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LAITILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 
 

 
Hyväksytty:      Kaupunginvaltuusto 14.11.2016 § 71 

Voimaantulo:   1.1.2017 

 

 

 

 

 

 
I luku 

YLEISTÄ 

 

 

1 §   Hallintosäännön soveltaminen 
 

Laitilan kaupungin hallinto ja sen hallinto-organisaation toiminta määräytyy 

tämän hallintosäännön mukaisesti. Tämän säännön lisäksi kaupungin hallintoa 

ohjataan seuraavin säännöin: 

- kaupunginvaltuuston työjärjestys 

- tarkastussääntö 

- tiedonhallinnan toimintasääntö 

- luottamushenkilöiden palkkiosääntö 

- rakennusjärjestys 

- torisääntö 

- sisäisen valvonnan ohjeet 

- konserniohjeet 

- ympäristönsuojelumääräykset 

- yleiset hankintaohjeet 

 

 

2 §   Kaupungin johtamisjärjestelmä 

 

Kaupungin hallinnosta vastaavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lauta-

kunnat, johtokunnat sekä palkattu henkilöstö.  

 

Kaupungin johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talous-

arvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. 

 

Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin pää-

tösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. 

 

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta 

ja laillisuuden valvonnasta. 

 

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupun-

ginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauk-
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sesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisestä 

valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.  

 

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, ta-

loudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmiste-

lusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.  

 

 

3 §   Kaupungin toiminta-ajatus, toiminnan kehittämisen painopistealueet ja tulosta-

voitteet 

 

Kaupungin strategiasta johdettu toiminta-ajatus ja tavoitteet asetetaan talousar-

viossa ja –suunnitelmassa. 

 

Kaupungin kehittämisen painopisteet ja tehtävien tulostavoitteet määritellään 

vuosittain kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa sekä toiminta- ja 

taloussuunnitelmassa ja osatehtävien tulostavoitteet määritellään kaupunginhal-

lituksen ja lautakuntien hyväksymissä käyttösuunnitelmissa. Ohjeet talousarvi-

on, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä käyttösuunnitelman laatimisesta antaa 

kaupunginhallitus. 

 

 

II luku 

ORGANISAATIO 

 

 

4 §   Toimialojen organisaatio 
 

Kaupungin toiminnot jaetaan neljään toimialaan, jotka jakautuvat edelleen seu-

raaviin tulosalueisiin: 

 

Hallintotoimi: 

hallintopalvelut 

talous- ja laskentatoimi 

 

Sosiaali- ja terveystoimi: 

hallinto ja sosiaalityö 

lapsiperheiden psykososiaaliset palvelut  

toimintarajoitteisten palvelut 

toimeentuloturva 

iäkkäiden palvelut 

terveydenhuolto 

 

Sivistystoimi: 

hallinto 

koulutus 

varhaiskasvatus 

kirjastotoimi 

kulttuuritoimi 
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liikuntatoimi 

nuorisotoimi 

kansalaisopisto 

musiikkiopisto 

 

Tekninen toimi: 

tekninen hallinto 

talonrakennus 

kunnallistekniikka 

mittauspalvelut 

rakennusvalvontapalvelut 

ympäristönsuojelu 

 

Lisäksi virasto-organisaatioon kuuluvat seuraavat kolme erillisyksikköä: 

elinkeinotoimi 

maankäyttö 

sisäinen palvelutoiminta 

 

 Näiden yksiköiden esimiehet ovat tulosaluejohtajia. 

 

 

5 §   Toimielinorganisaatio 

 

Luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, tarkastuslau-

takunta, kaupunginhallitus ja seuraavat toimielimet: 

 

Hallintotoimi: 

keskusvaalilautakunta 

vaalilautakunnat 

vaalitoimikunta 

 

Sivistystoimi: 

sivistyslautakunta 

Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta 

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 

 

Sosiaali- ja terveystoimi: 

sosiaali- ja terveyslautakunta 

 

Tekninen toimi: 

tekninen lautakunta 

rakennus- ja ympäristölautakunta 

 

Kaupunginhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä ja heillä henkilökohtaiset va-

rajäsenet. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta laskettuna kun-

kin valtuustokauden alusta lähtien. Kaupunginhallituksen jäsenen on oltava 

kaupunginvaltuutettu tai varavaltuutettu. 

 



  8 

Lautakunnissa kussakin on yhdeksän (9) jäsentä ja heillä henkilökohtaiset va-

rajäsenet. Tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä. Lisäksi Pyhärannan kun-

nanvaltuusto ja Rauman kaupunginvaltuusto valitsevat kumpikin sosiaali- ja 

terveyslautakuntaan toimikaudeksi yhden (1) varsinaisen jäsenen ja yhden (1) 

henkilökohtaisen varajäsenen. 

