja
t ulosyksikköä t ulosyksikön päällikkö. Tekninen joht aja voi t oimia samalla yhden t ulosalueen t ai
vast aavan yksikön päällikkönä. Tulosalueet jakaant uvat t ulosyksiköihin, joiden t eht ävist ä ja
organisoinnist a päät t ää t ulosalueen päällikkö.
Tekniselt ä joht ajalt a edellyt et ään, et t ä hän on kelpoinen t oimimaan t ulosalueen t ai vast aavan
yksikön päällikkönä.

Ympäristöteknisen toimialan tehtävät
Ympärist öt ekninen t oimiala t uot t aa, järjest ää ja kehit t ää asiant unt ijana t eknisest i ja t aloudellisest i
t arkoit uksenmukaisia kaupunkisuunnit t elu-, t oimit ila- ja yhdyskunt at eknisiä palveluja sekä
liikunt apalveluja kest ävän kehit yksen periaat t eit a noudat t aen.
Ympärist öt eknisen t oimialan t ulosalueit a ovat :
1.
maankäyt t ö-, suunnit t elu- ja viranomaist oiminnat -t ulosalue
2.
kunnallist ekniikka ja liikunt a -t ulosalue
3.
t ilakeskus

M aankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat -tulosalue vastaa
1.
2.

kaupungin kiint eit ä rakent eit a ja lait t eit a koskevan invest oint iohjelman laat imisest a
kaupungin velvoit t eist a, jot ka koskevat jät ehuolt oa ja pilaant uneit a maa-aineksia
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

yksit yist ie-, vesihuolt o- ja hissiavust ust en maksat uksen valmist elust a
maa- ja vesialueiden hankkimisest a kaupungin yleisiä ja erit yisiä t arpeit a vart en
kaupungin omist amien maa- ja vesialueiden hallinnast a ja niihin liit t yväst ä kaupungin
edun valvonnast a
yhdyskunt at eknist en alueiden ja rakennuspaikkojen luovut t amisest a
rakent amiskelpoisina
maast omit t aus- ja t ut kimuspalveluist a, paikkat iedoist a ja osoit ejärjest elmäst ä,
kiint eist önmuodost uslain mukaisist a kiint eist öjen muodost amisist a ja muist a
kiint eist önmuodost uslakiin liit t yvist ä t eht ävist ä sekä kiint eist örekist erin ylläpidost a
maankäyt t ösopimust en valmist elust a
maakunt akaavan seurannast a ja sit ä koskevien esit yst en valmist elust a
kaavoit uskat sauksen laat imisest a
yleiskaavoit uksest a
asemakaavoit uksest a, rakennust apaohjeiden laat imisest a ja muust a maankäyt ön
suunnit t elust a
poikkeamislupien ja suunnit t elut arverat kaisujen valmist elust a
kaupunkikuvast a, ympärist ön muut ost en ohjaamisest a sekä rakennust en ja
kult t uurimaiseman suojelust a
vähäisiksi kat sot t avien asemakaavan muut ost en näht äville aset t amisest a
kunnallist ekniikan yleis-, hanke- ja rakennussuunnit t elust a
vihersuunnit t elust a
kunnan ympärist önsuojelun viranomaist eht ävist ä
luonnonsuojelust a
rakennusvalvonnan t eht ävist ä
asunt oasioiden t eht ävist ä
ulkoilulain mukaisist a kunnan leirint äalueviranomaisen t eht ävist ä
hulevesisuunnit elmien laadinnast a sekä
vesihuollon yleisest ä kehit t ämisest ä.

Kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue vastaa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

kunnallist ekniikan sekä viheralueiden ja liikunt apaikkojen rakent amisest a,
rakennut t amisest a ja ylläpidost a
liikenneväylien ja -alueiden t oimivuudest a ja t urvallisuudest a
lausunnon ant amisest a kat u- ja muilla yleisillä alueilla t apaht uneiden vahinkojen
yms. perust eella t ehdyist ä korvausvaat imuksist a
yleist en alueiden käyt öst ä
t ulosalueen kuljet us- ja t yökonepalveluist a sekä
liikunt alain mukaisest a kehit t ämist eht äväst ä ja liikunt apalvelujen t uot t amisest a
yht eist yössä kaupungin muiden t ulosalueiden, urheiluseurojen ja muun
kansalaissekt orin kanssa
yht eisöille myönnet t ävien avust ust en valmist elust a
t erveyden ja hyvinvoinnin edist ämisen koordinaat iost a
kaupunkit apaht umien järjest ämisest ä ulkot iloissa
hulevesijärjest elmän rakent amisest a ja kunnossapidost a.
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Tilakeskus-tulosalue vastaa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kaupungin t ilaohjelman valmist elust a ja t ot eut t amisest a
kaupungin omist amien rakennust en peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden
suunnit t elust a ja rakennut t ajat eht ävist ä
hankkeiden t ot eut t amisest a hyväksyt yn t alousarvion mukaisest i
keskit et yst i hoidet t avien kiint eist öjen ylläpit o- ja kunnossapit opalveluiden
t uot t amisest a ja hankkimisest a
kaupungin omist amien ja hallit semien rakennust en hallinnast a, vuokraust oiminnast a,
t oimit ilapalveluist a, käyt ön valvonnast a ja kust annusseurannast a
kaupungin t oimialojen, liikelait ost en ja mahdollist en kunt ayht ymien t arvit semien
t arkoit uksenmukaist en t oimit ilojen hankinnast a
kaupungille t arpeet t omiksi käyneiden rakennust en ja t ilojen käyt öst ä poist amisest a.

Pelastuslaitos
Pelast uslait ost a joht aa pelast usjoht aja.
Pelast uslait oksen t oimint a-ajat uksena on t arjot a kunt alaisille t urvallisuuspalveluja huoleht imalla
pelast usviranomaisille kuuluvast a onnet t omuuksien ennalt aehkäisyst ä, pelast ust oiminnast a ja
väest önsuojelust a normaali- ja poikkeusoloissa. Pelast ust oint a t ehost et aan kokoamalla voimat ja
suunt aamalla niit ä uudelleen alueen riskien mukaisest i. Resurssit käyt et ään t äysipainoisest i ja
palvelut pidet ään lähellä kunt alaisia.
Kainuun pelast ust oimen alue jakaut uu kaht een t ulosalueeseen:
1.
2.

pelast ust oiminnan t ulosalue ja
riskienhallinnan t ulosalue.

Tulosaluet t a joht aa t ulosalueen päällikkö. Tulosalue voi jakaant ua t ulosyksiköiksi ja t oimipist eiksi.
Tulosalueen viranhalt ijoiden ja t yönt ekijöiden t eht ävist ä määrät ään t eht äväkuvauksissa.

Liikelaitosten tehtävät
Liikelait okset t oimivat t ulosvast uullisest i ja päät t ävät it senäisest i t oimint aansa liit t yvist ä asioist a,
mikäli muualla t ässä joht osäännössä ei ole määrät t y t oisin. Liikelait ost en organisaat iost a ja muist a
t eht ävist ä voidaan määrät ä liikelait oksen joht okunnan hyväksymässä t oimint asäännössä.
Kajaanin kaupungin koulut usliikelait oksen t eht ävänä on hoit aa ja vast at a t oisen ast een
koulut uksen lainsäädännössä ja järjest ämislupapäät öksissä koulut uksen järjest äjälle sekä
kunt alaissa kunnalliselle liikelait okselle määrät yist ä t eht ävist ä.
Kajaanin kaupungint eat t erin – Oulun läänin aluet eat t erin t eht ävänä on t arjot a t eat t erielämyksiä ja
vahvist aa paikallist a kult t uuri-ident it eet t iä. Teat t eri t oimii Oulun läänin aluet eat t erina.
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Kajaanin M amselli – liikelait oksen t eht ävänä on t uot t aa sopimuksen mukaisia at eria- ja
puht aanapit o sekä lait oksen perust eht ävää t ukevia muit a palveluja asiakkailleen.
Kajaanin Vesi – liikelait oksen t eht ävänä on huoleht ia t oimint a-alueellaan vesi- ja
viemärilait ost oiminnast a t aloudellisest i ja kilpailukykyisest i yhdyskunt akehit yksen t arpeit a
vast aavast i.
Vimpelinlaakson kehit t ämisliikelait oksen t eht ävänä on t ukea t oiminnallaan Kajaanissa
järjest et t ävää korkean ast een ja t oisen ast een ammat illist a koulut ust a ylläpit ämällä ja kehit t ämällä
Kajaanin Vimpelinlaaksossa hallinnassaan olevia kiint eist öjä ja omist amiaan koneit a ja lait t eit a em.
koulut uksen käyt t öön.

19 § Toimialajohtajat
Kaupunginhallit uksen t oimialaa joht aa kaupunginjoht aja ja keskushallint oa hallint ojoht aja.
Toimialajoht ajia ovat sivist ysjoht aja, t ekninen joht aja ja pelast usjoht aja. Kaupunginjoht ajan
sijaisen määrää kaupunginhallit us, t oimialajoht ajien sijaiset määrää ao. laut akunt a ja
hallint ojoht ajan sijaisen määrää kaupunginjoht aja.
Toimialajoht aja vast aa t oimialansa t oiminnast a sekä joht aa ja kehit t ää t oimint aa
kaupunginhallit uksen, kaupunginjoht ajan ja laut akunnan alaisuudessa.

20 § Tulosaluejohtajat / -päälliköt
Tulosaluejoht aja/ -päällikkö vast aa t ulosalueen t oiminnast a sekä joht aa ja kehit t ää t oimint aa
kaupunginhallit uksen, laut akunnan ja t oimialajoht ajan alaisuudessa. Toimialajoht ajat määräävät
t ulosalueiden joht ajien/ -päälliköiden sijaiset .
Pelast uspäällikkö määrää pelast ust oimen aluejoht ajan sijaisen ja riskienhallint apäällikkö määrää
riskienhallint at oimen aluejoht ajan sijaisen.

21 § Tulosyksiköiden esimiehet
Tulosyksikön esimies vast aa t oimint ayksikön t oiminnast a sekä joht aa ja kehit t ää t oimint aa
t ulosaluejoht ajan/ liikelait oksen joht ajan alaisuudessa. Tulosalueen joht aja määrää t ulosyksikön
esimiehen sijaisen.

22 § Liikelaitoksen johtaja
Liikelait oksen joht aja joht aa ja kehit t ää joht okunnan alaisena liikelait oksen t oimint aa, huoleht ii
liikelait oksen hallinnost a sekä t aloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjest ämisest ä.
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Liikelait oksen joht okunt a määrää liikelait oksen joht ajalle sijaisen, joka hoit aa liikelait oksen
joht ajan t eht äviä hänen ollessa poissa t ai est eellinen ja varalt a 2. sijaisen, mikäli varsinainen
sijainen on poissa t ai est eellinen.

22a § Johtoryhmät
Kaupungin joht oryhmän puheenjoht ajan t oimii kaupunginjoht aja t ai hänen poissa ollessaan
kaupunginjoht ajan sijainen. Kaupunginhallit uksen puheenjoht aja voi osallist ua kaupungin
joht oryhmän kokouksiin.
Toimialoilla ja liikelait oksissa ovat omat joht oryhmänsä, joissa puheenjoht ajina t oimivat
t oimialajoht aja t ai hänen sijaisensa sekä liikelait oksen joht aja t ai hänen sijaisensa. Laut a- ja
joht okunt ien puheenjoht ajat voivat osallist ua asianomaisen t oimialan t ai liikelait oksen
joht oryhmän kokouksiin.
Toimialojen ja liikelait ost en joht oryhmissä on henkilöst ön edust ajalla puhe- ja läsnäolo-oikeus.

4 LUKU KONSERNIOHJAUS JA SOPIMUSTEN HALLINTA
23 § Konsernijohto
Konsernijohdolla t arkoit et aan kaupunginhallit ust a ja kaupunginjoht ajaa sekä niit ä kaupungin
joht avia viranhalt ijoit a, jot ka t oimivat liikelait oksia ja t yt äryht eisöjä koskevien asioiden
valmist elijoina kaupunginhallit uksessa.

24 § Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako
Kaupunginhallit us
1.
2.
3.

4.

5.

ylin t oimeenpaneva elin, joka ohjaa kaupunkikonsernia
nimeää edust ajat t yt är- ja osakkuusyht iöiden yht iökokouksiin t ai vast aaviin
kokouksiin
ant aa ohjeet yht iökokouksessa t ai vast aavissa elimissä kaupunkia edust aville
henkilöille kaupungin kannan ot t amisest a käsit elt äviin asioihin, jollei ohjeiden
ant amist a ole kaupungin joht osäännöllä annet t u kaupungin muulle viranomaiselle
kuulee liikelait oksien ja t yt äryht iöiden edust ajia ennen päät öst ä, joka vaikut t aa
niiden t oimint aan suorast i t ai epäsuorast i ja joka aiheut t aa liikelait okselle t ai
t yt äryht iölle merkit t ävää t aloudellist a t ai t oiminnallist a rasit et t a
järjest ää vuosit t ain liikelait ost en joht ajille sekä t yt äryht iöiden t oimit usjoht ajille ja
hallit ust en puheenjoht ajille 1 - 2 suunnit t elu- ja neuvot t elut ilaisuut t a yht eist en
päämäärien ja st rat egioiden määrit t elemiseksi
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6.

7.

8.
9.

seuraa kaupunkikonserniin kuuluvien liikelait ost en ja t yt äryht iöiden t oimint aa ja
t ekee t arvit t aessa t oimenpide-ehdot uksia havait semist aan epäkohdist a joht okunnille
ja yht iöiden hallit uksille
valvoo liikelait ost en ja t yt äryht eisöjen sisäisen valvonnan järjest ämist ä ja ant aa
t iedon t ilint arkast ajien ant aman selvit yksen perust eella sisäisen valvonnan ja
konsernivalvonnan järjest ämisest ä konsernit ilinpäät öksessä sekä
ant aa valt uust olle selvit yksen kaupungin, liikelait ost en ja t yt äryht eisöjen t oiminnast a
ja t aloudest a kaupungin t ilinpäät öksen yht eydessä
laat ii ja sisällyt t ää t ilinpäät ökseensä konsernit ilinpäät öksen, joka sisält ää
konsernit uloslaskelman, rahoit uslaskelman ja konsernit aseen liit et iet oineen

Laut akunnat
1.

2.

Asianomaiset laut akunnat huoleht ivat erit yist oimialaansa kuuluvist a t eht ävist ä ja
t yt är- ja osakkuusyht eisöjen t oiminnan seuraamisest a ja t ekevät t arvit t aessa
t oimenpide-ehdot uksia havait semist aan epäkohdist a yht iön johdolle ja raport oivat
t arvit t aessa kaupunginhallit ukselle.
Tarkast uslaut akunnan on arvioit ava kaupungin t oimint aan kohdist uvan arvioinnin
lisäksi kaupunkikonsernia koskevaa t avoit easet t elua ja t avoit t eiden t ot eut umist a.
Lisäksi t arkast uslaut akunnan t eht äväksi on kunt alain 121 §:n 2 moment in 4 kohdan
mukaan annet t u huoleht ia kaupunkikonsernin hallinnon ja t alouden t arkast uksen
yht eensovit t amisest a. Tämä t arkoit t aa kaupunkikonsernin t ilint arkast uspalvelujen
kilpailut t amisen järjest ämist ä koskien muun muassa t arjouspyynt öä, t arjousvert ailua
ja t ilint arkast ajaehdokkaiden nimeämist ä konserniyht eisöihin.

Kaupunginjoht aja
1.
2.
3.
4.
5.

6.

joht aa kaupunginhallit uksen alaisena kaupungin konsernipolit iikkaa
vast aa konserniohjeen mukaan kaupunginjoht ajalle kuuluvist a t eht ävist ä
käy vuosit t ain t avoit e- ja t alousarviokeskust elut liikelait ost en ja t yt äryht iöiden
johdon kanssa
seuraa kaupungin omist ajapolit iikan t ot eut umist a ja raport oi t arvit t aessa
kaupunginhallit ukselle
seuraa kaupunkikonsernin ja konserniohjeiden t oimivuut t a ja
t ekee t arvit t aessa ehdot uksia konsernin rakent een ja ohjeiden kehit t ämisest ä
kaupunginhallit ukselle
hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus t yt äryht iöiden hallit ust en kokouksissa.

Toimialajoht aja
1.
2.

vast aa konserniohjeen mukaan t oimialajoht ajalle kuuluvist a t eht ävist ä
seuraa t oimialallaan kaupungin omist ajapolit iikan t ot eut umist a ja raport oi
t arvit t aessa kaupunginhallit ukselle/ kaupunginjoht ajalle.

25 § Sopimusten hallinta
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Kaupunginhallit us vast aa sopimust en hallinnan ja sopimusvalvonnan järjest ämisest ä, ant aa
t arkemmat ohjeet sopimushallinnast a sekä määrää sopimust en vast uuhenkilöt t oimialallaan.
Laut akunt a ja liikelait oksen joht okunt a määräävät sopimust en vast uuhenkilöt t oimialallaan ja
liikelait oksessaan.

5 LUKU TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALLAN JAKO
26 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta
Kaupunginhallit us joht aa ja kehit t ää kaupunkia kaupungin yleisen t oimint a-ajat uksen,
hyväksyt t yjen t avoit t eiden, suunnit elmien ja valit t ujen t oiminnallist en painopist ealueiden
mukaisest i sekä vast aa niiden uudist amisest a ja asioiden yleisest ä valmist elust a.

Kaupunginhallitus vastaa:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

kaupungin hallinnon ja t oimint ojen joht amisest a,
keskeist en suunnit elmien valmist elust a, palvelut arjonnan ja -t ason sekä st rat egist en
kehit t ämislinjojen määrit t elyst ä sekä voimavarojen jaost a ja t ulost avoit t eiden
aset t amisest a t oimialoille ja viranhalt ijajohdolle valt uust on hyväksymien
periaat elinjojen pohjalt a,
kaupungin t alouspolit iikast a (mm. vuosikat e, omavaraisuus, maksuvalmius,
seurant ajärjest elmät , suhdannevaiht elut ),
maakunnallisest a ja alueellisest a yht eist yöst ä, sidosryhmäsuht eist a ja
t iedot ust oiminnast a,
kaupungin elinkeinopolit iikast a ja -t oimest a,
kaupungin omist ajapolit iikast a,
hallinnon ja organisaat ion kehit t ämisest ä hyvän palvelun edellyt ykset varmist aen
sekä henkilöst öpolit iikan koordinoinnist a,
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjest ämisest ä,
konsernijoht amisest a yhdessä kaupunginjoht ajan kanssa ja
t oimii joukkoliikennelain mukaisena joukkoliikenneviranomaisena.