 

Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokuntaan Laitilan kaupunki ja Uudenkau-

pungin kaupunki valitsevat kumpikin kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille hen-

kilökohtaiset varajäsenet sekä Pyhärannan, Taivassalon, Kustavin ja Vehmaan 

kunnat kukin yhden (1) jäsenen ja yhden (1) henkilökohtaisen varajäsenen. Joh-

tokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokuntaan Laitilan kaupunki ja Uudenkau-

pungin kaupunki valitsevat kumpikin kolme (3) varsinaista jäsentä ja heille 

henkilökohtaiset varajäsenet sekä Pyhärannan, Vehmaan, Taivassalon ja Kusta-

vin kunnat kukin yhden (1) jäsenen ja yhden (1) henkilökohtaisen varajäsenen. 

Uudenkaupungin kaupunki nimeää valitsemistaan varsinaisista jäsenistä yhden 

johtokunnan puheenjohtajaksi ja Laitilan kaupunki nimeää valitsemistaan var-

sinaisista jäsenistä yhden johtokunnan varapuheenjohtajaksi. Oppilaitoksen 

opettajakunnan keskuudestaan valitsemalla edustajalla tai varaedustajalla on 

johtokunnassa läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

Lautakuntien ja johtokuntien toimikausi on valtuustokausi. Kaupunginhallitus 

nimeää kuhunkin lautakuntaan edustajansa, ei kuitenkaan keskusvaali-, tarkas-

tus- ja vaalilautakuntiin. 
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6 §   Henkilöstöorganisaatio 

 

Henkilöstöorganisaation muodostavat kaupunginjohtaja ja 4 §:ssä mainittujen 

toimialojen, erillisyksiköiden ja tulosalueiden henkilöstö. Toimialoilla on johta-

jat ja heillä sijaisensa, jotka kaupunginhallitus nimeää. Erillisyksiköillä on vas-

tuuhenkilöt ja heillä sijaisensa, jotka kaupunginhallitus nimeää. 

 

 
 

 

7 §   Toimivallan edelleen siirtäminen 

 

Toimielin tai viranhaltija voi päättää sille kuuluvan ratkaisuvallan siirtämisestä 

alaiselleen viranomaiselle. Ratkaisuvallan siirtämispäätöksistä on pidettävä ajan 

tasalla olevaa luetteloa. Em. luettelo annetaan tiedoksi ao. toimielimel-

le/viranomaiselle. 

 

 

8 §   Toimenkuvat 

 

Kaupungin henkilöstöllä on hyväksytyt toimenkuvat. Lähiesimiehet valmistele-

vat toimenkuvat yhdessä henkilöstön kanssa. Kaupunginhallitus vahvistaa kau-

punginjohtajan toimenkuvan, kaupunginjohtaja vahvistaa toimialajohtajien ja 

tulosaluejohtajien ja muiden alaistensa toimenkuvat. Toimialajohtajat ja tulos-

aluejohtajat vahvistavat alaistensa toimenkuvat.  
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9 §   Kaupunginviraston johtoryhmä 
 

Kaupunginvirastossa toimii kaupungin toiminta-ajatuksen sekä kaupunginval-

tuuston ja –hallituksen asettamien päämäärien saavuttamiseksi kaupunginviras-

ton johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja ja hänen poissa 

ollessaan hänen sijaisensa. Johtoryhmän nimeää kaupunginjohtaja. 

 

 

III luku 

TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 

 

 

10 §  Luvun määräysten soveltaminen 

 

Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty 

kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, päättää kaupun-

ginhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. 

 

 

11 §  Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkasuhteen muuttaminen työso-

pimussuhteiseksi 

 

Kaupunginvaltuusto päättää virkojen perustamisesta sekä yleishallinnon virko-

jen lakkauttamisesta ja virkasuhteiden muuttamisesta työsuhteisiksi. Lautakun-

nan päättävät toimialansa virkojen lakkauttamisesta sekä virkasuhteiden muut-

tamisesta työsuhteisiksi. 

 

Kaupunginvaltuusto päättää toimialajohtajien virkanimikemuutoksista. Kau-

punginhallitus päättää muiden vakinaisesti täytettävien virkojen virkanimikkei-

den muutoksesta. Virat ovat kaupungin virkoja olematta toimintayksikkökoh-

taisia. 

 

 Virkoihin vaadittavasta kelpoisuudesta on voimassa, mitä siitä on säädetty tai 

viran perustamispäätöksessä tai muutoin on määrätty. Virkasuhteeseen ottava 

viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen eri-

tyisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta anne-

tun lain 6 §:n 2 momentin mukaisesti. 

 

 

12 §  Viran haku 

 

 Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna ole-

vaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin 

haettavaksi kaupunginhallitus. 

 

 

13 §  Henkilöstövalinnat 
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 Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja toimialajohtajat. Kaupungin-

hallitus valitsee elinkeinoasiamiehen ja terveyskeskuksen ylilääkärin. Kaupun-

ginhallitus ja ao. toimielimet valitsevat alaisensa tulosaluejohtajat ja toimin-

tayksiköiden esimiehet. Muun henkilöstön valitsee ao. tulosaluejohtaja tai toi-

mintayksikön esimies. Koeajan määräämisestä ja sen pituudesta päättää se, joka 

ottaa henkilön työ- tai virkasuhteeseen. 