Kaupunginhallit us esit t ää vuosit t ain viimeist ään maaliskuun loppuun mennessä kunt alaissa
t arkoit et un luet t elon valt uust on päät et t ävist ä asioist a t ehdyist ä aloit t eist a.
Kaupunginhallit us rat kaisee, mikäli ne eivät kuulu muulle viranomaiselle, asiat jot ka koskevat :
1.
2.
3.
4.
5.

kaupunkia koskevat sopimukset ja sit oumukset ,
kaupungin omaisuuden vakuut t amisen periaat t eit a,
sovinnon t ai akordin t ekemist ä,
kaupungin saat avien kiinnit ysvakuuksien et uoikeusjärjest yksen muut t amist a,
vahingonkorvauksen myönt ämist ä t apauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen
t ai joissa se voidaan kat soa korvausvelvolliseksi, ellei muualla ole t oisin säädet t y,
19

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.

jäsenyysyht eisöjen konserniohjaust a sekä ehdokkaiden nimeämist ä yht eisön
hallint oelimiin ja niiden t ilint arkast ajiksi silloin kun kaupungilla asianomaist en
säänt öjen t ai sopimust en mukaan on siihen oikeus,
selit yksen ant amist a valt uust on päät öst ä koskevan valit uksen johdost a,
t alousarvioon varat t ujen harkinnanvaraist en avust ust en myönt ämist ä,
kaupunginvalt uust on t alousarviossa hyväksymissä rajoissa t alousarviolainojen
ot t amist a, lainojen t akaisinmaksua ja lainaeht ojen muut t amist a,
t akauksien vast avakuuksien hyväksymist ä
hankint a- ja muit a ohjeit a,
rat kaisuvallan siirt ämist ä kunnan muulle viranomaiselle,
niit ä t aksoja, jot ka eivät kuulu valt uust olle, laut akunnille t ai joht okunnille,
kaupungin riskeihin varaut umist a ja
kunnallis- ja kiint eist överojen veronhuojennust en t oimivallan pit ämist ä kaupungilla
verohallinnon sijaan.

Työllisyysjaosto:
Työllisyysjaost on t eht ävänä on edist ää kaupungin t yöllisyyden kehit t ymist ä sekä ennalt aehkäist ä
ja korjat a t yöt t ömyydest ä kaupungille ja sen asukkaille aiheut uvia negat iivisia t aloudellisia ja
sosiaalisia vaikut uksia.
Jaost on käyt et t ävissä olevilla t yöllisyysmäärärahoilla mm. t yöllist et ään t yöt t ömiä, avust et aan
yhdist yksiä, yrit yksiä ja muit a t oimijoit a sekä t ot eut et aan t yöllisyyt t ä edist äviä projekt eja.
Työllisyysjaost o ohjaa ja valvoo kaupungin t yöllist ämiskokeiluja ja osallist uu niiden valmist eluun.

Elinkeinojaosto:
Elinkeinojaost on t eht ävänä on edist ää ja käsit ellä kaupunkikehit yst ä, kaupunkikonsernin
elinvoima- ja elinkeinopolit iikkaa sekä elinkeinopalvelujen järjest ämist ä ja kehit t ämist ä koskevia
asioit a. Elinkeinojaost o hoit aa muut kaupunginhallit uksen sille määräämät t eht ävät sekä päät t ää
kaupunginhallit uksen jaost on päät et t äväksi osoit t amien määrärahojen käyt t ämisest ä.
Kehit ysjoht aja t oimii elinkeinojaost on siht eerinä ja hänellä on jaost ossa läsnäolo- ja puheoikeus.

27 § Lautakuntien tehtävät ja toimivalta
Laut akunnat joht avat ja kehit t ävät alaist aan t oimialaa ja vast aavat palvelujen t uloksellisest a
järjest ämisest ä. Laut akunnilla on oikeus siirt ää t oimivalt aansa alaisilleen viranhalt ijoille.
Laut akunnat seuraavat ja arvioivat palvelujen vaikut t avuut t a ja varaavat asukkaille ja käyt t äjille
mahdollisuuden osallist ua palveluiden suunnit t eluun ja kehit t ämiseen.
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Sivistyslautakunta
Sivist yslaut akunt a vast aa t oimialansa t oiminnan, t alouden ja organisaat ionkehit t ämisest ä, aset t aa
t avoit t eit a sekä ohjaa t oimialansa suunnit t elua ja t ot eut ust a. Laut akunt a edist ää t oimialansa
t ulosalueiden keskinäist ä yht eist yöt ä.
Sen lisäksi laut akunnan rat kaisuvalt aan kuuluu:
1.
hyväksyä varhaiskasvat us- ja opet ussuunnit elmat ja niihin perust uvat
lukuvuosisuunnit elmat ,
2.
päät t ää oppilait oksissa noudat et t avist a t yö- ja loma-ajoist a,
3.
päät t ää t aksojen ja maksujen perust eist a,
4.
myönt ää t oimialaansa kuuluvat avust ukset ja palkinnot
5.
hyväksyä t oimialaa koskevat sopimukset
6.
päät t ää vapaaoppilaspaikkojen myönt ämisperust eist a,
7.
päät t ää koulukuljet ust en järjest ämisen periaat t eist a,
8.
päät t ää oppilaaksi ot t amisen periaat t eist a,
9.
t oimia t oimialansa lainsäädännön t arkoit t amana monijäsenisenä t oimielimenä ja
päät t ää hallinnollisen pakon käyt t ämisest ä
10.
ant aa sivist yst oimialaa koskevia lausunt oja, mikäli lausunt oa ei ole osoit et t u suoraan
viranhalt ijalle,
11.
päät t ää t ulosyksikköjaost a sekä t ulosyksiköiden perust amisest a ja lakkaut t amisest a,
12.
valit a t ulosalueen joht ajat , kirjast ot oimenjoht aja, museonjoht aja ja t aidemuseon
joht aja
13.
hyväksyä t oimialaansa koskevat ost opalvelusopimukset sekä päät t ää yksit yisen
palvelut oiminnan t ukemisest a.

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto
Sivist yslaut akunnan ja ympärist öt eknisen laut akunnan alaisena t oimiva liikunt a- ja
kult t uuriasioiden neuvost o kehit t ää poikkihallinnollisest i kaupungissa harjoit et t avaa liikunt a- ja
kult t uuripolit iikkaa väest ön hyvinvoinnin ja t erveyden edist ämiseksi, myönt ää liikunt a-, kult t uurija yleiset t apaht uma-avust ukset , palkinnot ja st ipendit ja päät t ää avust ust en jakoperust eist a.

Ympäristötekninen lautakunta
Ympärist öt ekninen laut akunt a edist ää t uot t amillaan yhdyskunt at eknisillä palveluilla Kajaanin
t oimivuut t a, t urvallisuut t a ja viiht yisyyt t ä kest ävän kehit yksen periaat t eiden mukaisest i ja päät t ää
maankäyt t ö- ja rakennuslain mukaan kunnalle kuuluvist a t eht ävist ä lukuun ot t amat t a asioit a,
joist a päät t ää kaupunginvalt uust o, kaupunginhallit us t ai rakennusvalvont aviranomainen.
Laut akunt a edist ää t oiminnallaan kunt alaist en osallist umisoikeuksia. Laut akunt a huoleht ii
t oimialansa t oiminnan, t alouden ja t yöyht eisön kehit t ämisest ä, aset t aa niihin liit t yviä t avoit t eit a ja
seuraa t oiminnan t uloksia sekä ohjaa ja valvoo t oimialansa suunnit t elua ja t ot eut ust a.
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Laut akunt a valmist elee ja ylläpit ää viisi vuot t a et eenpäin t eht ävää invest oint isuunnit elmaa, jolla
t urvat aan kaupungin omist aman rakennus- ja kunnallist eknisen omaisuuden t oimivuus ja est et ään
korjausvelan kasvu.
Ympärist öt ekninen laut akunt a huoleht ii kaavoit uksest a, kaupungin maa- ja vesiomaisuudest a,
kart ast o- ja mit t aust oimest a, rakennusvalvonnast a ja ympärist önsuojelust a, kaupungin
t oimit iloist a, kiint eist öist ä ja rakennuksist a, kunnallist ekniikast a sekä liikunt apalveluist a.
Sen lisäksi, mit ä muut oin on säädet t y t ai määrät t y ympärist öt eknisen laut akunnan päät et t äväksi,
laut akunt a päät t ää t ai hyväksyy t oimialallaan seuraavat asiat :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

t oimii maankäyt t ö- ja rakennuslain 13 a luvun mukaisena monijäsenisenä
viranomaisena hulevesiasioissa (mm. M RL 103 d § ja 103 f §)
määrää kiint eist ön hulevesijärjest elmän ja kunnan hulevesijärjest elmän rajakohdan
(M RL 103 g §)
hulevesisuunnit elmien hyväksyminen (M RL 103 l §)
M RL 161 a §:n mukaist en ojit usasioiden rat kaiseminen
määrit t ää ja vahvist aa ne yleiset perust eet , joiden pohjalt a t eknisen t oimialan
viranhalt ijat rat kaisevat päät ösvalt aansa kuuluvat asiat
kaupungin t arvit semien maa- ja vesialueiden vuokralle ot t aminen
kaupungin omist amien maa- ja vesialueiden vuokralle ant aminen enint ään 20
vuodeksi
rakennuskiellon määrääminen ja pident äminen yleis- t ai asemakaavan vireillä ollessa
(M RL 38 §, 53 §)
kadunpidon ant aminen ulkopuolisille (maankäyt t ö- ja rakennuslain 84 §)
asemakaavan määräys kadun t ai muun yleisen alueen t ot eut t amisvast uun
ant amisest a omist ajalle t ai halt ijalle (maankäyt t ö- ja rakennuslain 91 §)
rakent amiskehot uksen ant aminen ja luet t eloint i (maankäyt t ö- ja rakennuslain 97 §)
kehit t ämisalueeksi nimeäminen yleiskaavassa, asemakaavassa t ai erillisenä
päät öksenä (M RL 111 §)
valit uksen t ekeminen erillisest ä t ont t ijaost a (maankäyt t ö- ja rakennuslain 194 §)
lausunnon ant aminen rakennussuojeluasiassa (laki rakennusperinnön suojelemisest a
7 §)
esit yksen t ekeminen rakennuksen suojelemisest a (laki rakennusperinnön
suojelemisest a 5 §)
kiint eist öinsinöörin valint a (laki kunnan kiint eist öinsinööreist ä 2 §)
esit yksen t ekeminen veneilyn rajoit t amiseksi
asemakaavaehdot ust en ja asemakaavan muut osehdot ust en virallisest i näht äville
aset t aminen lukuun ot t amat t a vähäiseksi kat sot t avia asemakaavan muut oksia,
joiden näht äville aset t amisest a päät t ää ympärist öt ekninen t oimiala
vaikut uksilt aan vähäist en asemakaavojen hyväksyminen (M RL 52 §)
asemakaavan ajanmukaisuuden arvioint i (M RL 60 §)
sellaisiin vähäisiin asemakaavoihin t ai asemakaavamuut oksiin liit t yvien
maankäyt t ösopimust en, maanvaiht ojen ja maan luovut ust en hyväksyminen, joissa
asemakaava t ai asemakaavan muut os hyväksyt ään ympärist öt eknisessä
laut akunnassa
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22.

23.
24.
25.
26.
27.

asemakaavojen ja t ont t ijakojen t ot eut t amiseen liit t yvien maanvaiht ojen luovut ust en
ja vast aanot t amist en hyväksyminen, kun vaihdet t avien alueiden t ai luovut et t avien
alueiden t ai vast aanot et t avien alueiden arvo on enint ään 100.000 euroa
maksujen, korvausperust eiden ja t aksojen hyväksyminen t oimialalla, ellei niist ä päät ä
kaupunginhallit us t ai kaupunginvalt uust o
liikenneoloja ja -järjest elyjä koskevat asiat
avust uksist a päät t äminen
päät t ää yksit yisist ä t eist ä annet un lain ja aset uksen kunnalle säädet yist ä t eht ävist ä
lukuun ot t amat t a aset uksen 22 §:n ilmoit uksen ant amist a
t oimii kunnan öljynt orjunt aviranomaisena

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
Ympärist öt eknisen laut akunnan alainen lupajaost o t oimii rakennusvalvont a- ja
ympärist önsuojeluviranomaisena sekä maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvont aviranomaisena.
Lisäksi lupajaost o päät t ää seuraavist a asioist a:
1.
poikkeamisluvan myönt ämisest ä t ai selit yksen ym. ant amisest a (maankäyt t ö- ja
rakennuslaki 171 §)
2.
rakennusluvan myönt ämisest ä niissä t apauksissa kun niit ä ei ole määrät t y
rakennust arkast ajan rat kaist avaksi
3.
t ielaissa ja -aset uksessa kunnalle säädet yist ä t eht ävist ä lukuun ot t amat t a aset uksen
6 §:n ja 9 §:n lausunnon ant amisest a (kaupunginvalt uust o)
4.
ympärist öt eknisen t oimialan muut lupa-asiat
5.
ulkoilulain mukaiset kunnan leirint äalueviranomaisen t eht ävät
6.
ympärist önsuojelulain 156 d §:n mukaisen poikkeamisen myönt äminen
t alousjät evesien käsit t elyvaat imuksist a
7.
päät t ää luonnonsuojelulain 26 §:n ja 28 §:n mukaisist a yksit yismaiden
luonnonmuist omerkkien rauhoit t amisest a ja rauhoit t amisen lakkaut t amisest a
8.
lupajaost on rat kaisuvallan edelleen siirt ämisest ä t apauskoht aisest i sen alaiselle
viranhalt ijalle.
9.
Lupajaost o hoit aa t ielaut akunnan lakisäät eiset t eht ävät .

Pelastuslautakunta
Pelast uslait oksen t eht ävänä on t arjot a Kainuun pelast uslait oksen alueen kunnille pelast uslaissa ja
yht eist oimint asopimuksessa mainit ut palvelut . Kainuun kunt ien yht einen pelast uslaut akunt a
rat kaisee niiden asioiden lisäksi, mit ä on muut oin määrät t y laut akunnan päät et t äväksi,
t oimialallaan seuraavat asiat :
1.
2.
3.

päät t ää yht eist oimint asopimuksessa sovit uist a sille kuuluvist a asioist a,
valmist elee esit yksen pelast uslait oksen palvelut asoksi kunt ia kuult uaan.
Palvelut asost a päät t ää Kajaanin kaupunginvalt uust o,
valmist elee t alousarvioehdot uksen ja t oimint asuunnit elman sekä hyväksyy
käyt t ösuunnit elman,
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

päät t ää määrärahojen käyt ön yleisist ä periaat t eist a ja kunt akoht aisest a
kust annust enjakoperiaat t eest a silt ä osin kun siit ä ei ole sovit t u
yht eist oimint asopimuksessa,
päät t ää t arvit t aessa lait oksen t oimint asäännöst ä,
hyväksyy pelast uslait oksen t oimint akert omuksen,
valmist elee pelast usjoht ajan valinnan,
päät t ää pelast usjoht ajan sijaisest a,
päät t ää laut akunnan päät ösvallan siirt ämisest ä edelleen viranhalt ijalle,
nimeää laut akunnan siht eerin,
päät t ää irt aimen omaisuuden hankkimisest a pelast ust oimen t arpeisiin t alousarvion
puit t eissa sekä omaisuuden käyt t öön luovut t amisest a silt ä osin kun t eht ävää ei ole
annet t u viranhalt ijalle,
vahvist aa pelast uslait oksen kalust on lainauksest a ja käyt öst ä sekä vuokrat t avist a
t iloist a perit t ävät korvaukset ,
päät t ää viranomaist arkast uksist a, kat sast uksist a ja muist a virkat oimist a perit t ävist ä
maksuist a,
päät t ää alueellaan t oimiville sopimus- ja muille palokunnille sekä t oimialaa t ukeville
yht eisöille myönnet t ävist ä avust uksist a ja korvauksist a sekä
päät t ää muut t oimialaansa kuuluvat asiat ja muiden palvelujen myynnin.

Vuolijoen aluelautakunta
Vuolijoen aluelaut akunnan t eht ävänä on vaikut t aminen Kajaanin kaupungin päät öksent ekoon sekä
kaupungin Vuolijoen osa-alueen kehit t äminen. Aluelaut akunnan t oimialueena on aiemman
Vuolijoen kunnan alue. Aluelaut akunt a t oimii kokeiluna vuoden 2019 loppuun saakka ja t oimint a
voi jat kua sen jälkeen.
Aluelaut akunnalla on lausunt o-oikeus kunt ast rat egiaan ja t alousarviovalmist eluun sekä asioihin,
joiden rat kaisulla on huomat t ava vaikut us sen t oimialueen asukkaiden elinympärist öön,
t yönt ekoon t ai muihin oloihin.
Toimint a-ajat uksensa mukaisen yleisen t eht ävän lisäksi aluelaut akunt a voi vast at a
kaupunginvalt uust on hyväksymässä t alousarviossa määrit ellyist ä palveluist a t oimialueellaan
t alousarviossa osoit et t ujen määrärahojen puit t eissa. Tällöin aluelaut akunt a kehit t ää, ohjaa,
seuraa, valvoo ja arvioi niiden t ot eut t amist a kaupunginhallit uksen alaisuudessa. Aluelaut akunt a
ant aa lausunnon t oimialueensa yleis- ja asemakaavoist a ja yleis- ja asemakaavojen muut oksist a.
Aluelaut akunt a edist ää t oimialueensa kylien, kansalaisjärjest öjen ja muiden t oimijoiden
keskinäist ä yht eist yöt ä sekä t oimialueensa asukkaiden osallist umis- ja vaikut t amismahdollisuuksia.
Aluelaut akunt a edist ää t oimialueensa asukkaiden t erveyt t ä ja hyvinvoint ia sekä lähipalveluiden
kehit t ymist ä. Siinä t arkoit uksessa aluelaut akunt a t ekee yht eist yöt ä Kajaanin kaupungin alueen
sosiaali- ja t erveydenhuollon ja hyvinvoinnin palvelujen järjest äjä- ja kehit t äjät ahojen kanssa.
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28 § Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta

Kaupunginhallitus
Kehitysjohtaja
1.

t oimii kaupunginjoht ajan alaisuudessa ja on t uloksellisuus- ja raport oint ivast uussa
kaupunginhallit ukselle

2.

vast aa kaupunkikehit yksest ä ja elinkeinot oiminnast a kaupunginjoht ajan kanssa
yhdessä sekä yht eist yössä kaupungin t oimialojen ja alueen t oimijoiden kanssa

3.

vast aa kaupungin ja kaupunkikonsernin kaupunkikehit yksen ja elinvoiman
st rat egist en linjaust en ja suunnit elmien sekä niihin liit t yvien ohjelmien valmist elust a

4.

hoit aa kaupungin edunvalvonnan t eht äviä kaupunginjoht ajan apuna

5.

vast aa yht eydenpidost a elinkeinoelämään, sit ä edust aviin sidosryhmiin sekä
elinkeinoelämän kehit t ämisest ä vast aaviin muihin t ahoihin

6.

vast aa elinkeinojaost ossa käsit elt ävien asioiden valmist elust a ja

7.

hoit aa muit a määrät t yjä kaupunkikehit yksen ja elinkeinot oiminnan t eht äviä.

Keskushallinto
Keskushallinnon viranhalt ijat rat kaisevat alat ulosyksikkönsä asiat . Jos synt yy epäselvyyt t ä, kuka
asian rat kaisee, hallint ojoht aja määrää rat kaisijan t ai ot t aa asian it se rat kaist avakseen.
Viranhalt ijat vast aavat heille kehit yskeskust eluissa sovit t ujen t avoit t eiden t ot eut umisest a.

Hallintojohtaja
1.
2.

t ekee koko t ulosyksikköä koskevat sopimukset ja sit oumukset ja
päät t ää joukkoliikent een ost oist a ja luvist a.

Talousjohtaja
1.
2.
3.
4.

päät t ää pankkit ilien avaamisest a ja lopet t amisest a,
päät t ää kaupungin rahavarojen t allet t amisest a ja sijoit t amisest a valt uust on
hyväksymien perust eiden mukaisest i,
päät t ää kaupungin myönt ämien lainojen vakuuksien ja t akaust en vast avakuuksien
palaut t amisest a.
päät t ää rahat oimen hoit amisest a
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5.

päät t ää lyhyt aikaisen lainan ot t amisest a t alousarvion t ai valt uust on erikseen
t ekemän päät öksen ant amissa rajoissa.

Kaupunginlakimies
1.

2.
3.

päät t ää verot usmenet t elylain mukaisen osit t aisen t ai t äyden vapaut uksen
myönt ämisest ä kunnallisveron ja kiint eist överon suorit t amisest a, mikäli
kaupunginhallit us on pit änyt päät ösvallan kaupungilla verohallinnon sijaan,
t oimii kunnallisena pysäköinninvalvojana sekä
on oikeut et t u t ekemään Valt iokont t orille perinnönluovut ushakemuksen perillisit t ä
kuolleen henkilön jälkeen.

Henkilöstösihteeri
1.

t ekee palkkat ukit yöllist ämispäät ökset

2.

päät t ää t yöllisyydenhoidon kunt alisien myönt ämisest ä yrit yksille ja yhdist yksille

3.

päät t ää palkkat ukilainojen myönt ämisest ä t yöllisyysjaost on hyväksymien periaat t eiden pohjalt a.

Sivistystoimiala

Sivist yst oimialan viranhalt ijat rat kaisevat asiat t oimivalt ansa puit t eissa. Jos synt yy epäselvyyt t ä,
kuka asian rat kaisee, t oimialajoht aja määrää rat kaisijat t ai ot t aa asian it se rat kaist avakseen.

Sivistysjohtaja
Sivist yst oimialan joht ajan t eht ävänä on t ulosvast uullisest i joht aa ja valvoa sivist yst oimialan
t oimint aa sekä vast at a sen t oiminnan, t alouden ja organisaat ion kehit t ämisest ä sekä yht eist yöst ä
sekä kunt alaist en asioiden hoit amisest a ja käsit t elemisest ä.
1.
2.
3.

vast aa siit ä, et t ä t oimiala t ot eut t aa sille aset et ut t avoit t eet ,
määrää jonkun joht avan viranhalt ijan sijaisekseen ollessaan lomalla t ai t ilapäisest i
est ynyt ,
päät t ää muist a koko t oimialaa koskevist a t eht äväjärjest elyist ä, ellei t eht ävä kuulu
laut akunnalle sekä

Tulosalueen johtaja
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Tulosalueiden joht ajien t eht ävänä on joht aa t ulosvast uullisest i t ulosalueensa t oimint aa, huoleht ia
kehit t ämisest ä sekä valmist ella ja panna t äyt änt öön t ulosaluet t aan koskevat asiat .
Tulosalueen joht aja
1.
2.
3.

vast aa t ulosalueensa t uloksekkaast a t oiminnast a,
valmist elee laut akunnan käsit t elyyn t ulevat t ulosaluet t aan koskevat asiat ,
päät t ää vahingonkorvauksiin liit t yvät asiat laut akunnan vahvist amissa rajoissa.

Tulosyksikön päällikkö/ varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
Tulosyksikön päällikön/ varhaiskasvat uksen palvelupäällikön t eht ävänä on joht aa t ulosvast uullisest i
yksikkönsä/ vast uualueensa t oimint aa, huoleht ia sen kehit t ämisest ä sekä valmist ella ja panna
t äyt änt öön yksikön menest yksellisen hoit amisen kannalt a keskeiset asiat .
1.
2.
3.
4.
5.

vast aa t ulosyksikkönsä/ vast uualueensa t uloksekkaast a t oiminnast a,
päät t ää luvan myönt ämisest ä kiint eist ön t ai huoneist on käyt t öön lukuun ot t amat t a
koulujen liikunt asaleja koulujen oman t oiminnan ulkopuolist en ajankoht ien osalt a
vast aa t ulosyksikkönsä osalt a laut akunnan käsit t elyyn t ulevien asioiden
valmist elust a,
ot t aa oppilaan oppilait okseen,
ot t aa lapsen päivähoit oon, esiopet ukseen ja aamu- ja ilt apäivät oimint aan sekä
päät t ää asiakasmaksuist a ja niiden perimät t ä jät t ämisest ä voimassa olevien
säädöst en ja laut akunnan päät öst en mukaisest i.

Ympäristötekninen toimiala
Ympärist öt eknisen t oimialan viranhalt ijat rat kaisevat t oimialueensa asiat . Jos synt yy epäselvyyt t ä,
kuka asian rat kaisee, t ekninen joht aja määrää rat kaisijan t ai ot t aa asian it se rat kaist avakseen.
Viranhalt ijat ja t oimenhalt ijat vast aavat heille t ulost oimenkuvissa sovit t ujen t avoit t eiden
t ot eut umisest a.

Teknisen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta
Teknisen joht ajan t eht ävänä on t ulosvast uullisest i joht aa ja valvoa ympärist öt eknisen t oimialan
t oimint aa sekä vast at a sen t oiminnan, t alouden ja organisaat ion kehit t ämisest ä ja yht eist yöst ä
sekä kunt alaist en asioiden hoit amisest a ja käsit t elemisest ä.
Sen lisäksi, mit ä muut oin on määrät t y t eknisen joht ajan rat kaisuvallast a, hänen rat kaisuvalt aansa
kuuluu:
1.
2.

huoleht ia organisaat ion kehit t ämisest ä,
huoleht ia t oimialan t iet ot ekniikan kehit t ämisest ä ja koordinoinnist a,
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3.

hyväksyy t oimialaa koskevat sopimukset ja sit oumukset , sekä koko t oimialaa t ai sen
useampaa t ulosaluet t a koskevat laskut ja maksuasiakirjat , rat kaisee t oimialaa
koskevat korvausasiat , ellei niist ä päät ä ympärist öt ekninen laut akunt a t ai
kaupunginhallit us.

Tulosalueiden päälliköiden tehtävät ja ratkaisuvalta
Tulosalueiden päälliköiden t eht ävänä on joht aa ja kehit t ää t ulosalueensa t oimint aa sekä
valmist ella ja panna t äyt änt öön t ulos aluet t a koskevat asiat .
Sen lisäksi, mit ä muut oin on määrät t y t eknisen joht ajan ja t ulosalueiden päälliköiden
rat kaisuvallast a, hänen rat kaisuvalt aansa kuuluu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

päät t ää irt aimen omaisuuden myynnist ä t ai luovut t amisest a t ilapäisest i
ulkopuolist en käyt et t äväksi korvaust a vast aan
t ehdä t ulosaluet t a koskevat sopimukset ja sit oumukset
päät t ää palvelust en, t öiden ja t uot t eiden hinnoit t elust a ja myynnist ä sekä
käyt t ömaksujen määräämisest ä
hyväksyä rakennust en sekä muiden rakent eiden ja lait t eiden pääpiirust ukset
hyväksyä hankkeiden t ulosalueelle laadit ut suunnit elmat ja niiden muut okset
hyväksyä koko t ulosaluet t a koskevat laskut ja maksuasiakirjat .

Pelastuslaitos
Pelastusjohtaja
Pelast uslait oksen t oimint aa joht aa pelast usjoht aja.
Pelast usjoht ajan t eht ävänä on joht aa pelast uslait oksen t oimint aa sekä huoleht ia pelast uslait oksen
t oiminnan, t alouden ja organisaat ion kehit t ämisest ä.
Sen lisäksi, mit ä t oimialajoht ajan t eht ävist ä on erikseen säädet t y, pelast usjoht ajan rat kaisuvalt aan
kuuluu lisäksi:
1.
2.
3.
4.
5.

päät t ää pelast ust oiminnan päivit t äisest ä valmiudest a
vahvist aa pelast uslait okselle t ulevat maksut ja korvaukset , joiden osalt a ei ole
ennalt a määrät t y
päät t ää pelast uslain mukaisen uhkasakon aset t amisest a ja t eet t ämisuhast a
päät t ää nuohouspiirijaost a ja nimet ä piirinuohoojat sekä
päät t ää pelast uslait oksen jakamisest a t ulosyksiköihin.

29 § Liikelaitosten johtokuntien tehtävät ja toimivallat
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Kajaanin kaupunginhallit uksen alaist en liikelait ost en joht okunnat vast aavat liikelait oksen
t oiminnast a, kehit t ämisest ä ja t uot t avuudest a ja t oimivat yht eist yössä liikelait oksensa joht ajan
kanssa kaupunginvalt uust on määrit t ämien t oiminnallist en ja t aloudellist en t avoit t eiden sekä
t uot t ovaat imust en mukaisest i. Lisäksi joht okunnat seuraavat ja raport oivat aset et t ujen
t avoit t eiden saavut t amist a.
Tämän lisäksi joht okunnan t eht ävänä on
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

hyväksyä t alousarvio ja – suunnit elma sekä liikelait oksen t alousarviomuut okset ,
laat ia t oimint akert omus ja t ehdä esit ys t ilikauden t uloksen käsit t elyst ä,
laat ia ja allekirjoit t aa t ilinpäät ös ja esit t ää se kaupunginhallit uksen ja
kaupunginvalt uust on hyväksyt t äväksi,
päät t ää t ilinpäät öksen ylijäämän käyt t ämisen ja alijäämän rahoit t amisen periaat t eet ,
päät t ää maksujen, t aksojen, vuokrien, t uot t eiden ja palvelujen
hinnoit t eluperiaat t eet ,
päät t ää käyt t öomaisuut ensa sekä oman t oimialansa osakkeiden ja osuuksien
myymisest ä ja ost amisest a,
päät t ää lainanot ost a ja t akaisinmaksust a kaupunginvalt uust on päät t ämissä rajoissa,
esit t ää invest oint ivaraust en t ekemist ä ja käyt t ämist ä kaupunginhallit uksen ja
kaupunginvalt uust on hyväksyt t äväksi,
päät t ää liikelait oksen t arvit semien t oimit ilojen vuokraamisest a,
päät t ää alaist ensa virkojen perust amisest a, lakkaut t amisest a sekä muut t amisest a,
valvoa liikelait oksen et ua ja edust aa kunt aa ja käyt t ää sen puhevalt aa liikelait oksen
t eht äväalueella,
päät t ää liikelait oksen rahast ojen perust amisest a ja hoit aa rahast oja niiden säänt öjen
mukaisest i,
valvoa ja arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan t oimeenpanoa ja
t uloksellisuut t a.

Tämän lisäksi Kajaanin Veden, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen ja Kajaanin kaupungin
koulutusliikelaitoksen joht okunnalla on oikeus
1

päät t ää liikelait oksen invest oinneist a ja muist a pit kävaikut t eisist a menoist a

Kajaanin Veden johtokunnalla on oikeus

1

päät t ää liikelait oksen t arvit semien alueiden ja t oimit ilojen vuokraamisest a t ai
muut oin käyt et t äväksi luovut t amisest a.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnalla on oikeus

1
2

t ehdä esit ys valt ioneuvost olle liikelait oksen koulut ust eht ävän muut t amisest a
nimet ä yht iökokousedust ajat liikelait oksen omist amiin t yt är- ja osakkuusyht iöihin
sekä jäsenyht eisöihin.
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30 § Toimivallan edelleen siirtäminen
Toimielin voi siirt ää sille t ässä luvussa määrät t yä t oimivalt aa edelleen alaiselleen viranomaiselle.
Se, jolle t oimivalt aa on edelleen siirret t y, ei voi enää siirt ää t oimivalt aa edelleen.

31 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta
Kaupunginvalt uust on ja -hallit uksen asiakirjoja koskevat t iet opyynnöt rat kaisee hallint ojoht aja.
Julkisuuslain 14 §:n mukaisest a asiakirjan ant amisest a päät t ävät t oimialajoht ajat ja liikelait ost en
joht ajat .

32 § Asian ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi
Asian ot t amisest a kaupunginhallit uksen käsit elt äväksi voi päät t ää kaupunginhallit us,
kaupunginhallit uksen puheenjoht aja ja kaupunginjoht aja. Ilmoit us ot t o-oikeuden käyt t ämisest ä on
saat et t ava laut a- t ai joht okunnan/ viranhalt ijan t iet oon neljän päivän kuluessa siit ä kun se on
t eht y.

33 § Kaupunginhallituksen otto-oikeuden rajoitus
Kaupunginhallit uksella ei ole ot t o-oikeut t a kunt ien yht eisen laut akunnan t ekemiin päät öksiin.

34 § Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi
Asia voidaan kunt alain 92 §:n mukaisest i ot t aa laut akunnan käsit elt äväksi, jollei ole ilmoit et t u
asian ot t amisest a kaupunginhallit uksen käsit elt äväksi.
Asian ot t amisest a laut akunnan käsit elt äväksi voi päät t ää laut akunnan ja sen puheenjoht ajan
lisäksi laut akunnan esit t elijä. Ilmoit us ot t o-oikeuden käyt t ämisest ä on saat et t ava viranhalt ijan
t iet oon neljän päivän kuluessa siit ä kun siirt o on t eht y.

35 § Asian ottaminen liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi
Asia voidaan kunt alain 92 §:n mukaisest i ot t aa liikelait oksen joht okunnan käsit elt äväksi.
Asian ot t amisest a joht okunnan käsit elt äväksi voi päät t ää joht okunnan ja sen puheenjoht ajan
lisäksi joht okunnan esit t elijä. Ilmoit us ot t o-oikeuden käyt t ämisest ä on saat et t ava viranhalt ijan
t iet oon neljän päivän kuluessa siit ä kun siirt o on t eht y.
Jos asia on päät et t y ot t aa sekä liikelait oksen joht okunnan et t ä kaupunginhallit uksen käsit elt äväksi,
asia käsit ellään kaupunginhallit uksessa.
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36 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
Kaupunginhallit uksella, laut akunnilla ja joht okunnilla on ot t o-oikeus.
Kaupunginhallit uksen alaisen viranomaisen on ilmoit et t ava kaupunginhallit ukselle t ekemist ään
ot t okelpoisist a päät öksist ä lukuun ot t amat t a sellaisia asioit a ja asiaryhmiä, joist a
kaupunginhallit us on päät t änyt , et t ei se käyt ä ot t o-oikeut t aan.
Laut akunnan alaisen viranomaisen sekä laut akunnan jaost on on ilmoit et t ava laut akunnille
t ekemist ään ot t okelpoisist a päät öksist ä lukuun ot t amat t a sellaisia asioit a t ai asiaryhmiä, joist a
laut akunt a on ilmoit t anut , et t ei se käyt ä ot t o-oikeut t aan.
Joht okunnan alaisen viranomaisen on ilmoit et t ava joht okunnalle t ekemist ään ot t okelpoisist a
päät öksist ä lukuun ot t amat t a sellaisia asioit a t ai asiaryhmiä, joist a joht okunt a on ilmoit t anut , et t ei
se käyt ä ot t o-oikeut t aan.
Ilmoit us on t eht ävä neljän päivän kuluessa pöyt äkirjan t arkast amisest a. Jos pöyt äkirjaa ei
t arkast et a, määräaika lasket aan pöyt äkirjan allekirjoit t amisest a. Ilmoit us t ehdään sähköisest i
kaupunginhallit uksen (ja laut akunnan/ joht okunnan) puheenjoht ajalle ja esit t elijälle.
Päät ökset niissä asioissa, joist a ei t arvit se ilmoit t aa, voidaan ot t o-oikeuden est ämät t ä panna
t äyt änt öön, jollei yksit t äist apauksessa ole ilmoit et t u asian ot t amisest a kaupunginhallit uksen (t ai
laut akunnan/ joht okunnan) käsit elt äväksi.
Ot t o-oikeuden ulkopuolelle rajat aan vuosi- ja sairauslomia sekä muit a lakiin perust uvia vapait a
koskevat päät ökset . Ot t o-oikeus on olemassa henkilöst ön palkkaamist a ja palkant arkist amist a
koskeviin päät öksiin.

6 LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA
37 § Kaupunginhallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa
M ikäli t oimivallast a henkilöst öasioissa ei ole säädet t y laissa eikä määrät t y hallint osäännössä,
t oimivalt a on kaupunginhallit uksella.

38 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen
Viran perust amisest a ja lakkaut t amisest a päät t ää kaupunginhallit us, ellei t ässä joht osäännössä ole
t oisin määrät t y. Perust aessaan viran kaupunginhallit us voi määrät ä palkkauksest a.
Nimikemuut oksist a päät t ää henkilöst öpäällikkö.

39 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi
Kaupunginhallit us ja t oimialojen laut akunnat ja liikelait ost en joht okunnat päät t ävät alaist ensa
virkojen muut t amisest a t yösuht eiksi.
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40 § Kelpoisuusvaatimukset
Kaupunginjoht ajan viran kelpoisuusvaat imuksist a päät t ää kaupunginhallit us.
M uiden virkojen kelpoisuusvaat imuksist a päät et ään virkaa perust et t aessa t ai auki julist et t aessa.
Tulost oimenkuvan valmist elee lähin esimies yht eist yössä viranhalt ijan t ai t yönt ekijän kanssa.
Tulost oimenkuva t arkist et aan kehit yskeskust elun yht eydessä vuosit t ain t ai muulloinkin henkilö- t ai
t eht ävämuut ost en yht eydessä.

41 § Haettavaksi julistaminen
Viran julist aa haet t avaksi se, jonka t eht ävänä on valit a viranhalt ija avoinna olevaan virkaan. Viran,
johon kaupunginvalt uust o valit see viranhalt ijan, julist aa kuit enkin haet t avaksi kaupunginhallit us.
Kunnallisessa viranhalt ijalaissa säädet yn lisäksi henkilö voidaan ot t aa ilman hakumenet t elyä
seuraavissa t ilant eissa
1.