 

 

14 §  Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa vi-

ranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen päättää toimialajohtaja tai tar-

vittaessa kaupunginjohtaja. 

 

 

15 §  Sivutoimilupa ja -ilmoitus 

 

Sivutoimi-ilmoituksen vastaanottaa ja sivutoimiluvasta päättää esimies. 

 

 

16 §  Virantoimituksesta pidättäminen 

 

Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää se toimielin, jonka alai-

nen viranhaltija on ja kaupunginvaltuuston valitsemien osalta kaupunginhalli-

tus. 

 

 

17 §  Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen 

 

Virka- ja työsuhteen irtisanomisesta, purkamisesta ja koeaikana suoritettavasta 

purkamisesta sekä lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ot-

taa työntekijän palvelussuhteeseen. Taloudellisin tai toiminnallisin perustein ta-

pahtuvasta lomauttamisesta tai irtisanomisesta päättää kaupunginhallitus. Vi-

ranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuh-

teen irtisanomisesta saatetaan palvelusuhteeseen ottamisesta päättäneen viran-

omaisen tietoon. Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien lomauttamisesta päät-

tää kaupunginhallitus. 

 

18 §  Palkkaus 

 

Viranhaltijan/työntekijän palkasta päättää ao. toimialajohtaja palkka-

asiamiehen/KT-yhteyshenkilön antaman lausunnon perusteella. Toimialajohta-

jien ja muiden alaistensa palkasta päättää kaupunginjohtaja. 

 

 

19 §  Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa 

 

Kaupunginjohtaja päättää tarvittaessa toimistohenkilöstön käytöstä toimialojen 

välillä. Toimialajohtajat päättävät toimialansa sisäisestä henkilöstön käytöstä. 
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Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, tulosaluejohtajat ja toimintayksiköiden 

esimiehet ratkaisevat alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat: 

1. myöntävät vuosiloman; 

2. myöntävät sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhalti-

jalla ja työntekijällä on lainsäädännön sekä virka- ja työehtosopimuksen no-

jalla ehdoton oikeus; 

3. päättävät henkilöstön palkattoman virka-/työvapaan myöntämisestä enintään 

kolmeksi vuodeksi; 

4. valitsevat sijaiset vuosiloman tai virka-/työvapaan ajaksi ja täyttöluvan saa-

tuaan valitsevat avoimen viran/toimen hoitajat ja päättävät ko. henkilöiden 

palkkauksesta; 

5. määräävät henkilöstön työaikajärjestelyistä sekä tarvittaessa henkilöstön li-

sä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon; 

6. päättävät henkilöstön osallistumisesta täydennyskoulutukseen; 

7. päättävät terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa 

koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. 

 

 

20 §  Viranhaltijan yleinen ratkaisuvalta 

 

Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, erillisyksiköiden vastuuhenkilöt, tulosalue-

johtajat ja toimintayksiköiden esimiehet päättävät: 

1. hankinnoista toimielimen vahvistamissa rajoissa, 

2. niistä asioista, jotka toimielin toimivaltansa nojalla on siirtänyt viranhaltijan 

päätettäväksi, 

3. ehdollisesti suoritetun virkavaalin vahvistamisesta, mikäli lääkärintodistus 

on varaukseton, 

4. korvauksen ja vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kau-

punki on katsottava korvausvelvolliseksi enintään 2.000 €:oon asti tapausta 

kohden. 

 

 

21 §  Viranhaltijan erityinen ratkaisuvalta 

 

Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta määritellään toimenkuvissa. 

 Ratkaisuvaltaa käytettäessä viranhaltijat noudattavat kaupunginhallituk-

sen/lautakunnan vahvistamia yleisiä ohjeita. 

 

Viranhaltija pitää 18-21 §:ien mukaisista päätöksistään pöytäkirjaa ja tiedottaa 

niistä sille toimielimelle, jonka alaisuudessa hän toimii. 

 

 

22 §  Työntekijät 

 

Se, mitä tässä säännössä on määrätty viranhaltijasta, koskee soveltuvin osin 

myös työsopimussuhteista työntekijää. 
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IV luku 

KAUPUNGINHALLITUS 
 

 

23 §   Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta 

 

Kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat 

1. rakennustonttien myyntiä ja tontteihin kuuluvien alueiden vaihtoa kaupun-

ginvaltuuston päättämien hinnoitteluperusteiden mukaisesti, 

2. kiinteän omaisuuden ostamista kaupungille noudattaen niitä ohjeita ja mää-

räyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään on antanut, 

3. maankäyttösopimusten hyväksymistä (MRL 11 §), 

4. kaavojen laatimista, 

5. vaikutuksiltaan vähäisten asemakaavojen hyväksymistä (MRL 52 §), 

6. rakennuskiellon määräämistä ja sen pidentämistä, kun yleiskaavan laatimi-

nen tai muuttaminen on pantu vireille (MRL 38 §), 

7. rakennuskiellon antamista alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muut-

taminen on vireillä (MRL 53 §), 

8. rantayleiskaavan laatimisesta perittävien maksujen periaatteita ja maksujen 

perintätapaa ja –aikaa (MRL 76 §), 

9. kadun tai muun yleisen alueen toteuttamisvastuun siirtämistä omistajalle tai 

haltijalle vaikutuksiltaan vähäisten asemakaavojen kaavamääräyksissä 

(MRL 91 §), 

10. asemakaavan mukaisen yleisen alueen sekä sellaisen yleisen rakennuksen 

asemakaavan mukaisen tontin, joka asemakaavassa on tarkoitettu kunnan 

laitokselle tai kunnan muihin tarpeisiin, lunastuksesta päättämistä (MRL 96 

§), 

11. rakennuskehotuksen antamista sekä annettujen rakentamiskehotusten luette-

lointia (MRL 97 §), 

12. maanomistajan maksettavaksi määrättävää katualueen korvausta (MRL 105 

§), 

13. yhden tai useamman alueen kehittämisalueiksi nimeämistä (MRL 110, 111 

§), 

14. poikkeuksen myöntämistä MRL:n 171 §:n 1 mom. mukaisista säännöksistä, 

määräyksistä ja kielloista, 

15. kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevasta hallinto-oikeuden kumoamis- ja 

muuttamispäätöksestä valittamista (MRL 191 §), 

16. vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisveron sekä kansaneläke- 

ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta, 

17. kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien suoritusten ja vakuuksien hy-

väksymistä, valvomista, muuttamista ja vapauttamista, jollei toisin ole sää-

detty tai määrätty tai valtuuston päätöksestä muuta johdu, 

18. vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kunta on katsottava 

korvausvelvolliseksi, jollei tehtävää ole annettu lautakunnalle tai viranhalti-

jalle, 

19. käyttöomaisuuden myyntiä valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti, 

20. kaupungin omistamien osakkeiden ja osuuksien myyntiä, 

21. poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan vahvistamista, 
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22. antolainojen ja vieraan pääoman muutoksia valtuuston talousarvion ja         

–suunnitelman hyväksymisen yhteydessä päättämien periaatteiden mukai-

sesti, 

23. lainasalkun ja maksuvalmiussuunnittelun periaatteita ja rahoituksen tasapai-

non kehitystä, 

24. kassavarojen sijoittamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien periaattei-

den mukaisesti, 

25. julkisoikeudellisia maksuja sekä vesi-jätevesimaksuja ja niiden yksityiskoh-

taisia perusteita, 

26. kaupungin riskien vakuuttamista, 

27. paikallisten virka- ja työehtosopimusten tekemistä pääsopimuksen mukai-

sesti, 

28. virkaehtosopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta johtuvien kiistakysymys-

ten ratkaisemista käytyjen paikallisneuvottelujen pohjalta, 

29. selityksen antamista valtuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan vali-

tuksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo että valtuuston päätöstä ei ole 

kumottava, 

30. kaupungin lausunnon antamista, ellei lausuntoa ole pyydetty muulta toimie-

limeltä, 

31. talous- ja velkaneuvonnan valvontaa ja taloutta yhteistoimintasopimuksen 

ehtojen mukaisesti, 

32. yli 1,0 milj. euron rakennushankkeen yleissuunnitelmaa ja kustannusarviota, 

33. yli 14 työpäivän harkinnanvaraisen palkallisen virkavapauden/työloman 

myöntämistä, 

34. yritysten kanssa solmittavia kaupungin teollisuus- ja liiketilojen sekä teolli-

suus- ja liiketonttien vuokrasopimuksia, 

35. kaupunginjohtajan erillistä palkanlisää, palkkiota ja palkankorotusta, sellais-

ta virkavapautta, jonka saamiseen kaupunginjohtajalla on lainsäädännön ja 

virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus sekä enintään vuodeksi 

kerrallaan kaupunginjohtajan harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämis-

tä ja sen palkallisuutta, 

36. erilaisten katselmusten ja arviointitoimitusten suorittamistavasta, mikäli se 

on asioiden luonteen tai päätöksenteon kannalta tarpeen, 

37. vahinkoarvioiden tekemisestä perittäviä maksuja, 

38. keskitettyä tiedottamista, 

39. kaupunginhallitukselle tulevien laskutositteiden hyväksyjiä, 

40. yli vuoden kestäviä sijaisuuksia tai määräaikaisia työsuhteita ja täyttölupaa 

toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin, 

41. antaa teknisen lautakunnan ehdotuksesta lausunnon aluepelastustoiminnan 

suunnitelmasta. 