2.

viran uudelleen t äyt t äminen sit ä aikaisemmin hakeneiden, asianomaiset
kelpoisuusehdot t äyt t ävien joukost a, virkaan valit un irt isanoudut t ua ennen hänelle
määrät yn virant oimit uksen aloit t amispäivää ja
sellaisen ent isen oman kaupungin viranhalt ijan valit seminen, joka saa kunnallisessa
eläkelaissa t arkoit et t ua t yökyvyt t ömyyseläket t ä ja joka ennen eläkeiän saavut t amist a
t odet aan ansiot yöhön kykeneväksi

42 § Palvelussuhteeseen ottaminen
Kaupunginjoht ajan valit see kaupunginvalt uust o.
Hallint ojoht ajan, henkilöst öpäällikön, kehit ysjoht ajan, kaupunginlakimiehen, t alousjoht ajan,
t yösuojelupäällikön, t oimialajoht ajat sekä liikelait ost en joht ajat valit see kaupunginhallit us. Ennen
kaupungint eat t eri-liikelait oksen joht ajan valit semist a kaupunginhallit us kuulee liikelait oksen
joht okunt aa ja t eat t erin henkilökunt aa.
Keskushallinnon muut viranhalt ijat , virkojen väliaikaiset hoit ajat , viransijaiset sekä t oist aiseksi
voimassa olevaan ja määräaikaiseen t yösopimussuht eeseen ot et t avat t yönt ekijät valit see
hallint ojoht aja.
M aahanmuut t ajapalvelujen ja vast aanot t okeskuksen viranhalt ijat ja t yösopimussuht eiset valit see
maahanmuut t ajayksikön joht aja.
Ympärist öt ekninen laut akunt a valit see t ulosalueiden päälliköt . Tekninen joht aja nimit t ää
t ulosyksiköiden päälliköt t ulosaluepäälliköiden esit yksest ä. Tulosalueen päällikkö valit see
määräaikaiseen palvelussuht eeseen t ulevat henkilöt . Toist aiseksi voimassa olevaan
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palvelussuht eeseen t ulevat henkilöt valit see t ulosalueen päällikkö saat uaan t eknisen joht ajan
suost umuksen.
Sivist yslaut akunt a valit see t ulosalueen joht ajat , kirjast ot oimenjoht ajan, museonjoht ajan ja
t aidemuseon joht ajan.
Sivist yst oimenjoht aja nimit t ää t ulosyksiköiden päälliköt , ellei t eht ävä kuulu laut akunnalle.
Tulosalueen joht aja valit see t ulosalueensa henkilöst ön ja t ulosyksikön päällikkö valit see alaisensa
henkilökunnan.
Pelast usjoht aja valit see pelast uslait oksen henkilöst ön.
Liikelait ost en joht ajat valit sevat alaisensa henkilökunnan, ellei valint aa ole delegoit u kenellekään
t oiselle viranhalt ijalle.
Ellei hallit us ole määrännyt palkkauksest a, vahvist aa asianomainen, valit seva viranomainen
palkkauksen.
Ennen viranhalt ijan palkkauksen vahvist amist a t ai t yösuht eisen palkast a sopimist a t ulee asiassa
kuulla henkilöst öpäällikköä.
Palkkauksest a päät et t äessä ot et aan huomioon virka- ja t yöeht osopimust en määräykset sekä
kaupunginhallit uksen, ylempien esimiest en ja kaupungin johdon ant amat ohjeet sekä paikalliset
TVA (t yön vaat ivuuden arvioint i) -sovellukset . Palkant arkist uksiin on haet t ava lupa
henkilöst öpäällikölt ä, ja rat kaisut on t uot ava t iedoksi kaupunginhallit ukselle.
Toist aiseksi voimassa olevaan t yö- t ai virkasuht eeseen valit t ujen henkilöiden valint apäät ökset on
t uot ava t iedoksi kaupunginhallit ukselle kuukausit t ain.
Koeajan määräämisest ä t ai siit ä sopimisest a ja koeajan pit uudest a päät t ää se, joka ot t aa henkilön
palvelussuht eeseen.

43 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen
Ehdollisen valint apäät öksen vahvist aa palvelussuht eeseen ot t amisest a päät t änyt viranomainen.
Valt uust on ehdollisen valint apäät öksen vahvist aa kuit enkin kaupunginhallit us.
Ehdollisen valint apäät öksen raukeamisen t ot eaa päät öksellään palvelussuht eeseen ot t amisest a
päät t änyt viranomainen.

44 § Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen
alkamista
Henkilö voidaan ot t aa ilman hakumenet t elyä virkaa uudelleen t äyt et t äessä sit ä aikaisemmin
hakeneiden, asianomaiset kelpoisuusehdot t äyt t ävien joukost a, virkaan valit un irt isanoudut t ua
ennen hänelle määrät yn virant oimit uksen aloit t amispäivää.
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45 § Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat
Kaupunginjoht aja, t oimialajoht ajat , liikelait ost en joht ajat , t ulosaluejoht ajat ja t ulosyksikköjen
päälliköt myönt ävät alaisilleen harkinnanvaraisen virkavapaan ja t yövapaan.
Harkinnanvaraist a virkavapaat a t ai t yölomaa myönnet ään pääsäänt öisest i kuusi kuukaut t a, mut t a
yht eensä enint ään yksi vuosi.
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46 § Muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat
Kaupunginjoht aja, t oimialajoht ajat , liikelait ost en joht ajat t ulosaluejoht ajat ja t ulosyksikköjen
päälliköt myönt ävät sellaisen virkavapaan ja t yövapaan, jonka saamiseen viranhalt ijalla ja
t yönt ekijällä on lainsäädännön t ai virka- ja t yöeht osopimuksen nojalla ehdot on oikeus.

47 § Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen
M ikäli t ässä luvussa ei ole t oisin määrät t y, virka- ja t yöeht osopimuksen harkinnanvaraist en
määräyst en sovelt amisest a päät t ää kaupunginhallit us.
Toimialajoht ajien ja liikelait ost en joht ajien harkinnanvaraisist a palvelussuht een ehdoist a päät t ää
kaupunginjoht aja.
Tulosalueiden joht ajien harkinnanvaraisist a palvelussuht een ehdoist a päät t ävät t oimialajoht ajat .
Tulosyksiköiden päälliköiden harkinnanvaraisist a palvelussuht een ehdoist a päät t ävät
t ulosalueiden joht ajat , ja ellei t ulosaluejakoa ole, t oimialajoht ajat / liikelait oksen joht ajat .
Tulosyksiköiden henkilöst ön harkinnanvaraisist a palvelussuht een ehdoist a päät t ävät
t ulosyksiköiden päälliköt .
Harkinnanvaraisist a ehdoist a päät et t äessä ot et aan huomioon virka- ja t yöeht osopimust en
määräykset sekä kaupunginhallit uksen, ylempien esimiest en ja kaupungin johdon ant amat ohjeet
sekä paikalliset TVA (t yön vaat ivuuden arvioint i) -sovellukset .
Harkinnanvaraisiin palkant arkast uksiin on haet t ava lupa henkilöst öpäällikölt ä, ja rat kaisu on
t uot ava t iedoksi kaupunginhallit ukselle.

48 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
Viranhalt ijan siirt ämisest ä t oiseen virkasuht eeseen kunnallisest a viranhalt ijast a annet un lain 24
§:ssä t arkoit et uissa t apauksissa päät t ää kaupunginhallit us t ai se viranomainen, joka päät t ää
molempiin virkasuht eisiin ot t amisest a.

49 § Sivutoimet
Sivut oimiluvan myönt ämisest ä sekä sivut oimen vast aanot t amisen ja pit ämisen kielt ämisest ä
päät t ää t oimialansa osalt a t oimialajoht aja ja liikelait ost en joht aja.
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50 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen
Kaupunginhallit uksen puheenjoht aja päät t ää kunnallisen viranhalt ijalain 19 §:n nojalla
t erveydent ilaa koskevien t iet ojen pyyt ämisest ä kaupunginjoht ajalt a sekä kaupunginjoht ajan
määräämisest ä t erveydent ilaa koskeviin t arkast uksiin ja t ut kimuksiin.
Kaupunginjoht aja, t oimialajoht ajat , t ulosaluejoht ajat ja t ulosyksikköjen päälliköt sekä liikelait ost en
joht ajat päät t ävät alaist ensa t erveydent ilaa koskevien t iet ojen pyyt ämisest ä ja t erveydent ilaa
koskeviin t arkast uksiin ja t ut kimuksiin määräämisest ä.

51 § Virantoimituksesta pidättäminen
Kaupunginhallit us, laut akunnat ja joht okunnat päät t ävät alaist ensa viranhalt ijoiden
virant oimit uksest a pidät t ämisest ä. Kaupunginjoht aja, t oimialajoht ajat ja liikelait ost en joht ajat
voivat päät t ää alaist ensa viranhalt ijoiden väliaikaisest a virant oimit uksest a pidät t ämisest ä.
Kaupunginjoht ajan virant oimit uksest a pidät t ämisest ä päät t ää kaupunginvalt uust o.
Kaupunginvalt uust on puheenjoht aja voi pidät t ää kaupunginjoht ajan virant oimit uksest a
väliaikaisest i.
Kaupunginhallit uksen ja laut a- ja joht okunt ien on käsit elt ävä lopullinen pidät t äminen viivyt ykset t ä.

52 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi
Virkasuht een ja t yösuht een muut t amisest a osa-aikaiseksi päät t ää palvelussuht eeseen ot t ava
viranomainen.

53 § Lomauttaminen
Lomaut t amisest a päät t ää se, joka valit see viranhalt ijan t ai ot t aa t yönt ekijän
t yösopimussuht eeseen.

54 § Palvelussuhteen päättyminen
Palvelussuht een päät t ymisest ä päät t ää se, joka valit see viranhalt ijan t ai ot t aa t yönt ekijän
t yösopimussuht eeseen.

55 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen
Viranhalt ijalle kunnallisen viranhalt ijalain 45 §:n nojalla makset t avast a korvauksest a päät t ää se,
joka valit see virkasuht eeseen.

56 § Palkan takaisinperiminen
Aiheet t omast i makset un palkan t ai muun virkasuht eest a joht uvan t aloudellisen et uuden
t akaisinperinnäst ä päät t ää se, joka valit see viranhalt ijan.
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7 LUKU ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN
57 § Kaupunginhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät
Kaupunginhallit us vast aa siit ä, et t ä asiakirjahallinnon ohjeist us, käyt ännöt , vast uut ja valvont a on
määrit elt y kunnan eri t eht ävissä sekä
1.
vast aa hyvän t iedonhallint at avan ja hyvän henkilöt iet ojen käsit t elyn t ot eut t amisest a,
2.
määrää kaupungin asiakirjahallint oa joht avan viranhalt ijan,
3.
ant aa t arkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoit amisest a ja asiakirjahallinnon
joht avan viranhalt ijan, t oimialojen sekä t oimialojen ja liikelait ost en
asiakirjahallinnost a vast aavien henkilöiden t oiminnast a,
4.
päät t ää t iedonohjaussuunnit elman (TOS, eAM S, AM S) yleisist ä periaat t eist a (sisält ö,
laadinnan vast uut , vahvist aminen käyt t öön, valvont a ja seurant a) sekä
5.
nimeää kaupungin arkist onmuodost ajat ja rekist erinpit äjät , mikäli hallint osäännössä
ei ole määrät t y erikseen rekist erinpit äjää.

58 § Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät
Asiakirjahallint oa joht ava viranhalt ija joht aa kaupunginhallit uksen alaisena asiakirjahallint oa ja
vast aa kaupungin pysyväst i säilyt et t ävist ä asiakirjat iedoist a sekä
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vast aa kaupunginhallit uksen asiakirjahallinnon viranomaist eht ävien valmist elust a ja
t äyt änt öönpanost a,
ohjaa ja kehit t ää asiakirjahallint oa osana kaupungin t iedonhallint aa,
hyväksyy kaupungin t iedonohjausohjelman,
vast aa keskusarkist ost a ja pysyväst i säilyt et t ävist ä asiakirjat iedoist a,
laat ii kaupungin asiakirjahallinnon ohjeen, ja valvoo, et t ä t eht ävät hoidet aan
annet t ujen ohjeiden mukaisest i, sekä
huoleht ii asiakirjahallint oon liit t yväst ä koulut uksest a ja neuvonnast a.

59 § Lautakunnan/ toimialan/ liikelaitoksen asiakirjahallinnon tehtävät
Laut akunt a/ t oimiala/ liikalait os huoleht ii oman t oimialansa/ liikelait oksen asiakirjat iet ojen
hoit amisest a annet t ujen määräyst en ja ohjeiden mukaisest i sekä nimeää asiakirjahallinnon
vast uuhenkilön omalla t oimialallaan.
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II OSA: TALOUS JA VALVONTA
8 LUKU TALOUDENHOITO JA HANKINNAT
60 § Talousarvio ja taloussuunnitelma
Kaupunginhallit us hyväksyy suunnit t elukehykset ja t alousarvion laadint aohjeet . Toimielimet
laat ivat t alousarvioehdot uksensa.
Valt uust o hyväksyy t alousarviossa t oimielimelle sit ovat t eht äväkoht aiset t oiminnan ja t alouden
t avoit t eet sekä niiden edellyt t ämät määrärahat ja t uloarviot , liikelait oksen t alousarvion sit ovat
erät ja liikelait oksen sit ovat t oiminnan ja t alouden t avoit t eet sekä kaupunkikonsernin t oiminnan ja
t alouden t avoit t eet . M ääräraha ja t uloarvio voidaan ot t aa t alousarvioon brut t o- t ai
net t omääräisenä.

61 § Talousarvion täytäntöönpano
Kaupunginhallit us, laut akunnat ja joht okunnat hyväksyvät t alousarvioon perust uvan
käyt t ösuunnit elmansa. Käyt t ösuunnit elma voi muodost ua myös sopimusohjausmalliin liit t yvist ä
sopimuksist a. Toimielin voi siirt ää käyt t ösuunnit elman hyväksymist ä koskevaa t oimivalt aa
alaiselleen viranhalt ijalle.
Liikelait oksen joht okunt a hyväksyy valt uust on hyväksymään t alousarvioon perust uvan
liikelait oksen t alousarvion/ käyt t ösuunnit elman.

62 § Toiminnan ja talouden seuranta
Toimielimet ja liikelait okset seuraavat t alousarvion t ot eut umist a ja raport oivat siit ä sisäisen
valvonnan ohjeist uksen mukaisest i.

63 § Talousarvion sitovuus
Talousarviost a päät t äessään valt uust o määrit t elee, mit kä ovat valt uust on sit ovina hyväksymät
t oiminnan t avoit t eet . Valt uust o ant aa t alousarvion noudat t amist a koskevat määräykset , mit en
t alousarvio ja sen perust elut sit ovat kunnan viranomaisia.
Kaupunginhallit us voi päät t ää sellaisen maksun suorit t amisest a, joka on kunt aa sit ova ja
kiireellisest i makset t ava, vaikka t arkoit ukseen ei ole määrärahaa käyt et t ävissä.
Kaupunginhallit uksen on viipymät t ä t eht ävä valt uust olle esit ys määrärahan myönt ämisest ä t ai
korot t amisest a.
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64 § Talousarvion muutokset
Talousarvioon t eht ävät muut okset on esit et t ävä valt uust olle t alousarviovuoden aikana.
Talousarviovuoden jälkeen t alousarvion muut oksia voidaan käsit ellä vain poikkeust apauksissa.
Tilinpäät öksen allekirjoit t amisen jälkeen t alousarvion muut osehdot ust a ei voida valt uust olle
t ehdä.
M äärärahan muut osesit yksessä on selvit et t ävä myös muut oksen vaikut us t oiminnallisiin
t avoit t eisiin ja t uloarvioihin. Vast aavast i t oiminnallisia t avoit t eit a t ai t uloarvioit a koskevassa
muut osesit yksessä on selvit et t ävä muut oksen vaikut us määrärahoihin.
Valt uust o päät t ää t oimielint en määrärahojen ja t avoit t eiden muut oksist a, kun organisaat iot a
muut et aan t alousarviovuoden aikana.
Liikelait oksen joht okunt a päät t ää liikelait oksen joht okunt at asoist en sit ovien t avoit t eiden
muut oksist a. Valt uust on aset t amien sit ovien t avoit t eiden muut oksist a päät t ää valt uust o.

65 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen
Kaupungin omaisuuden luovut t amisest a ja vuokraamisest a päät t ää kaupunginhallit us valt uust on
hyväksymien perust eiden mukaisest i. Kaupunginhallit us voi siirt ää t oimivalt aansa muille
t oimielimille ja viranhalt ijoille.
Käyt t öomaisuuden myynnist ä päät t ää valt uust on hyväksymien perust eiden mukaisest i
kaupunginhallit us. Päät ösvalt aa voidaan joht osäännössä, t alousarviossa t ai muulla päät öksellä
siirt ää laut a- ja joht okunnalle t ahi viranhalt ijalle.
Irt aimen omaisuuden, lukuun ot t amat t a osakkeit a ja osuuksia, myynnist ä päät t ää asianomaisen
t oimialan laut a- t ai joht okunt a.

66 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
Valt uust o hyväksyy suunnit elmapoist ojen perust eet . Kaupunginhallit us hyväksyy hyödyke- t ai
hyödykeryhmäkoht aiset poist osuunnit elmat . Kaupunginhallit us vahvist aa poist olaskennan
pohjaksi pienhankint arajan.

67 § Rahatoimen hoitaminen
Kaupungin rahat oimen t eht ävien hoidost a vast aa keskushallint o. Rahat oimen t eht äviä ovat
maksuvalmiuden ylläpit äminen, maksuliikent een hoit o, lainrahoit us ja rahavarojen sijoit t aminen.
Valt uust o päät t ää kunnan kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoit ust oiminnan perust eist a.
Valt uust o päät t ää lainan ot t amisen ja lainan ant amisen periaat t eist a. Talousarvion hyväksymisen
yht eydessä valt uust o päät t ää ant olainojen ja vieraan pääoman muut oksist a.
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68 § Maksuista päättäminen
Valt uust o päät t ää maksujen yleisist ä perust eist a. M aksuist a ja niiden yksit yiskoht aisist a
perust eist a päät t ää kaupunginhallit us.
Toimialoilla perit t ävist ä maksuist a, t aksoist a ja korvausperust eist a päät t ää kuit enkin asianomaisen
t oimialan laut a- t ai joht okunt a ja liikelait oksen osalt a liikelait oksen joht okunt a. Tät ä päät ösvalt aa
ei voi delegoida.

69 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut
Pöyt äkirjanot t eest a, kopiost a t ai muust a t ulost eest a perit ään sivukoht ainen maksu.
Jos t iedon esille hakeminen vaat ii erit yist oimenpit eit ä, t iedonhaust a perit ään kiint eä perusmaksu,
joka porrast et aan haun vaat ivuuden mukaan. Kopiost a ja t ulost eest a perit ään t ällöin perusmaksun
lisäksi sivukoht ainen maksu.
Kaupunginhallit us päät t ää t arkemmin asiakirjojen ant amisest a perit t ävien maksujen perust eist a ja
euromäärist ä.

69 a § Hankinnat ja hankintasopimukset
Tässä säännössä hankinnoilla t arkoit et aan hankint alain mukaisest i hankit t uja rakennusurakoit a,
t avaroit a ja palveluit a sekä kansalliset kynnysarvot alit t avia ns. pienhankint oja.
Viranhalt ijoiden hankint apäät ökset perust uvat t alousarvioon, invest oint iohjelmaan,
kaupunginhallit uksen/ laut akunnan/ joht okunnan hyväksymään hankint aohjelmaan, päät ökseen t ai
hankesuunnit elmaan.
Hankint apäät öksist ä päät et ään seuraavast i:
1.
2.
3.
4.
5.

kaupunginjoht aja, liikelait oksia lukuun ot t amat t a, kun hankinnan kokonaisarvo on yli
500.000 euroa
liikelait oksen joht aja liikelait oksessa t alousarvion mukaisist a hankinnoist a kun
hankinnan kokonaisarvo ylit t ää hänen alaist en hankint aoikeuden
t oimialajoht aja, kun hankinnan kokonaisarvo on enint ään 500.000 euroa
t ulosaluejoht aja kun hankinnan kokonaisarvo on enint ään 200.000 euroa
t ulosyksikönpäällikkö kun hankinnan kokonaisarvo on enint ään 100.000 euroa.
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9 LUKU ULKOINEN VALVONTA
70 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta
Kaupungin hallinnon ja t alouden valvont a järjest et ään sit en, et t ä ulkoinen ja sisäinen valvont a
yhdessä muodost avat kat t avan valvont ajärjest elmän.
Ulkoinen valvont a järjest et ään t oimivast a johdost a riippumat t omaksi. Ulkoisest a valvonnast a
vast aavat t arkast uslaut akunt a ja t ilint arkast ajat .
Sisäinen valvont a on osa joht amist a. Kaupunginhallit us vast aa sisäisen valvonnan järjest ämisest ä.

71 § Tarkastuslautakunnan kokoukset
Tilint arkast ajalla on läsnäolo- ja puheoikeus laut akunnan kokouksissa. Tilint arkast ajalla ja
laut akunnan määräämillä luot t amushenkilöillä, viranhalt ijoilla ja t yösopimussuht eessa olevilla
henkilöillä on läsnäolovelvollisuus laut akunnan kokouksessa laut akunnan niin päät t äessä.
Kaupunginhallit us ei voi määrät ä edust ajaansa t arkast uslaut akunnan kokouksiin.
Tarkast uslaut akunnan päät ökset t ehdään ilman viranhalt ijaesit t elyä puheenjoht ajan selost uksen
pohjalt a. Kokousmenet t elyssä noudat et aan muut oin 15 luvun määräyksiä.

72 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
Sen lisäksi, mit ä kunt alain 121 §:ssä säädet ään, t arkast uslaut akunnan on
1.

2.

3.

seurat t ava t ilint arkast ajan t arkast ussuunnit elman t ot eut umist a sekä muut oinkin
seurat t ava t ilint arkast ajan t eht ävien suorit t amist a ja t eht ävä t arpeen mukaan
esit yksiä t ilint arkast uksen kehit t ämiseksi;
huolehdit t ava siit ä, et t ä t ilint arkast ust a vart en on t arpeelliset voimavarat , jot ka
mahdollist avat t ilint arkast uksen suorit t amisen julkishallinnon hyvän
t ilint arkast ust avan edellyt t ämässä laajuudessa sekä
t eht ävä aloit t eit a ja esit yksiä t arkast uslaut akunnan, t ilint arkast ajan ja sisäisen
t arkast uksen t eht ävien yht eensovit t amisest a mahdollisimman
t arkoit uksenmukaisella t avalla.

Arvioinnin t ulokset raport oidaan vuosit t ain valt uust olle annet t avassa arvioint ikert omuksessa.
Ennen arvioint ikert omuksen valmist umist a t arkast uslaut akunt a voi ant aa valt uust olle
t arpeelliseksi kat somiaan selvit yksiä. Tarkast uslaut akunt a voi raport oida t ilikauden aikana
valt uust olle muist a merkit t ävist ä havainnoist a.

41

73 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät
Tarkast uslaut akunt a valvoo kunt alain 84 §:ssä t arkoit et un sidonnaisuuksien
ilmoit t amisvelvollisuuden noudat t amist a ja huoleht ii sidonnaisuusrekist erin julkist en t iet ojen
julkaisemisest a kunnan verkkosivuilla.
Tarkast uslaut akunt a on sidonnaisuusrekist erin rekist erinpit äjä.
Tarkast uslaut alaut akunnan on saat et t ava sidonnaisuusilmoit ukset valt uust olle t iedoksi vähint ään
kerran vuodessa.

74 § Tilintarkastusyhteisön valinta
Valt uust o valit see t arkast uslaut akunnan esit yksest ä enint ään kuuden t ilikauden hallinnon ja
t alouden t arkast amist a vart en t ilint arkast usyht eisön.

75 § Tilintarkastajan tehtävät
Tilint arkast ajan t eht ävist ä säädet ään kunt alain 123 §:ssä.

76 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät
Tilint arkast aja voi ot t aa t arkast uslaut akunnalt a t oimeksiant oja laut akunnan käsit elt ävien asioiden
valmist eluun ja t äyt änt öönpanoon liit t yvien t eht ävien suorit t amisest a, mikäli ne eivät ole
rist iriidassa julkishallinnon hyvän t ilint arkast ust avan kanssa.

77 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi
Tilint arkast uskert omuksest a säädet ään kunt alain 125 §:ssä.
Tilint arkast aja ilmoit t aa havait semist aan olennaisist a epäkohdist a viipymät t ä
kaupunginhallit ukselle annet t avassa t ilint arkast uspöyt äkirjassa. Tilint arkast uspöyt äkirja annet aan
t iedoksi t arkast uslaut akunnalle.
Tilint arkast aja raport oi t arkast ussuunnit elman t ot eut umist a ja t arkast ushavainnoist aan
t arkast uslaut akunnan määräämällä t avalla.

77a § Arviointikertomuksen sisältö
Tarkast uslaut akunnan arvioint ikert omuksen rakenne muodost uu pääasiallisest i seuraavist a
asioist a:
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-

arvioinnin t arkoit us ja läht ökohdat
valt uust on aset t amat t avoit t eet ja niiden t ot eut umisen arvioint i
t oiminnallist en ja t aloudellist en t avoit t eiden t ot eut uminen sekä t oiminnan
t arkoit uksenmukaisuuden arvioint i
t alouden t asapainot uksen t ot eut uminen t ilikaudella sekä voimassa olevan
t aloussuunnit elman ja t oimenpideohjelman riit t ävyys
kaupungin määräysvallassa oleville yht eisöille aset et t ujen t avoit t eiden
t ot eut uminen: liikelait okset ja merkit t ävät t yt äryht iöt
muut havainnot kaupungin t oiminnast a
t iivist elmä keskeisimmist ä havainnoist a, joht opäät öksist ä ja suosit uksist a
liit t eet

77b § Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle
Laut akunt a ant aa valt uust olle vähint ään viikkoa ennen t ilint arkast uskert omuksen
valt uust okäsit t elyä arvionsa valt uust on aset t amien t oiminnallist en ja t aloudellist en t avoit t eiden
t ot eut umisest a kunnassa ja kunt akonsernissa sekä siit ä, onko t oimint a järjest et t y t uloksellisella ja
t arkoit uksenmukaisella t avalla edellisenä vuonna. Laut akunt a esit t ää arvionsa myös
t ilint arkast uskert omuksessa t ehdyist ä muist ut uksist a sekä asianomaist en niist ä ant amist a
esit yksist ä ja kaupunginhallit uksen lausunnost a. Laut akunt a esit t ää valt uust olle ehdot uksen
t oimenpit eist ä, joihin laut akunnan valmist elu ja t ilint arkast uskert omus ant avat aihet t a.

10 LUKU SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA
78 § Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Kaupunginhallit us vast aa kokonaisvalt aisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjest ämisest ä,
sekä
1.
hyväksyy sisäist ä valvont aa ja riskienhallint aa koskevat ohjeet ja menet t elyt avat
2.
valvoo, et t ä sisäinen valvont a ja riskienhallint a t oimeenpannaan ohjeist uksen
mukaisest i ja t uloksellisest i
3.
ant aa t oimint akert omuksessa t iedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjest ämisest ä ja keskeisist ä joht opäät öksist ä sekä selvit yksen konsernivalvonnast a
ja merkit t ävimmist ä riskeist ä ja epävarmuust ekijöist ä
4.
vast aa sisäisen valvonnan järjest ämisest ä ja yht een sovit t amisest a sit en et t ä kunnan
t oiminnan laillisuus ja t uloksellisuus varmist et aan
5.
hyväksyy sisäisen t arkast uksen suunnit elman, johon perust uen arvioidaan
riskienhallint a-, valvont a-, joht amis- ja hallint oprosessien t uloksellisuut t a.
6.
vast aa riskienhallinnan järjest ämisest ä sit en, et t ä kaupungin t oiminnan olennaiset
riskit t unnist et aan ja kuvat aan ja et t ä riskien t ot eut umisen vaikut ukset ,
t odennäköisyys ja mahdollisuudet hallit a riskiä arvioidaan.
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79 § Lautakunnan ja johtokunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
tehtävät

Laut akunt a ja joht okunt a vast aavat t oimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjest ämisest ä, t oimeenpanon valvonnast a ja t uloksellisuudest a sekä raport oivat
kaupunginhallit ukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjest ämisest ä ja keskeisist ä
joht opäät öksist ä.

80 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
tehtävät
Kaupunginjoht aja, liikelait oksen joht aja sekä t oimialojen ja t ulosalueiden joht avat viranhalt ijat
vast aavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan t oimeenpanost a ja t uloksellisuudest a t oimialallaan
ja t ulosalueellaan, ohjeist avat alaisiaan t oimint ayksiköit ä sekä raport oivat kaupunginhallit uksen
ant amien ohjeiden mukaisest i.
Toimint ayksiköiden esimiehet vast aavat yksikön riskien t unnist amisest a, arvioinnist a,
riskienhallinnan t oimenpit eiden t ot eut uksest a ja t oimivuudest a sekä raport oivat
kaupunginhallit uksen ant amien ohjeiden mukaisest i.
Konsernijoht o vast aa konserniyht eisöjen ohjauksest a sekä yht eisön sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjest ämisen ja t uloksellisuuden valvonnast a.

81 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät
Sisäinen t arkast us arvioi objekt iivisest i ja riippumat t omast i sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja
konsernivalvonnan järjest ämist ä ja t uloksellisuut t a, raport oi arvioinnin t uloksist a sekä esit t ää
t oimenpide-ehdot uksia järjest elmän kehit t ämiseksi. Sisäinen t arkast us raport oi
kaupunginhallit ukselle ja kunnanjoht ajalle.
Sisäisen t arkast uksen t oiminnon t arkoit us, t eht ävät ja vast uut määrit ellään kaupunginhallit uksen
hyväksymässä sisäisen t arkast uksen t oimint aohjeessa.

III OSA: VALTUUSTO
11 LUKU VALTUUSTON TOIMINTA
82 § Valtuuston toiminnan järjestelyt
Valt uust on t oimikauden ensimmäisen kokouksen kut suu koolle kaupunginhallit uksen
puheenjoht aja. Kokouksen avaa iält ään vanhin läsnä oleva valt uut et t u, joka joht aa puhet t a,
kunnes valt uust on puheenjoht aja on valit t u. Valt uust ossa on kaksi varapuheenjoht ajaa.
Puheenjoht ajist o valit aan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
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Valt uust on t oiminnan sisäist ä järjest elyä koskevien asioiden valmist elua joht aa valt uust on
puheenjoht aja, jollei valt uust o t oisin päät ä.
Valt uust on kokoust en pöyt äkirjanpit äjänä t oimii ja sen muist akin siht eerint eht ävist ä huoleht ii
valt uust on määräämä viranhalt ija.

83 § Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi
Valt uut et ut voivat muodost aa valt uust oryhmiä valt uust ot yöskent elyä vart en.
Valt uust oryhmän muodost amisest a, nimest ä ja puheenjoht ajast a on annet t ava valt uust on
puheenjoht ajalle kirjallinen ilmoit us. Kaikkien ryhmään liit t yvien valt uut et t ujen on allekirjoit et t ava
ilmoit us.
Valt uust oryhmänä pidet ään myös yht ä valt uut et t ua, jos hän on t ehnyt 2 moment issa t arkoit et un
ilmoit uksen.
Valt uust o hyväksyy uusien valt uust oryhmien nimet . Nimi ei saa olla sopimat on. Puolueen
valt uust oryhmäst ä eronneiden valt uut et t ujen muodost aman uuden valt uust oryhmän nimest ä ei
saa aiheut ua sekaant umisvaaraa puolueen valt uust oryhmän nimeen.

84 § Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa
Valt uut et un on ilmoit et t ava kirjallisest i valt uust on puheenjoht ajalle valt uust oryhmään
liit t ymisest ä ja siit ä eroamisest a. Liit t ymisilmoit uksessa on olt ava asianomaisen ryhmän kirjallinen
hyväksyminen.
Jos valt uut et t u on erot et t u valt uust oryhmäst ä, valt uust oryhmän on ilmoit et t ava t äst ä kirjallisest i
valt uust on puheenjoht ajalle.

85 § Istumajärjestys
Valt uut et ut ist uvat kokouksessa valt uust oryhmit t äin puheenjoht ajan hyväksymän
ist umajärjest yksen mukaisest i.

12 LUKU VALTUUSTON KOKOUKSET
86 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous
Valt uust o voi käsit ellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallist ujat ovat läsnä
kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyt t ää sähköist ä asiahallint a- t ai
äänest ysjärjest elmää.
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Vaiht oeht oisest i kokous voidaan pit ää sähköisessä t oimint aympärist össä, johon osallist ut aan
sähköisen yht eyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjest et t ävä mahdollisuus seurat a
valt uust on sähköist ä kokoust a int ernet in kaut t a sekä kokouskut sussa mainit ussa t ilassa.
Valt uust on suljet t uun sähköiseen kokoukseen voi osallist ua vain sellaisest a paikast a, jossa salassa
pidet t ävät t iedot ja kokouksessa käydyt keskust elut eivät ole ulkopuolisen kuult avissa t ai
näht ävissä.
Kaupunginhallit us t ai sen nimeämä viranhalt ija vast aa siit ä, et t ä sähköisiin kokouksiin t arvit t avat
t ekniset lait t eet , järjest elmät ja t iet oliikenneyht eydet ovat ajant asaisia ja t iet ot urvallisia lakien
edellyt t ämällä t avalla.

87 § Kokouskutsu
Kokouskut sun ant aa valt uust on puheenjoht aja t ai hänen est yneenä ollessaan varapuheenjoht aja.
Kokouskut sussa on ilmoit et t ava kokouksen aika ja paikka sekä käsit elt ävät asiat .
Kokouskut sussa on mainit t ava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoit et t ava verkko-osoit e
sekä t ila, jossa yleisö voi seurat a kokoust a. Kokouskut sussa on mainit t ava jos osa kokousasioist a
käsit ellään suljet ussa kokouksessa.
Kokouskut su on lähet et t ävä vähint ään 4 päivää ennen valt uust on kokoust a kullekin valt uut et ulle
sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus t ai – velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksest a
t iedot et t ava kaupungin verkkosivuilla.

88 § Esityslista
Esit yslist a, joka sisält ää selost uksen käsit elt ävist ä asioist a ja ehdot ukset valt uust on päät öksiksi,
lähet et ään kokouskut sun yht eydessä, jolleivät erit yiset syyt ole est eenä. Jos esit yslist alla, liit t eissä
t ai oheismat eriaalissa on salassa pidet t äviä t iet oja, asiakirjaan t ehdään merkint ä salassapidost a.
Valt uust o päät t ää, kuinka monelle varavalt uut et ulle esit yslist a t oimit et aan.

89 § Sähköinen kokouskutsu
Kokouskut su, esit yslist a, liit t eet ja oheismat eriaali voidaan lähet t ää sähköisest i. Tällöin
kaupunginhallit us t ai sen nimeämä viranhalt ija vast aa siit ä, et t ä t ähän t arvit t avat t ekniset lait t eet ,
järjest elmät ja t iet oliikenneyht eydet ovat käyt et t ävissä.

90 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla
Esit yslist a julkaist aan kaupungin verkkosivuilla. Ennen julkaisemist a esit yslist alt a poist et aan salassa
pidet t ävät t iedot sekä henkilöt iedot , joihin ei liit y t iedot t amisint ressiä. Erit yisest ä syyst ä verkossa
julkaist avalt a esit yslist alt a voidaan poist aa yksit t äinen kokousasia. Esit yslist an liit t eit ä julkaist aan
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kaupungin verkkosivuilla harkinnan mukaan ot t aen huomioon kaupungin asukkaiden t iedonsaant iint ressit .

91 § Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskut sussa mainit t uja asioit a ei saada kokouksessa käsit elt yä, käsit t elemät t ä
jääneet asiat voidaan siirt ää jat kokokoukseen, johon ei t arvit se ant aa eri kut sua. Kokouksest a
poissa olleille lähet et ään sähköinen viest i jat kokokouksen ajast a ja paikast a.

92 § Varavaltuutetun kutsuminen
Valt uut et un, joka ei pääse kokoukseen t ai on est eellinen käsit t elemään esit yslist alla olevaa asiaa,
on viipymät t ä ilmoit et t ava est eest ä t ai est eellisyydest ä valt uust on puheenjoht ajalle t ai siht eerille.
Saat uaan valt uut et ult a t ai muut en luot et t avast i t iedon est eest ä t ai est eellisyydest ä
puheenjoht ajan t ai siht eerin on kut sut t ava valt uut et un sijaan kunt alain 17 §:n 1 moment issa
t arkoit et t u varavalt uut et t u. Varavalt uut et ut kut sut aan kokoukseen noudat t aen heidän
sijaant ulojärjest yst ään.