 

Kaupunginhallituksen tehtävänä on antaa viimeistään maaliskuussa valtuustolle 

kuntalaissa tarkoitettu luettelo kaupungin jäsenten edellisenä vuonna tekemistä 

aloitteista ja valtuutettujen tekemistä valtuustoaloitteista. 

 

Kaupunginhallitus voi siirtää edellä mainittujen asioiden osalta ratkaisuvaltaa 

kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, lautakunnalle tai viranhaltijalle. 
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24 §  Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ratkaisuvalta 
 

 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ratkaisee asian, joka koskee kaupungin-

johtajan vuosilomaa. 

 

 

V luku 

KAUPUNGINJOHTAJA 

 

 

25 §   Kaupunginjohtajan toiminta-ajatus 
 

 Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, 

taloudenhoitoa ja muuta toimintaa siten, että Laitilan kaupungin organisaatio ja 

henkilöstö toimivat tuloksellisesti ja taloudellisesti kaupungin toiminta-

ajatuksen ja asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Tällöin kaupungin-

johtaja vastaa erityisesti siitä, että kaupungin kehityksen edellytykset taloudelli-

sen, strategisen, maankäytön sekä elinkeinollisen suunnittelun osalta toteutuvat 

ja että kaupungin palvelujärjestelmä on tuloksellinen, toimiva ja taloudellinen. 

 

 

26 §   Kaupunginjohtajan ratkaisuvalta 
 

 Kaupunginjohtaja päättää 

1. edustamisesta, edustus-, neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksista ja kaupungin 

edustuksesta niissä, ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä, 

2. etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä, 

3. kaupunginhallituksen alaisista tai kaupunginvirastolle tulevista enintään 

100.000 euron suuruisista yksittäisistä hankinnoista ml. kiinteistöt, 

4. enintään 14 työpäivän harkinnanvaraisen palkallisen virkavapauden/työ-

loman myöntämisestä, 

5. tarvittaessa asettaa tilapäisiä työryhmiä ja neuvotteluelimiä, 

6. kaupungin vaakunan käyttöoikeuden myöntämisestä, 

7. kaupungin pankkitilien käyttöoikeuden myöntämisestä. 

8. alle vuoden mittaisten sijaisuuksien täyttöluvat. 

 

Kaupunginjohtaja toimii kaupunginviraston päällikkönä. 

 

 

27 §   Kaupunginjohtajan sijaisuus 
 

 Kaupunginjohtajan ollessa esteellisenä tai estyneenä hoitamaan virkaansa taik-

ka viran ollessa avoinna hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä talousjohtaja tai hä-

nen ollessa esteellisenä tai estyneenä hoitamaan virkaansa, sijaisen nimeää kau-

punginhallitus. Milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää neljää kuukautta 

kauemmin, kaupunginhallitus voi kuitenkin ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. 
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VI luku 

LAUTAKUNNAT 

 

 

28 §   Lautakuntien toiminta-ajatukset 
 

 Lautakunnalla on toiminta-ajatus ja siitä johdetut tulostavoitteet, jotka vuosit-

tain hyväksytään talousarvion yhteydessä. 

 

 

29 §   Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta 
 

 Lautakunta 

1. hyväksyy käyttösuunnitelman, jolla tehtävien määräraha, toiminnalliset ta-

voitteet ja tuloarvio jaetaan tulosalueille ja asetetaan tarkennetut tavoitteet 

tulosalueittain ja tulosyksiköittäin, 

2. päättää hallinnassa olevien alueiden, laitosten, toimitilojen ja huoneistojen 

käytöstä ja vuokralle antamisesta kaupunginhallituksen antamien yleisohjei-

den mukaisesti, ellei lautakunta ole antanut asiaa viranhaltijan ratkaistavak-

si, 

3. päättää irtaimen omaisuuden hankintaperusteista ja hankkimisesta, 

4. hyväksyy alaisuudessaan olevien tulosalueiden toimintaa koskevat ohjeet ja 

perusteet, 

5. myöntää toimialallaan vapautuksen tai lykkäyksen kunnallisen maksun ja 

sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai mää-

räysten mukaan on sallittu, 

6. päättää hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden käytöstä, poistamisesta, 

myynnistä, vuokralle antamisesta ja ottamisesta sekä muusta käytettäväksi 

luovuttamisesta noudattaen niitä ohjeita, joita kaupunginhallitus on mahdol-

lisesti antanut, 

7. hyväksyy toimialallaan tehtävät sopimukset, lukuun ottamatta kuntien väli-

siä, laaja-alaisia yhteistoimintasopimuksia, 

8. päättää taidehankinnoista määrärahan puitteissa. 

 

 

VII luku 

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE 

 

 

SIVISTYSLAUTAKUNTA 

 

30 §   Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta 

 

Sivistyslautakunnan tehtävänä on toimialallaan päättää ja hyväksyä seuraavat 

asiat: 

1. päättää koulukuljetussopimuksista ja –hinnoista sekä kuljetusavustusten 

perusteista sekä koulukyyditysten järjestämisen yleisistä linjauksista, 

2. päättää koululaitoksen koulujen työ- ja loma-ajoista POL:n 23 §:n ja 

POA:n 7 §:n mukaan, 
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3. hyväksyä kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat, 

4. hyväksyä peruskoulujen ja lukion lukuvuosisuunnitelmat, 

5. hyväksyä oppilaan erityisen tuen opetusjärjestelyt POL:n 17-18 §:n ja LL 

13 §:n  mukaan, mikäli huoltaja ei ole antanut niihin suostumustaan, 

6. päättää oppilaan erottamisesta määräajaksi POL 36 §:n ja LL 26 §:n mu-

kaan, 

7. päättää lukion oppilaan pidättämisestä opiskelusta rikostutkinnan ajaksi, 

8. päättää koulutuksen järjestäjän arvioinnista,  

9. valita koululle rehtori ja vara- tai apulaisrehtori POL 37 §:n ja LL 30 §:n 

mukaan, 

10. päättää annettavasta aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 

11. myöntää avustukset kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille ja yksi-

tyisille, 

12. myöntää avustukset ja palkitsemiset liikunta- ja nuorisotoimintaa harjoit-

taville yhdistyksille, yhteisöille ja yksityisille, 

13. päättää kirjaston aukioloajoista ja kirjastoauton reiteistä, 

14. päättää varhaiskasvatuksen ryhmäkoosta, subjektiivisen päivähoito-

oikeuden rajaamisesta/oikeudesta, maksuperusteiden vahvistamisesta, 

15. päättää koulunkäyntialueiden rajoista, 

16. koulujen järjestyssäännöistä. 

 

Lisäksi sivistyslautakunta päättää erikseen opetus-, vapaa-aika- ja kulttuuritoin-

ta koskevien asioiden ratkaisuvallasta, mikäli sitä ei ole määritelty toimenku-

vissa. 

 

 

31 §   Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunnan ratkaisuvalta 

 

Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunnan tehtävänä on toimialallaan päät-

tää ja hyväksyä 29 §:ssä ”Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta” mainittujen lisäk-

si seuraavat asiat: 

 

1. vahvistaa kansalaisopiston lukuvuosittainen opetusohjelma, myös taiteen 

perusopetuksen osalta, 

2. hyväksyä taiteen perusopetuksen osalta kullekin taiteenalalle tehtävän tai-

teen perusopetuksen opetussuunnitelma 

3. toistaiseksi otettavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden valitseminen 

4. hyväksyä toimialansa talousarvioehdotus, talous- ja toimintasuunnitelmaeh-

dotus sekä talousarvion käyttösuunnitelma 

5. seurata oppilaitoksen toimintaa, tehdä aloitteita, esityksiä sekä toimivaltansa 

puitteissa päätöksiä oppilaitoksen kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja oppi-

laitosta koskevissa asioissa. 

 

Lisäksi Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta päättää erikseen toimi-

alaansa koskevien asioiden ratkaisuvallasta, mikäli sitä ei ole määritelty toi-

menkuvissa. 

 

 

32 §   Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan ratkaisuvalta 
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Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan tehtävänä on toimialallaan päättää 

ja hyväksyä 29 §:ssä ”Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta” mainittujen lisäksi 

seuraavat asiat: 

 

1. päättää musiikkiopiston työ- ja loma-ajoista 

2. hyväksyä opetussuunnitelma 

3. hyväksyä oppilaitoksen toimintakertomus 

4. hyväksyä oppilaaksi ottamisen perusteet 

5. hyväksyä oppilaan erityiset opetusjärjestelyt (mm. henkilökohtainen opetus-

suunnitelma) 

6. päättää oppilailta perittävistä maksuista talousarvion asettamissa puitteissa 

7. päättää oppilaan erottamisesta 

8. päättää koulutuksen järjestämisen arvioinnista 

9. päättää toimialaansa kuuluvien koulutuspalvelujen hankkimisesta musiik-

kiopiston ulkopuolelta 

10.  valita musiikkiopiston vakinainen henkilöstö 

11.  valita musiikkiopiston sivutoimipisteen johtaja 

12.  hyväksyä toimialansa talousarvioehdotus, talous- ja toimintasuunnitelma-

ehdotus sekä talousarvion käyttösuunnitelma 

13.  seurata oppilaitoksen toimintaa, tehdä aloitteita, esityksiä sekä toimivaltan-

sa puitteissa päätöksiä oppilaitoksen kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja 

oppilaitosta koskevissa asioissa. 

 

Lisäksi Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta päättää erikseen toimi-

alaansa koskevien asioiden ratkaisuvallasta, mikäli sitä ei ole määritelty toi-

menkuvissa. 

 

 

VIII luku 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE 

 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 

 

33 §   Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta 
 

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta on määrätty pääosin lainsäädän-

nössä. 