93 § Läsnäolo kokouksessa
Kaupunginhallit uksen puheenjoht ajan ja kaupunginjoht ajan on olt ava läsnä valt uust on
kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei est ä asioiden käsit t elyä. Kaupunginhallit uksen jäsenillä on
läsnäolo-oikeus.
Edellä mainit ulla henkilöllä on oikeus ot t aa osaa keskust eluun, mut t ei päät öksen t ekemiseen, jollei
hän ole samalla valt uut et t u.
Nuorisovalt uust o voi nimet ä valt uust on kokoukseen edust ajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.
Nuorisovalt uust on edust ajalla ei kuit enkaan ole läsnäolo-oikeut t a valt uust on suljet ussa
kokouksessa.
Valt uust o päät t ää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudest a.

94 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Läsnä olevat valt uut et ut ja varavalt uut et ut t odet aan sähköisest i t ai nimenhuudolla, joka
t oimit et aan aakkosjärjest yksessä.
Todet t uaan läsnä olevat valt uut et ut puheenjoht aja t ot eaa est een ilmoit t aneet valt uut et ut ja läsnä
olevat varavalt uut et ut sekä onko kokous laillisest i koolle kut sut t u ja päät ösvalt ainen.
Nimenhuudon jälkeen saapuvan valt uut et un on ilmoit t audut t ava välit t ämät t ömäst i
puheenjoht ajalle. Poist umisest a kesken kokouksen on ilmoit et t ava puheenjoht ajalle.
Kun varavalt uut et t u osallist uu kokoukseen ja asianomaisen vaaliliit on, puolueen t ai yht eislist an
valt uut et t u saapuu kesken kokouksen, t ulee valt uut et t u välit t ömäst i varavalt uut et un t ilalle.
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Puheenjoht aja voi kokouksen kest äessä t ai kokoust auon päät yt t yä t arvit t aessa t odet a uudelleen
läsnäolijat .
M ikäli puheenjoht aja t ot eaa valt uust on menet t äneen päät ösvalt aisuuden, hänen on keskeyt et t ävä
t ai lopet et t ava kokous.

95 § Kokouksen johtaminen
Puheenjoht ajan t eht ävist ä säädet ään kunt alain 102 §:ssä.

96 § Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle
Puheenjoht aja voi t arvit t aessa valt uust on suost umuksella luovut t aa puheenjohdon kokouksessa
varapuheenjoht ajalle ja osallist ua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.

97 § Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjoht aja et t ä varapuheenjoht ajat ovat poissa t ai est eellisiä jossakin asiassa, valit aan
kokoust a t ai asian käsit t elyä vart en t ilapäinen puheenjoht aja.

98 § Esteellisyys
Ennen asian käsit t elyn aloit t amist a est eellisen henkilön on ilmoit et t ava est eellisyydest ään ja
est eellisyyden aiheut t amast a perust eest a sekä vet äydyt t ävä asian käsit t elyst ä ja poist ut t ava
paikalt aan. Jos asia käsit ellään suljet ussa kokouksessa, est eellisen henkilön on poist ut t ava
kokouksest a.
Puheenjoht ajan on t arvit t aessa saat et t ava kokoukseen osallist uvan est eellisyys valt uust on
rat kaist avaksi. Asianomaisen henkilön t ulee t arvit t aessa ant aa selvit yst ä seikoist a, joilla voi olla
merkit yst ä hänen est eellisyyt ensä arvioinnissa. Annet t uaan pyydet yn selvit yksen asianomaisen
henkilön on poist ut t ava paikalt aan.
Henkilö, jonka est eellisyyden valt uust o rat kaisee, saa osallist ua est eellisyyt t ään koskevan asian
käsit t elyyn vain hallint olain 29 §:ssä t arkoit et ussa poikkeust ilant eessa.
Est eellisyyt t ä koskeva rat kaisu on perust elt ava pöyt äkirjaan.

99 § Asioiden käsittelyjärjestys
Asiat käsit ellään esit yslist an mukaisessa järjest yksessä, jollei valt uust o t oisin päät ä.
Kaupunginhallit uksen ehdot us on käsit t elyn pohjana (pohjaehdot us). Jos asian on valmist ellut
t arkast uslaut akunt a t ai t ilapäinen valiokunt a, t arkast uslaut akunnan t ai t ilapäisen valiokunnan
ehdot us on pohjaehdot us.
Jos kaupunginhallit us, t arkast uslaut akunt a t ai t ilapäinen valiokunt a on muut t anut esit yslist alla
olevaa ehdot ust aan ennen kuin valt uust o on t ehnyt päät öksen asiast a, muut et t u ehdot us on
pohjaehdot us. Jos ehdot us on peruut et t u ennen kuin valt uust o on t ehnyt päät öksen asiassa, asia
on poist et t ava esit yslist alt a.
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100 § Puheenvuorot
Kun asia on esit elt y, siit ä on varat t ava t ilaisuus keskust ella.
Puheenvuoro on pyydet t ävä sähköisest i/ selväst i havait t avalla t avalla t ai t oimit t amalla
puheenjoht ajalle kirjallinen puheenvuoropyynt ö.
Puheenvuorot annet aan pyydet yssä järjest yksessä. Täst ä järjest yksest ä poiket en puheenjoht aja
voi ant aa:
1.
asian käsit t elyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valt uust oryhmän edust ajalle
ryhmien suuruuden mukaisessa järjest yksessä
2.
puheenvuoron kaupunginhallit uksen puheenjoht ajalle, kaupunginjoht ajalle sekä
t arkast uslaut akunnan ja t ilapäisen valiokunnan puheenjoht ajalle, kun käsit ellään
kyseisen t oimielimen valmist elemaa asiaa sekä
3.
repliikki- ja kannat uspuheenvuoron
Asian käsit t elyjärjest yst ä koskeva t yöjärjest yspuheenvuoro on annet t ava ennen muit a.
Puheenvuoron saaneen on puhut t ava paikalt aan t ai puhujakorokkeelt a.
Puhujan on pysyt t ävä käsit elt ävänä olevassa asiassa. Jos hän siit ä poikkeaa, puheenjoht ajan on
kehot et t ava hänt ä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudat a huomaut ust a, puheenjoht ajan on
kiellet t ävä hänt ä jat kamast a puhet t aan.
Puheenvuoron pit uus voi olla kest olt aan enint ään viisi (5) minuut t ia; samassa asiassa saman
valt uut et un käyt t ämät seuraavat puheenvuorot kuit enkin enint ään kaksi (2) minuut t ia.
Ryhmäpuheenvuoro voi olla kest olt aan enint ään kymmenen (10) minuut t ia, pait si t alousarvio- ja
t ilinpäät ösasioissa kest olt aan rajoit t amat on.

101 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
Jos keskust elun kuluessa t ehdään kannat et t u ehdot us asian pöydällepanost a t ai jokin muu
ehdot us, jonka hyväksyminen keskeyt t äisi asian asiallisen käsit t elyn, seuraavien puhujien on
puheenjoht ajan kehot uksest a rajoit et t ava puheenvuoronsa koskemaan vain t ät ä ehdot ust a ja siit ä
on t eht ävä päät ös ennen kuin keskust elua it se asiast a jat ket aan. Jos ehdot us hyväksyt ään,
puheenjoht aja keskeyt t ää asian käsit t elyn; jos se hylät ään, jat kuu käsit t ely.
Asia, jot a käsit ellään ensimmäisen kerran valt uust ossa eikä esit yslist aa ole t oimit et t u
kokouskut sun yht eydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähint ään 2/ 5 läsnä
olevist a valt uut et uist a sit ä pyyt ää. M uussa t apauksessa asian pöydällepanost a päät et ään
enemmist öpäät öksellä.

102 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
Keskust elun kuluessa t eht y ehdot us on annet t ava kirjallisena, jos puheenjoht aja niin vaat ii.
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Kun kaikki puheenvuorot on käyt et t y, puheenjoht aja päät t ää keskust elun. Tämän jälkeen hänen
on esit et t ävä valt uust on hyväksyt t äväksi selost us keskust elun kuluessa t ehdyist ä ehdot uksist a.

103 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
Jos keskust elun aikana ei ole t eht y kannat et t uja ehdot uksia, puheenjoht aja t ot eaa
pohjaehdot uksen valt uust on päät ökseksi.
Jos puheenjoht aja t ot eaa valt uust on yksimielisest i kannat t avan kokouksessa t eht yä ehdot ust a,
puheenjoht aja t ot eaa ehdot uksen valt uust on päät ökseksi.

104 § Äänestykseen otettavat ehdotukset
Ehdot ust a, jot a ei ole kannat et t u t ai joka on t eht y vaiht oeht oisena t aikka ehdot ust a, joka menee
käsit elt ävän asian ulkopuolelle, ei ot et a äänest et t äväksi. Pohjaehdot us ja ryhmäpuheenvuorossa
t eht y ehdot us ot et aan kuit enkin äänest et t äväksi, vaikka niit ä ei olisi kannat et t u.
Jollei ole muit a äänest ykseen ot et t avia ehdot uksia kuin pohjaehdot us, puheenjoht ajan on
julist et t ava se valt uust on päät ökseksi.
Jos ehdot uksen t ekijä ei ole paikalla äänest yksen alkaessa, hänen t ekemänsä ehdot us kat sot aan
rauenneeksi eikä sit ä ot et a äänest ykseen.

105 § Äänestystapa ja äänestysjärjestys
Äänest ys t oimit et aan sähköisest i/ äänest yskoneelle/ nimenhuudolla t ai valt uust on päät t ämällä
muulla t avalla. Äänest ys t oimit et aan avoimest i.
Jos äänest ykseen ot et t avia ehdot uksia on enemmän kuin kaksi, puheenjoht aja esit t ää valt uust on
hyväksyt t äväksi äänest ysjärjest yksen. Äänest ysjärjest ys määräyt yy seuraavien periaat t eiden
mukaan:
1.

2.

3.

Ensin ot et aan äänest ykseen kaksi enit en pohjaehdot uksest a poikkeavaa ehdot ust a.
Voit t anut ehdot us aset et aan jäljellä olevist a ehdot uksist a enit en pohjaehdot uksest a
poikkeavaa ehdot ust a vast aan. Näin jat ket aan, kunnes saadaan lopullinen
vast aehdot us pohjaehdot ukselle. Kuit enkin jos äänest ykseen on ot et t ava
pohjaehdot uksen kokonaan hylkäämist ä t arkoit t ava ehdot us, se on aset et t ava
viimeisenä äänest et t äväksi muist a ehdot uksist a voit t anut t a vast aan.
Jos asia koskee määrärahan myönt ämisest ä, ot et aan ensin äänest ykseen määrält ään
suurimman ehdot uksen hyväksyminen t ai hylkääminen ja näin jat ket aan ehdot ust en
suuruuden mukaisessa järjest yksessä, kunnes jokin ehdot us hyväksyt ään, minkä
jälkeen pienemmist ä ehdot uksist a ei enää äänest et ä.
Jos ehdot uksen hyväksyminen t ai hylkääminen on riippumat on muist a ehdot uksist a,
sen hyväksymisest ä t ai hylkäämisest ä on äänest et t ävä erikseen.
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106 § Äänestyksen tuloksen toteaminen
Puheenjoht aja t ot eaa äänest yksen t uloksena synt yvän päät öksen.
Jos päät öksen t ekemiseen vaadit aan lain mukaan määräenemmist ön kannat us t ai yksimielisyys,
puheenjoht ajan on ilmoit et t ava siit ä ennen äänest yksen t oimit t amist a ja ot et t ava se huomioon
äänest yksen t uloksen t odet essaan.

107 § Toimenpidealoite
Teht yään käsit elt ävänä olevassa asiassa päät öksen valt uust o voi hyväksyä käsit elt yyn asiaan
liit t yvän t oimenpidealoit t een. Toimenpidealoit e osoit et aan kunnanhallit ukselle. Se ei saa olla
rist iriidassa valt uust on päät öksen kanssa eikä saa muut t aa t ai laajent aa päät öst ä.

108 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Valt uust on pöyt äkirjaan sovellet aan, mit ä pöyt äkirjan laat imisest a määrät ään 147 §:ssä.
Valt uust o valit see jokaisessa kokouksessa kaksi valt uut et t ua t arkast amaan kokouksest a laadit un
pöyt äkirjan silt ä osin kuin pöyt äkirjaa ei t arkast et a kokouksessa.

109 § Päätösten tiedoksianto kaupungin jäsenille
Valt uust on pöyt äkirja siihen liit et t yine valit usosoit uksineen pidet ään t arkast amisen jälkeen
näht ävänä kaupungin verkkosivuilla sit en kuin kunt alain 140 §:ssä säädet ään.

13 LUKU ENEMMISTÖVAALI JA SUHTEELLINEN VAALI
110 § Vaaleja koskevat yleiset määräykset
Varajäsenet valit aan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet . Jos varajäsenet ovat
henkilökoht aisia, varsinaisen ja henkilökoht aisen varajäsenen muodost amat ehdokasparit on
hyväksyt t ävä ennen vaalia.
Enemmist övaali t oimit et aan suljet uin lipuin, jos yksikin sit ä vaat ii. Suht eellinen vaali t oimit et aan
aina suljet uin lipuin. Suljet ussa lippuäänest yksessä äänest äjän on t ait et t ava äänest yslippu sit en,
et t ei sen sisält ö ole näkyvissä.
Äänest yslipussa ei saa olla asiat t omia merkint öjä. Äänest ysliput annet aan valt uust on
puheenjoht ajalle puheenjoht ajan määräämässä järjest yksessä.
Äänest ysliput sekä arvonnassa käyt et yt liput on säilyt et t ävä vaalipäät öksen lainvoimaisuut een
saakka. Jos vaali on t oimit et t u suljet uin lipuin, liput on säilyt et t ävä suljet ussa kuoressa.
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111 § Enemmistövaali
Enemmist övaalissa äänen voi ant aa kenelle t ahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle t ai
ehdokasparille. Jos valit t avia on enemmän kuin yksi, t oimielimen jäsenellä on käyt et t ävissään yht ä
mont a äänt ä kuin on valit t avia henkilöit ä t ai ehdokaspareja.
Yhdelle ehdokkaalle t ai ehdokasparille voi ant aa vain yhden äänen ja kaikkia ääniä ei ole pakko
käyt t ää.
Kun enemmist övaali t oimit et aan suljet uin lipuin, kokouksen pöyt äkirjant arkast ajat t oimivat
samalla äänt enlaskijoina ja avust avat muut enkin vaalit oimit uksessa, jollei valt uust o t oisin päät ä.

112 § Valtuuston vaalilautakunta
Valt uust o valit see t oimikaudekseen suht eellist en vaalien t oimit t amist a vart en vaalilaut akunnan.
Laut akunnassa on kolme (3) jäsent ä ja kullakin henkilökoht ainen varajäsen.
Valt uust o valit see jäseniksi valit uist a laut akunnan puheenjoht ajan ja varapuheenjoht ajan.
Laut akunnan siht eerinä t oimii valt uust on pöyt äkirjanpit äjä, jollei valt uust o t oisin päät ä.

113 § Ehdokaslistojen laatiminen
Ehdokaslist assa saa olla enint ään niin monen ehdokkaan t ai ehdokasparin nimi kuin vaalissa on
valit t avia jäseniä ja varajäseniä.
Ehdokaslist an ot sikossa on mainit t ava, missä vaalissa sit ä käyt et ään. Vähint ään kahden
valt uut et un on allekirjoit et t ava ehdokaslist a. Ensimmäinen allekirjoit t aja t oimii list an asiamiehenä,
ant aa list an valt uust on puheenjoht ajalle ja on oikeut et t u t ekemään siihen 116 §:ssä t arkoit et ut
oikaisut .

114 § Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto
Valt uust o määrää ajankohdan, milloin ehdokaslist at on viimeist ään annet t ava valt uust on
puheenjoht ajalle sekä milloin valt uust on nimenhuut o aloit et aan.

115 § Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen
Kun ehdokaslist ojen ant amisen määräaika on päät t ynyt , valt uust on puheenjoht aja ant aa
ehdokaslist at vaalilaut akunnalle, joka t arkast aa, ovat ko ne asianmukaisest i laadit ut . Jos list assa
t odet aan virheit ä, annet aan asiamiehelle t ilaisuus korjat a virheet vaalilaut akunnan aset t amassa
määräajassa.
Jos sama henkilö on ehdokaslist an korjaamisen jälkeenkin ehdokkaana useammalla list alla,
vaalilaut akunnan on, mikäli mahdollist a, t iedust elt ava ehdokkaalt a, mille list alle hänen nimensä
jät et ään.
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116 § Ehdokaslistojen yhdistelmä
Ehdokaslist ojen oikaisuja vart en varat un määräajan päät yt t yä vaalilaut akunt a laat ii hyväksyt yist ä
ehdokaslist oist a yhdist elmän, johon jokaiselle ehdokaslist alle merkit ään järjest ysnumero.
Ennen vaalit oimit uksen nimenhuudon alkamist a ehdokaslist ojen yhdist elmä annet aan
valt uut et uille t iedoksi ja luet aan ääneen valt uust olle.

117 § Suhteellisen vaalin toimittaminen
Äänest yslippuun merkit ään sen ehdokaslist an numero, jolle ääni annet aan. Valt uut et ut ant avat
nimenhuudon määräämässä järjest yksessä valt uust on puheenjoht ajalle äänest yslippunsa.

118 § Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen
Valt uust on puheenjoht aja ant aa äänest ysliput vaalilaut akunnalle, joka t ut kii niiden pät evyyden
sekä laskee ja ilmoit t aa vaalin t uloksen noudat t aen sovelt uvin osin, mit ä kunt avaaleist a säädet ään.
Vaalilaut akunt a ant aa vaalin t uloksest a kirjallisen ilmoit uksen valt uust on puheenjoht ajalle, joka
t ot eaa vaalin t uloksen valt uust olle.

14 LUKU VALTUUTETUN ALOITE- JA KYSELYOIKEUS
119 § Valtuutettujen aloitteet
Kokouskut sussa mainit t ujen asioiden käsit t elyn jälkeen valt uust oryhmällä ja valt uut et ulla on
oikeus t ehdä kirjallisia aloit t eit a kaupungin t oimint aa ja hallint oa koskevissa asioissa. Aloit e
annet aan puheenjoht ajalle.
Aloit e on sit ä enempää käsit t elemät t ä lähet et t ävä kaupunginhallit uksen valmist elt avaksi.
Valt uust o voi päät t ää, et t ä aloit t eessa t arkoit et un asian valmist elust a käydään lähet ekeskust elu.
Kaupunginhallit uksen on vuosit t ain maaliskuun loppuun mennessä esit et t ävä valt uust olle luet t elo
valt uut et t ujen t ekemist ä ja kaupunginhallit ukselle lähet et yist ä aloit t eist a, joit a valt uust o ei
edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisest i käsit ellyt . Samalla on ilmoit et t ava, mihin
t oimenpit eisiin niiden johdost a on ryhdyt t y. Valt uust o voi t odet a, mit kä aloit t eist a on käsit elt y
loppuun.