 Lainsäädännössä mainitun ja lautakunnan yleisen ratkaisuvallan lisäksi sosiaali- 

ja terveyslautakunta päättää: 

1. yksiköidensä hoitopäivien hinnat ja tuottamiensa palvelujen taksat, 

2. valitsee keskuudestaan sosiaalitoimen laitosten irtaimistontarkastajat, 

3. nimeää kansanterveystyön vastaavan lääkärin. 

 

 

IX luku 

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE 
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TEKNINEN LAUTAKUNTA 

 

34 §   Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta 

 

 Sen lisäksi, mitä muuten on säädetty tai määrätty, tekninen lautakunta ratkaisee 

toimialallaan seuraavat asiat: 

1. valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset talousarviomääräraho-

jen mukaisesti, 

2. asianomaista hallintokuntaa kuultuaan hyväksyy kiinteistöjen enintään 1,0 

milj. €:n rakennushankkeiden yleissuunnitelman ja kustannusarvion, 

3. hyväksyy kohteiden suunnitelmat ja kustannusarviot, 

4. päättää toteutettavien töiden suoritustavasta, aloittamisesta sekä urakkaso-

pimuksista talousarvion määrärahojen mukaisesti,  

5. päättää urakalla suoritettujen töiden vastaanottamisesta ja hyväksyy käyt-

töönotettavaksi tai luovutettavaksi omana työnä suoritetut työt, 

6. päättää, hyväksyy ja valvoo urakoita koskevat vakuudet, 

7. päättää asemakaava-alueen katupiirustusten vahvistamisesta ja katujen ylei-

seen käyttöön luovuttamisesta, 

8. päättää vesihuoltolaitoksen liittymissopimuksesta, kun kyseessä on taksasta 

poikkeavat perusteet tai kyseessä on harkinta siitä, sallitaanko kiinteistön 

liittyä laitokseen, 

9. myöntää haja-asutusalueen vesihuoltoavustukset kaupunginvaltuuston vah-

vistamien perusteiden mukaisesti, 

10. päättää liikennemerkkien asettamisesta siellä, missä kaupunki on tienpitäjä-

nä, 

11. päättää luvan myöntämisestä johtojen, kilpien ja muiden laitteiden sijoitta-

miseen kaupungin omistamille tai hallitsemille alueille ja hyväksyy kaupun-

gin puolesta MRL:n 161 §:n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden si-

joittamissopimukset, 

12. myöntää kaupungin avustukset yksityisteiden ylläpitämiseen, rakentamiseen 

ja perusparantamiseen, 

13. antaa lausunnon paikallisteiden kunnossapidon kustannusarviosta ja tievi-

ranomaisen tienpidon toimenpideohjelmasta, 

14. toimii jätehuoltoviranomaisena, 

15. hyväksyy palo- ja pelastussuunnitelmat, 

16. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 84 §:n mukaisesta kadunpidon antami-

sesta ulkopuoliselle, 

17. tekee maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaiset kadunpitopäätökset sekä 

päättää kadunpidon lopettamisesta, 

18. huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain 90 §:n mukaisista yleisten alueiden 

toteuttamissuunnitelmien laatimisesta, 

19. antaa kaupunginhallitukselle ehdotuksen lausunnoksi aluepelastuslaitoksen 

palvelutasosuunnitelmasta, 

20. päättää kaupungin metsänmyynnistä, -hoidosta ja metsästysvuokrasopimuk-

sista sekä peltoalueiden hoidosta ja vuokrasopimuksista. 

 

 

35 §   Toimitusjaosto 
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 Toimitusjaosto on yksityistielain mukainen jaosto tietoimituksia varten. 

Se on kolmijäseninen jaosto, johon tekninen lautakunta valitsee jäsenistään ja 

varajäsenistään puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden varsinaisen jäse-

nen sekä näille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 

 Varajäsenet eivät kuitenkaan saa muodostaa jaostossa enemmistöä, eikä heitä 

voi valita puheenjohtajaksi eikä varapuheenjohtajaksi eikä näiden varajäseniksi. 

 

 

36 §   Toimitusjaoston ratkaisuvalta 
 

1. Pitää yksityisistä teistä annetun lain mukaiset tielautakunnalle kuuluvat toi-

mitukset, 

2. hyväksyy kaupungin ja tiekunnan välillä tehtävät kunnossapitosopimukset, 

3. hakee yksityistielain 39 §:n mukaisen tietoimituksen pitämistä ja käyttää 

siinä kaupungin puhevaltaa. 