120 § Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys
Vähint ään neljäsosa valt uut et uist a voi t ehdä kaupunginhallit ukselle kirjallisen kysymyksen
kaupungin t oiminnast a ja hallinnost a.
Kaupunginhallit uksen on vast at t ava kysymykseen viimeist ään valt uust on kokouksessa, joka ensiksi
pidet ään yhden (1) kuukauden kulut t ua kysymyksen t ekemisest ä.
Jos kysymyst ä käsit elt äessä t ehdään kannat et t u ehdot us t ilapäisen valiokunnan aset t amisest a
selvit t ämään kysymyksessä t arkoit et t ua asiaa, valt uust on on päät et t ävä, aset et aanko t ilapäinen
valiokunt a. M uut a päät öst ä ei asiassa saa t ehdä.
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121 § Kyselytunti
Kyselyt unt i järjest et ään osana kaupunginvalt uust on kokoust a.
Kyselyt unnilla valt uut et uilla on oikeus esit t ää kaupunginhallit uksen vast at t avaksi lyhyit ä enint ään
3 minuut in pit uisia, kulloinkin yht een asiaan kohdist uvia kysymyksiä kaupungin hallinnon ja
t alouden hoit oa koskevist a asioist a.
Kysymys on kirjallisena t oimit et t ava keskushallint oon viimeist ään 14 päivää ennen valt uust on
kokoust a. M yöhemmin t oimit et ut kysymykset ja kysymykset , joihin ei kyselyt unnilla ehdit ä
vast at a, siirt yvät seuraavaan kyselyt unt iin. Kysymykset ot et aan vast at t avaksi niiden
saapumisjärjest yksessä. Puheenjoht ajalla on kuit enkin oikeus määrät ä t asapuolisuut t a noudat t aen
muukin vast aamisjärjest ys.
Puheenjoht aja voi t asapuolisuut t a noudat t aen harkint ansa mukaan sallia myös suullist en
kysymyst en esit t ämisen kyselyt unnilla. Suullisen kysymyksen esit t äjän t ulee ilmoit t aa
halukkuudest aan kysymyksen esit t ämiseen ja kysymyksen aihe kokouspäivänä ennen kello 15.30
keskushallint oon.
Saat uaan kaupunginhallit ukselt a vast auksen kysymykseen esit t äjällä on oikeus t ehdä kaksi asiaan
liit t yvää lyhyt t ä lisäkysymyst ä. Kysymyst en johdost a ei käydä keskust elua.
Puheenjoht ajana kyselyt unnilla t oimii valt uust on puheenjoht aja. Kyselyt unt i on julkinen.
Kyselyt unnin kest o on enint ään 45 minuut t ia.

IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY
15 LUKU KOKOUSMENETTELY
122 § Määräysten soveltaminen
Tämän luvun määräyksiä noudat et aan valt uust oa lukuun ot t amat t a kaupungin t oimielint en
kokouksissa sekä sovelt uvin osin t oimit us- ja kat selmusmiest en kokouksissa. Luvun määräyksiä
noudat et aan t oissijaisina hallint osäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole t oisin
määrät t y.

123 § Toimielinten päätöksentekotavat
Toimielin voi käsit ellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallist ujat ovat läsnä
kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyt t ää sähköist ä asiahallint a- t ai
äänest ysjärjest elmää.
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Vaiht oeht oisest i kokous voidaan pit ää sähköisessä t oimint aympärist össä, johon osallist ut aan
sähköisen yht eyden avulla (sähköinen kokous).
Toimielin voi myös t ehdä päät öksiä suljet ussa sähköisessä päät öksent ekomenet t elyssä ennen
kokoust a (sähköinen päät öksent ekomenet t ely).
Kaupunginhallit us t ai sen nimeämä viranhalt ija vast aa, et t ä sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen
päät öksent ekomenet t elyyn t arvit t avat t ekniset lait t eet , järjest elmät ja t iet oliikenneyht eydet ovat
ajant asaisia ja t iet ot urvallisia lakien edellyt t ämällä t avalla.

124 § Sähköinen kokous
Toimielin voi pit ää kokouksen sähköisest i (t ai vaiht oeht oisest i pääsäänt öisest i sähköisest i).
Suljet t uun sähköiseen kokoukseen voi osallist ua vain sellaisest a paikast a, jossa salassa pidet t ävät
t iedot ja kokouksessa käydyt keskust elut eivät ole ulkopuolisen kuult avissa t ai näht ävissä.

125 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Toimielin voi päät t ää asioit a sähköisessä päät öksent ekomenet t elyssä kunt alain 100 §:n
mukaisest i. Päät öksent ekomenet t elyä voidaan käyt t ää kaikkiin t oimielimen päät ösvalt aan
kuuluviin asioihin.

126 § Kokousaika ja – paikka
Toimielin päät t ää kokoust ensa ajan ja paikan.
Kokous pidet ään myös, milloin puheenjoht aja kat soo kokouksen t arpeelliseksi t ai enemmist ö
t oimielimen jäsenist ä t ekee puheenjoht ajalle esit yksen kokouksen pit ämisest ä ilmoit t amansa
asian käsit t elyä vart en. Tällöin puheenjoht aja määrää kokousajan.
Puheenjoht aja voi perust ellust a syyst ä peruut t aa kokouksen.

127 § Kokouskutsu
Kokouskut sun ant aa puheenjoht aja t ai hänen est yneenä ollessaan varapuheenjoht aja.
Kokouskut sussa on ilmoit et t ava kokouksen aika ja paikka sekä käsit elt ävät asiat . Kokouskut sussa
on mainit t ava, mit ä t oimielimen päät öksent ekot apaa noudat et aan kunkin asian kohdalla. Jos asia
käsit ellään sähköisessä päät öksent ekomenet t elyssä, t ulee kut sussa ilmaist a, mihin mennessä asia
on käsit elt ävä sähköisest i.
Esit yslist a, joka sisält ää selost uksen käsit elt ävist ä asioist a ja ehdot uksen t oimielimen päät öksiksi,
lähet et ään kokouskut sun yht eydessä, jolleivät erit yiset syyt ole est eenä. Jos esit yslist alla, liit t eissä
ja oheismat eriaalissa on salassa pidet t äviä t iet oja, asiakirjaan t ehdään merkint ä salassapidost a.
Kokouskut su lähet et ään joko paperisena t ai sähköisest i jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
t ai -velvollisuus t oimielimen kokouksessa, vähint ään kolme päivää ennen kokoust a.
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128 § Sähköinen kokouskutsu
Kokouskut su, esit yslist a, liit t eet ja oheismat eriaali voidaan lähet t ää sähköisest i. Tällöin
kaupunginhallit us t ai sen nimeämä viranhalt ija vast aa siit ä, et t ä t ähän t arvit t avat t ekniset lait t eet ,
järjest elmät ja t iet oliikenneyht eydet ovat käyt et t ävissä.

129 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla
Esit yslist a julkaist aan kaupungin verkkosivuilla. Ennen julkaisemist a esit yslist alt a poist et aan salassa
pidet t ävät t iedot sekä henkilöt iedot , joihin ei liit y t iedot t amisint ressiä. Verkossa julkaist avalt a
esit yslist alt a voidaan poist aa yksit t äisiä kokousasioit a, joihin ei liit y erit yist ä t iedot t amisint ressiä
t ai mikäli erit yisest ä syyst ä asian valmist elua ei julkisest a ennen päät öksent ekoa. Esit yslist an
liit t eit ä julkaist aan verkossa harkinnan mukaan ot t aen huomioon kaupungin asukkaiden
t iedonsaant i-int ressit .

130 § Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskut sussa mainit t uja asioit a ei saada kokouksessa käsit elt yä, käsit t elemät t ä
jääneet asiat voidaan siirt ää jat kokokoukseen, johon ei t arvit se ant aa eri kut sua. Kokouksest a
poissa olleille lähet et ään sähköinen viest i jat kokokouksen ajast a ja paikast a sekä jat kokokouksen
päät öksent ekot avast a.

131 § Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen on kut sut t ava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen
on est eellinen jossakin kokousasiassa t ai est een vuoksi ei voi osallist ua jonkin asian käsit t elyyn,
hän voi kut sua varajäsenen yksit t äisen asian käsit t elyyn.
M yös puheenjoht aja, esit t elijä t ai t oimielimen siht eeri voivat t oimit t aa kut sun varajäsenelle.

132 § Läsnäolo kokouksessa
Toimielimen jäsent en ja esit t elijän lisäksi t oimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus:
-

valt uust on puheenjoht ajalla ja varapuheenjoht ajalla kaupunginhallit uksen
kokouksessa kunt alain 18.2 §:n mukaan sekä
kaupunginhallit uksen puheenjoht ajalla ja kaupunginjoht ajalla muiden t oimielint en
kokouksessa, ei kuit enkaan t arkast uslaut akunnan eikä valt uust on t ilapäisen
valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädet t yjen vaalit oimielint en kokouksissa.

Toimielin päät t ää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudest a.
Toimielin voi päät t ää asiant unt ijan kuulemisest a yksit t äisessä asiassa. Asiant unt ija voi olla läsnä
kokouksessa asiast a käyt ävän keskust elun päät t ymiseen ast i.
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Toimielint en kokouksissa on jäsent en lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus:
-

kaupunginhallit uksen kokouksessa valt uust on puheenjoht ajalla ja
varapuheenjoht ajilla, t oimialajoht ajilla ja t alousjoht ajalla
muun t oimielimen kokouksessa kaupunginhallit uksen puheenjoht ajalla,
kaupunginjoht ajalla ja ao. t oimialajoht ajalla.

M uiden kuin edellä mainit t ujen henkilöiden läsnäolost a ja puheoikeudest a päät t ää asianomainen
t oimielin.
Joht okunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan asianomaisen joht okunnan päät öksellä ant aa 15
vuot t a t äyt t äneelle henkilölle.
Kaupunginhallit uksen edust uksest a valt uust on kokouksessa määrät ään valt uust on
t yöjärjest yksessä.

133 § Kaupunginhallituksen edustaja muissa toimielimissä
Kaupunginhallit us voi 2 moment ist a ilmenevin rajoit uksin määrät ä muihin t oimielimiin
edust ajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus t oimielimen kokouksessa. Edust ajaksi voidaan
määrät ä myös kaupunginhallit uksen varajäsen t ai kaupunginjoht aja.
Kaupunginhallit us ei voi määrät ä edust ajaansa t arkast uslaut akunt aan, valt uust on t ilapäiseen
valiokunt aan eikä vaalilaissa säädet t yihin vaalit oimielimiin.

134 § Kokouksen julkisuus
Kokouksen julkisuudest a säädet ään kunt alain 101 §:ssä.
Jos t oimielin päät t ää pit ää julkisen sähköisen kokouksen, yleisölle on järjest et t ävä mahdollisuus
seurat a kokoust a int ernet in kaut t a sekä kokouskut sussa mainit ussa t ilassa.

135 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Avat t uaan kokouksen puheenjoht aja t ot eaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisest i koolle
kut sut t u ja päät ösvalt ainen.

136 § Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjoht aja et t ä varapuheenjoht aja ovat poissa t ai est eellisiä jossakin asiassa, valit aan
kokoust a t ai asian käsit t elyä vart en t ilapäinen puheenjoht aja.

137 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot
Puheenjoht ajan t eht ävist ä kokouksen joht amisessa ja t oimielimen jäsenen puheenvuoroist a
säädet ään kunt alain 102 §:ssä.
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Asiat käsit ellään esit yslist an mukaisessa järjest yksessä, jollei t oimielin t oisin päät ä.

138 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely
Toimielin voi esit t elijän ehdot uksest a t ai jäsenen ehdot uksest a, jot a on kannat et t u, ot t aa
enemmist öpäät öksellä käsit elt äväksi asian, jot a ei ole mainit t u kokouskut sussa.
Jos esit t elijän ehdot us on asian palaut t aminen valmist elt avaksi, t oimielin voi rat kaist a asian
päät öksellään vain perust ellust a syyst ä.

139 § Esittelijät
Kaupunginhallit uksen esit t elijäst ä määrät ään 3 §:ssä. Työllisyysjaost on esit t elijänä t oimii
henkilöst ösiht eeri. Pelast uslaut akunnassa asiat rat kaist aan pelast usjoht ajan esit t elyst ä.
Ympärist öt eknisen laut akunnan ja ympärist öt eknisen laut akunnan lupajaost ossa esit t elijänä t oimii
t ekninen joht aja, sivist yslaut akunnan esit t elijänä sivist ysjoht aja, liikunt a- ja kult t uuriasioiden
neuvost on esit t elijänä liikunt apäällikkö ja kult t uuriavust uksia ja – palkint oa koskevissa asioissa
Kainuun museon joht aja sekä liikelait ost en joht okunt ien esit t elijä asianomaisen liikelait oksen
joht aja.
Esit t elijän ollessa poissa t ai est eellinen hänen sijaisekseen määrät t y t oimii esit t elijänä.
Esit t elyst ä t arkast uslaut akunnassa säädet ään 71 §:ssä.

140 § Esittely
Asiat päät et ään t oimielimen kokouksessa viranhalt ijan esit t elyst ä. Vaalilaissa säädet yissä
vaalit oimielimissä asiat päät et ään kuit enkin puheenjoht ajan selost uksen pohjalt a.
Esit t elijä vast aa esit t elemiensä kokousasioiden asianmukaisest a valmist elust a ja on velvollinen
t ekemään t oimielimelle päät ösehdot uksen.
Esit t elijän ehdot us on käsit t elyn pohjana (pohjaehdot us). Jos esit t elijä on keskust elun aikana
muut t anut esit yslist alla olevaa ehdot ust aan, muut et t u ehdot us on pohjaehdot us.
Jos esit t elijä ehdot t aa asian poist amist a esit yslist alt a, asia poist et aan, jollei t oimielin t oisin päät ä.
Toimielin voi erit yisest ä syyst ä päät t ää, et t ä asia käsit ellään puheenjoht ajan selost uksen pohjalt a
ilman viranhalt ijan esit t elyä. Toimielin voi t ällöin päät t ää, et t ä puheenjoht ajan ehdot us on
käsit t elyn pohjana eikä vaadi kannat ust a.

141 § Esteellisyys
Ennen asian käsit t elyn aloit t amist a est eellisen henkilön on ilmoit et t ava est eellisyydest ään ja
est eellisyyden aiheut t amast a perust eest a sekä vet äydyt t ävä asian käsit t elyst ä ja poist ut t ava
kokouksest a.
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Puheenjoht ajan on t arvit t aessa saat et t ava kokoukseen osallist uvan est eellisyys t oimielimen
rat kaist avaksi. Asianomaisen henkilön t ulee t arvit t aessa ant aa selvit yst ä seikoist a, joilla voi olla
merkit yst ä hänen est eellisyyt ensä arvioinnissa. Annet t uaan pyydet yn selvit yksen asianomaisen
henkilön on poist ut t ava kokouksest a.
Henkilö, jonka est eellisyyden t oimielin rat kaisee, saa osallist ua est eellisyyt t ään koskevan asian
käsit t elyyn vain hallint olain 29 §:ssä t arkoit et ussa poikkeuksessa.
Est eellisyyt t ä koskeva rat kaisu on perust elt ava pöyt äkirjaan.

142 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
Jos keskust elun kuluessa t ehdään kannat et t u ehdot us asian pöydällepanost a, palaut t amisest a
valmist elt avaksi t ai jokin muu ehdot us, jonka hyväksyminen keskeyt t äisi asian käsit t elyn,
seuraavien puhujien on puheenjoht ajan kehot uksest a rajoit et t ava puheenvuoron koskemaan vain
t ät ä ehdot ust a. Jos ehdot us hyväksyt ään yksimielisest i t ai äänest ämällä, puheenjoht aja keskeyt t ää
asian käsit t elyn. Jos ehdot us hylät ään, asian käsit t ely jat kuu.

143 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
Ehdot us on annet t ava kirjallisena, jos puheenjoht aja niin vaat ii.
Kun kaikki puheenvuorot on käyt et t y, puheenjoht aja päät t ää keskust elun. Puheenjoht aja selost aa
keskust elun kuluessa t ehdyt ehdot ukset ja onko ehdot ust a kannat et t u.

144 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
Jos keskust elun aikana ei ole t eht y kannat et t uja ehdot uksia, puheenjoht aja t ot eaa
pohjaehdot uksen t oimielimen päät ökseksi.
Jos puheenjoht aja t ot eaa t oimielimen yksimielisest i kannat t avan kokouksessa t eht yä ehdot ust a,
puheenjoht aja t ot eaa ehdot uksen t oimielimen päät ökseksi.

145 § Äänestykseen otettavat ehdotukset
Äänest ykseen ot et aan pohjaehdot us ja kannat et ut ehdot ukset . Ehdot ust a, joka on t eht y
vaiht oeht oisena t ai menee käsit elt ävän asian ulkopuolelle, ei kuit enkaan ot et a äänest ykseen.
Jos ehdot uksen t ekijä ei ole paikalla äänest yksen alkaessa, hänen t ekemänsä ehdot us kat sot aan
rauenneeksi eikä sit ä ot et a äänest ykseen.

146 § Äänestys ja vaali
Äänest ykseen sovellet aan muilt a osin, mit ä 12 luvussa määrät ään äänest ysmenet t elyst ä
valt uust ossa. Vaalin t oimit t amist a koskevat määräykset ovat 13 luvussa.
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147 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Pöyt äkirjan pit ämisest ä ja sisällöst ä vast aa t oimielimen puheenjoht aja. Jos puheenjoht aja ja
pöyt äkirjanpit äjä ovat eri mielt ä kokouksen kulust a, pöyt äkirja laadit aan puheenjoht ajan
näkemyksen mukaan.
Pöyt äkirjan allekirjoit t aa puheenjoht aja ja varment aa pöyt äkirjanpit äjä.
Pöyt äkirja t arkast et aan t oimielimen päät t ämällä t avalla.
Pöyt äkirja voidaan allekirjoit t aa ja t arkast aa sähköisest i. Sähköisessä päät öksent ekomenet t elyssä
t eht yjä päät öksiä koskeva pöyt äkirja t ai sen osa voidaan t arkast aa erikseen ennen kokoust a.
Toimielimen pöyt äkirjaan merkit ään ainakin:
Järjest äyt ymist iet oina
•
t oimielimen nimi
•
merkint ä käyt et yist ä päät öksent ekot avoist a (varsinainen kokous, sähköinen kokous,
yksilöidään päät ökset , jot ka on t eht y sähköisessä päät öksent ekomenet t elyssä)
•
kokouksen alkamis- ja päät t ymisaika sekä kokouksen keskeyt ykset
•
kokouspaikka
•
läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä
•
kokouksen laillisuus ja päät ösvalt aisuus
Asian käsit t elyt iet oina
•
asiaot sikko
•
selost us asiast a
•
esit t elijän päät ösehdot us
•
est eellisyys ja perust elut
•
t ehdyt ehdot ukset ja onko niit ä kannat et t u
•
äänest ykset : äänest yst apa, äänest ysjärjest ys, äänest ysesit ys sekä äänest yksen t ulos
sit en, et t ä kunkin jäsenen kannanot t o ilmenee pöyt äkirjast a
•
vaalit : vaalit apa ja vaalin t ulos
•
asiassa t eht y päät ös
•
eriävä mielipide
M uuna t iet oina
•
•
•
•
•

salassapit omerkinnät
puheenjoht ajan allekirjoit us
pöyt äkirjanpit äjän varmennus
merkint ä pöyt äkirjan t arkast uksest a sekä
merkint ä näht ävänä pit ämisest ä yleisessä t iet overkossa, mikäli pöyt äkirja on ollut
yleisest i näht ävänä.
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Pöyt äkirjaan liit et ään päät öksiä koskevat oikaisuvaat imusohjeet ja valit usosoit ukset sekä
muut oksenhakukiellot .
Toimielimen pöyt äkirjan sisält öä koskevia määräyksiä noudat et aan sovelt uvin osin viranhalt ijan ja
luot t amushenkilön t ekemissä päät öksissä.
Kaupunginhallit us ant aa t arvit t aessa t arkempia ohjeit a pöyt äkirjan laat imisest a.

148 § Päätösten tiedoksianto kaupungin jäsenelle
Kaupunginhallit uksen ja laut akunnan pöyt äkirja siihen liit et t yine oikaisuvaat imusohjeineen t ai
valit usosoit uksineen pidet ään t arkast amisen jälkeen näht ävänä kaupungin verkkosivuilla sit en kuin
kunt alain 140 §:ssä t arkemmin säädet ään.
M uun viranomaisen pöyt äkirja annet aan vast aavalla t avalla t iedoksi kaupungin jäsenille, jos
asianomainen viranomainen kat soo sen t arpeelliseksi.
Kaupunginhallit us ant aa ohjeet salassapit o- ja t iet osuojavelvoit t eiden huomioon ot t amisest a
annet t aessa päät öksiä t iedoksi yleisessä t iet overkossa. Laut akunt a voi ant aa t arkent avaa
ohjeist ust a omalla t oimialallaan.

16 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET
149 § Aloiteoikeus
Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa t oimivalla yht eisöllä ja säät iöllä on oikeus t ehdä aloit t eit a
kaupungin t oimint aa koskevissa asioissa. Palvelun käyt t äjällä on oikeus t ehdä aloit t eit a palveluaan
koskevassa asiassa.
Aloit e t ulee t ehdä kirjallisest i t ai sähköisellä asiakirjalla. Aloit t eest a t ulee käydä ilmi, mit ä asia
koskee sekä aloit t een t ekijän nimi, kot ikunt a ja yht eyst iedot .

150 § Aloitteen käsittely
Aloit t een käsit t elee se kaupungin viranomainen, jolla on t oimivalt a t ehdä päät öksiä aloit t een
t arkoit t amassa asiassa. Jos t oimivalt ainen viranomainen on t oimielin, aloit t eist a ja aloit t eiden
perust eella suorit et uist a t oimenpit eist ä on annet t ava t oimielimelle t iet o jäljempänä määrät yllä
t avalla.
Kaupunginhallit uksen on vuosit t ain maaliskuun loppuun mennessä esit et t ävä valt uust olle luet t elo
sen t oimivalt aan kuuluvist a aloit t eist a ja niiden perust eella suorit et uist a t oimenpit eist ä. Valt uust o
voi samalla päät t ää, mit kä aloit t eist a on loppuun käsit elt y.

61

M uun t oimielimen kuin valt uust on t oimivalt aan kuuluvist a aloit t eist a on annet t ava t iet o
t oimielimelle niiden päät t ämällä t avalla. Toimielin voi samalla päät t ää, mit kä aloit t eist a ovat
loppuun käsit elt yjä.
Jos aloit t een t ekijöinä on vähint ään kaksi prosent t ia kaupungin asukkaist a, aloit e on kuuden
kuukauden kuluessa vireille t ulost a ot et t ava t oimivalt aisen viranomaisen käsit elt äväksi.

151 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot

Aloit t een t ekijälle on ilmoit et t ava kuukauden kuluessa aloit t een saapumisest a, missä
viranomaisessa aloit e käsit ellään, arvioit u käsit t elyaika sekä kenelt ä saa lisät iet oja aloit t een
käsit t elyst ä.
Sen jälkeen kuin aloit e on käsit elt y loppuun, aloit t een t ekijälle on ilmoit et t ava, onko aloit e
joht anut t oimenpit eisiin.

152 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Kaupunginhallit uksen päät öst en perust eella t eht ävät sopimukset , sit oumukset ja muut asiakirjat
allekirjoit t aa kaupunginhallit uksen puheenjoht aja t ai kaupunginjoht aja t ai t oimialajoht aja ja
varment aa hallint ojoht aja, kehit ysjoht aja, kaupunginlakimies, t alousjoht aja t ai henkilöst öpäällikkö,
ellei kaupunginhallit us t oisin päät ä.
Keskushallinnon päät ökset , jot ka viranhalt ija t ekee hänelle annet un päät ösvallan nojalla,
allekirjoit t aa asianomainen päät öksen t ekijä. Hän allekirjoit t aa myös päät öksen perust eella
t eht ävät sopimukset .
Ympärist öt eknisen laut akunnan, jaost on ja neuvost on päät öksiin perust uvat asiakirjat allekirjoit t aa
esit t elijä.
Teknist ä t oimialaa t ai sen useampaa kuin yht ä t ulosaluet t a koskevat sopimukset ja kirjelmät
allekirjoit t aa t ekninen joht aja ja varment aa t ulosaluepäällikkö t ai t eknisen joht ajan määräämä
viranhalt ija. M uut sopimukset ja kirjelmät allekirjoit t aa asianomaisen t ulosalueen päällikkö.
Sivist yslaut akunnan sekä liikunt a- ja kult t uuriasioiden neuvost on päät öksiin perust uvat asiakirjat
allekirjoit t aa esit t elijä. Päät ökset ja niiden nojalla t eht ävät sopimukset allekirjoit t aa asianomaisen
päät öksen t ekijä.
Vuolijoen aluelaut akunnan päät öksiin perust uvat asiakirjat allekirjoit t aa esit t elijä.
Liikelait ost en joht okunt ien päät öksiin perust uvat asiakirjat allekirjoit t aa liikelait oksen joht aja. Hän
allekirjoit t aa myös päät öst en perust eella t eht ävät sopimukset .
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Viranhalt ija allekirjoit t aa päät ökset , sopimukset , sit oumukset ja muut asiakirjat päät t ämissään
asioissa. Valmist elua koskevat asiakirjat allekirjoit t aa asian valmist elija.
Toimielimen asiakirjoist a annet t avat ot t eet ja jäljennökset t odist aa oikeaksi pöyt äkirjanpit äjä t ai
muu t oimielimen määräämä henkilö.

153 § Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen ja puhevallan
käyttäminen
Todist eellisen t iedoksiannon voi kaupungin puolest a vast aanot t aa kaupunginhallit uksen
puheenjoht aja, kaupunginjoht aja sekä kaupunginlakimies. Todist eellisen t iedoksiannon voi
kaupungin puolest a laut akunnan t oimialalla vast aanot t aa laut akunnan puheenjoht aja ja
laut akunnan t oimialan joht ava viranhalt ija. Todist eellisen t iedoksiannon voi liikelait oksen
t oimialalla vast aanot t aa joht okunnan puheenjoht aja ja liikelait oksen joht aja.
Kaupunginlakimies t ai kaupunginjoht ajan määräämä voi kaupunginjoht ajan ohella käyt t ää
kaupungin puhevalt aa t uomioist uimissa ja muissa viranomaisissa.

17 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

154 § Luottamushenkilöiden palkkiot
Kajaanin kaupungin luot t amushenkilöille suorit et aan palkkiot a luot t amust oimen hoit amisest a ja
korvaust a ansionmenet yksest ä sekä kust annuksist a, joit a luot t amust oimen vuoksi aiheut uu
sijaisen palkkaamisest a, last enhoidon järjest ämisest ä t ai muust a vast aavast a syyst ä sekä
mat kakust annust en korvaust a ja päivärahaa t ämän palkkiosäännön mukaisest i.
Kokouspalkkiot

Kaupungin t oimielint en kokouksist a suorit et aan seuraavat palkkiot :
1.
Valt uust o ja sen valiokunnat , kaupunginhallit us ja t arkast uslaut akunt a 80 €
2.
Laut a- ja joht okunnat sekä niiden jaost ot ja osast ot 60 €
3.
Toimikunnat ja muut elimet 50 €
Toimielimen puheenjoht ajana t ai siht eerinä t oimivalle luot t amushenkilölle makset aan jäsenen
palkkio 50 %:lla korot et t una.
Kaupunginvalt uust on puheenjoht ajalle ja varapuheenjoht ajille makset aan osallist umisest a
kaupunginhallit uksen kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginhallit uksen jäsenille.
Kaupunginhallit uksen puheenjoht ajille ja jäsenille makset aan osallist umisest a valt uust on ja sen
valiokunnan kokouksiin sama palkkio kuin valt uust on jäsenille.
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Kaupunginhallit uksen puheenjoht ajille ja jäsenille, jot ka osallist uvat muiden t oimielint en
kokouksiin kaupunginhallit uksen määrääminä edust ajina, makset aan sama kokouspalkkio kuin ao.
t oimielimen jäsenille.
Yli kolme t unt ia kest ävält ä kokoukselt a suorit et aan kokouspalkkion lisäksi 50 % sanot un
kokouspalkkion määräst ä jokaist a kolmen t unnin jälkeen alkavaa t unt ia kohden. Jos sama t oimielin
pit ää kalent erivuorokauden kuluessa useamman kuin yhden kokouksen, kokouspalkkio suorit et aan
eri kokoust en yht eenlasket un kest oajan mukaan, ellei kokoust en väliin jäävä aika ylit ä kaht a
t unt ia.
Vaalilautakuntien palkkiot

Vaalilaut akunnan ja -t oimikunnan puheenjoht ajalle ja jäsenille suorit et aan äänest yspäivilt ä ja
keskusvaalilaut akunnalle äänt en t arkast uspäivilt ä seuraavat palkkiot :
1.
2.

Puheenjoht aja 200 € / päivä
Jäsen 150 € / päivä

M uut oin keskusvaalilaut akunnan, vaalilaut akunnan ja -t oimikunnan kokouksiin sovellet aan t ämän
säännön kokouspalkkioit a koskevia määräyksiä.
Vaikuttamistoimielinten palkkiot

Vanhusneuvost o
Vammaisneuvost o

60 €
60 €

Nuorisovalt uust o päät t ää jäsenilleen makset t avist a kokouspalkkioist a it se.
Nuorisovalt uust on nimeämälle edust ajalle laut akunt ien ja kaupunginvalt uust on kokouksessa
makset aan 25 €:n suuruinen palkkio.
Vuosipalkkiot

Kaupunginvalt uust on ja kaupunginhallit uksen puheenjoht ajille, hallit uksen muille jäsenille ja laut aja joht okunt ien puheenjoht ajille suorit et aan kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiot a kokoust en
ulkopuolella hoidet uist a luot t amust eht ävist ä seuraavast i:
1.
2.
3.
4.

Valt uust on puheenjoht aja 1750 €
Valt uust on varapuheenjoht ajat 900 €
Kaupunginhallit uksen puheenjoht aja 2000 €
Kaupunginhallit uksen muut jäsenet sekä laut a- ja joht okunt ien t ai näiden jaost ojen
puheenjoht ajat 900 €

M ikäli t ässä pykälässä mainit t u luot t amushenkilö on est ynyt hoit amast a t eht äväänsä, hänen
oikeut ensa vuosipalkkioon lakkaa, kun est e on jat kunut yht äjaksoisest i kuukauden. Sen jälkeiselt ä
ajalt a on hänen t ilalleen t ulleella luot t amushenkilöllä oikeus saada suht eellinen osa
vuosipalkkiost a silt ä ajalt a, kun hän t eht ävää hoit aa.
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Toimituspalkkio

Luot t amushenkilö, joka nimet t ynä muuhun kuin t ässä säännössä t arkoit et t uun kokoukseen,
neuvot t eluun t ai t oimit ukseen, jost a ei makset a erillist ä palkkiot a, edust aa kaupunkia t ai
t oimialaansa, saa t oimeksiannon ant aneen t oimielimen jäsenen kokouspalkkiot a vast aavan
t oimit uspalkkion.

155 § Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaus
Luot t amushenkilölle t ai sovit t aessa luot t amushenkilön t yönant ajalle suorit et aan korvaust a
ansionmenet yksest ä ja luot t amust oimen hoit amisen vuoksi aiheut uneist a 154 §:n 1 moment issa
t arkoit et uist a kust annuksist a kult akin alkavalt a t unnilt a; ei kuit enkaan enemmält ä kuin
kahdeksalt a t unnilt a kalent erivuorokaudessa.
Korvaus suorit et aan osallist umisest a
- kaupungin t oimielint en kokouksiin
- kaupungin t oimielimen seminaariin t ai muuhun vast aavaan t ilaisuut een
- kaupungin järjest ämään luot t amushenkilöiden koulut us- t ai muuhun vast aavaan
t ilaisuut een
- kaupungin t oimielimen t ekemään päät ökseen perust uvaan muuhun t ilaisuut een t ai
mat kaan
Saadakseen korvaust a t yöansionmenet yksest ä t ulee luot t amushenkilön esit t ää t yönant ajan
t odist us ansionmenet yksest ä. Todist uksest a on käyt ävä ilmi, et t ä luot t amust oimen hoit amiseen
käyt et t y aika olisi ollut hänen t yöaikaansa ja et t ä hänelle ei makset a silt ä ajalt a palkkaa.
Luot t amushenkilön, joka t ekee ansio- t ai muut a t yöt ä olemat t a t yösuht eessa t aikka virka- t ai
muussa julkisoikeudellisessa t oimisuht eessa, t ulee esit t ää kirjallisest i riit t ävä selvit ys
ansionmenet yksest ään. Tunt ipalkan enimmäismäärä on 35 €.
Saadakseen korvaust a kust annuksist a, joit a luot t amust oimen vuoksi on aiheut unut sijaisen
palkkaamisest a, last enhoidon järjest ämisest ä t ai muust a vast aavast a syyst ä, luot t amushenkilön
t ulee esit t ää kirjallisest i riit t ävä selvit ys kust annust en perust eist a.

156 § Matkakustannusten korvaus
Luot t amushenkilöiden kokousmat koist a ja muist a luot t amust oimen hoit amiseksi t ehdyist ä
mat koist a suorit et aan mat kakust annust en korvaust a, päivärahaa, at eriakorvaust a,
majoit t umiskorvaust a, yömat karahaa, kurssipäivärahaa ja korvaust a ulkomaille t ehdyst ä
virkamat kast a sovelt uvin osin kunnallisen yleisen virka- ja t yöeht osopimuksen mukaisest i.
Kaupunginhallit uksella on yksit t äist apauksessa oikeus määrät ä t oisin majoit t umiskorvauksest a ja
ulkomaille t eht yjen mat kojen korvauksist a; ei kuit enkaan oikeut t a ylit t ää virkaeht osopimuksen
mukaist a t asoa.
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157 § Muut määräykset
Ansionmenet yksen ja kust annust en korvaamist a koskeva vaat imus on esit et t ävä kuuden
kuukauden kuluessa sen synt ymisest ä. M ääräajan umpeudut t ua oikeut t a korvaukseen ei enää ole.
Ansionmenet yskorvaukset hyväksyy hallint ojoht aja t ai t alousjoht aja.
Tässä säännössä mainit t ujen palkkioiden t ulee perust ua kokouspöyt äkirjoihin t ai
luot t amust eht ävien hoidossa laadit t uihin muist ioihin.
Palkkiot ja korvaukset makset aan vuosineljänneksit t äin jälkikät een seuraavana
kalent erikuukaut ena, joulukuult a kert yneet mahdollisuuksien mukaan kuit enkin jo kuukauden
lopussa.
Säännöksiä ei sovellet a kunt ien, valt ion, järjest öjen t ai muiden t ahojen nimeämiin t oimikunt ien ja
t yöryhmien jäseniin. Jos vaadit t u palkkio t ai kust annust en korvaus on evät t y, kaupunginhallit us
rat kaisee palkkion ja korvauksen määrän luot t amushenkilön t ekemäst ä hakemuksest a
palkkiosäännön mukaisest i.
M it ä t ässä säännössä on sanot t u luot t amushenkilöiden oikeudest a kokouspalkkioon, sovellet aan
vast aavast i myös viranhalt ijaan t ai t yönt ekijään KVTES:in mukaisin ehdoin.

Kumottavat johtosäännöt:
Tällä hallint osäännöllä kumot aan
Hallint osäänt ö (hyväksyt t y kaupunginvalt uust ossa 4.11.2013)
Kajaanin t oisen ast een koulut usliikelait oksen joht osäänt ö (hyväksyt t y kaupunginvalt uust ossa
24.9.2012)
Kajaanin kaupungint eat t eri – Oulun läänin aluet eat t eri – liikelait oksen joht osäänt ö (hyväksyt t y
kaupunginvalt uust ossa 6.11.2007)
Kajaanin M amselli – liikelait oksen joht osäänt ö (hyväksyt t y kaupunginvalt uust ossa 6.11.2007)
Kajaanin Vesi – liikelait oksen joht osäänt ö (hyväksyt t y kaupunginvalt uust ossa 9.12.2008)
Kaupunginhallit uksen joht osäänt ö (hyväksyt t y kaupunginvalt uust ossa 4.11.2013)
Kaupunginvalt uust on t yöjärjest ys (hyväksyt t y kaupunginvalt uust ossa 22.10.2001)
Keskushallinnon joht osäänt ö (hyväksyt t y kaupunginvalt uust ossa 4.11.2013)
Luot t amushenkilöiden palkkiosäänt ö (hyväksyt t y kaupunginvalt uust ossa 30.9.2013)
Pelast uslaut akunnan joht osäänt ö (hyväksyt t y kaupunginvalt uust ossa 20.1.2009)
Sivist yslaut akunnan joht osäänt ö (hyväksyt t y kaupunginvalt uust ossa 9.11.2015)
Tarkast ussäänt ö (hyväksyt t y kaupunginvalt uust ossa 20.1.2009)
Vimpelinlaakson kehit t ämisliikelait oksen joht osäänt ö (hyväksyt t y kaupunginvalt uust ossa
9.12.2008)
Kajaanin kaupungin Vuolijoen aluelaut akunnan joht osäänt ö (hyväksyt t y kaupunginvalt uust ossa
9.11.2015)
Kajaanin kaupungin ympärist öt eknisen laut akunnan joht osäänt ö (hyväksyt t y
kaupunginvalt uust ossa 9.11.2015)
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