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 

 

37 §   Rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaisuvalta 
 

 Sen lisäksi, mitä muuten on säädetty tai määrätty, rakennus- ja ympäristölauta-

kunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat: 

1. toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n mukaisena rakennusvalvontavi-

ranomaisena, 

2. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisesti, kaavatyöryhmän 

esityksestä, rakennusluvan edellytyksistä suunnittelutarvealueella, 

3. toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 §:n tarkoitta-

mana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, 

4. toimii maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupaviranomaisena ja 14 §:n mukaise-

na valvontaviranomaisena, 

5. päättää luonnonsuojelulain 26 §:n nojalla luonnonmuistomerkkien rauhoit-

tamisesta ja 28 §:n nojalla luonnonmuistomerkkien rauhoitusten lakkautta-

misesta, 

6. antaa vesiliikennelain 17 §:n mukaiset esitykset ja lausunnot, 

7. antaa maastoliikennelain 9 §:n mukaiset esitykset ja lausunnot, 

8. antaa ympäristönsuojelulain nojalla pyydetyt lausunnot, 

9. antaa maa-aineslain nojalla pyydetyt lausunnot, 

10. antaa lausunnon mainostaulujen sijoitusluvista. 

 

 

X luku 

KOKOUSMENETTELY 

 

 

38 §   Soveltaminen 
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 Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin 

muissa toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten ko-

kouksissa. 

 

 

39 §   Kokousaika ja –paikka 
 

 Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään 

myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö 

toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 

 

 

40 §   Kokouksen koollekutsuminen 
 

 Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-

johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsitel-

tävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokous-

kutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnä-

olo-oikeus tai –velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla joko postitse tai 

sähköisesti. 

 

 

41 §   Jatkokokous 
 

 Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siir-

tää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa ol-

leille on kuitenkin annettava tieto jatkokokouksesta. 

 

 

42 §   Varajäsenen kutsuminen 
 

 Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava 

varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa ko-

kouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi 

kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja 

tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 

 

 

43 §   Kokouksen pitäminen 
 

 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen lailli-

suuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjes-

tyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi 

sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 

 

44 §   Kokouksen johtaminen 
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 Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjes-

tyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan 

määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy 

epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 

 

 

45 §   Tilapäinen puheenjohtaja 
 

 Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossa-

kin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohta-

ja. 

 

 

46 §   Läsnäolo toimielinten kokouksissa 
 

 Kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoi-

keus: 

- kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapu-

heenjohtajilla, 

- lautakunnan kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupun-

ginhallituksen nimeämällä kaupunginhallituksen edustajalla ja kaupungin-

johtajalla, 

- muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja 

kaupunginjohtajalla. 

 

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päät-

tää asianomainen toimielin. 

Kaupunginhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuus-

ton työjärjestyksessä. 

 

 

47 §   Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä 
 

 Kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnä-

olo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä 

myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja. 

 

 

48 §   Esittely kokouksessa 
 

 Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän 

ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esitys-

listalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, 

pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistetta-

va esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisestä syystä 

(esittelijä ja hänen sijaisensa ovat molemmat esteellisiä tai estyneitä esittele-

mään asiaa) päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta 

ilman viranhaltijan esittelyä. 
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 Asiat ratkaistaan kaupunginhallituksen kokouksessa kaupunginjohtajan esitte-

lystä. Hänen ollessaan esteellinen tai estyneenä toimii esittelijänä se viranhalti-

ja, jonka tehtävänä on tällöin muidenkin kaupunginjohtajan virkatehtävien hoi-

taminen. 

 

 Esittelijöinä lautakunnassa toimivat seuraavat viranhaltijat: 

- sosiaali- ja terveyslautakunnassa sosiaali- ja terveysjohtaja sosiaalitoimeen 

liittyvissä asioissa ja ylilääkäri terveystoimeen liittyvissä asioissa, 

- sivistyslautakunnassa sivistystoimenjohtaja, 

- rakennus- ja ympäristölautakunnassa rakennustarkastaja ja ympäristösihtee-

ri, 

- teknisessä lautakunnassa tekninen johtaja. 

 

Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, joka 

on määrätty hoitamaan sijaisena asianomaisen viranhaltijan muitakin virkateh-

täviä. 

 

 

49 §   Esteellisyyden toteaminen 
 

 Esteellisyyden toteaminen kuuluu ensisijaisesti ao. henkilölle itselle. Toimieli-

men puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oi-

keutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 

 

 

50 §   Äänestys ja vaalit 
 

 Äänestyksestä ja vaalien toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä val-

tuuston työjärjestyksessä määrätään. 

 

 

51 §   Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 
 

 Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan 

allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkaste-

taan toimielimen päättämällä tavalla.  Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 

toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päi-

vää aiemmin on ilmoitettu. 

 

 Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 

1) järjestäytymistietoina: 

toimielimen nimi; 

kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; 

läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä 

kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

2) asian käsittelytietoina: 

asiaotsikko; 

selostus asiasta; 

päätösehdotus; 
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esteellisyys; 

tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; 

äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyk-

sen tulos; 

vaalit: vaalitapa ja vaalitulos; 

päätöksen toteaminen; sekä 

eriävä mielipide. 

3) laillisuustietoina: 

oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; 

puheenjohtajan allekirjoitus; 

pöytäkirjanpitäjän varmennus; 

merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä 

merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. 

 

 Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa on annettava tarpeelliset oh-

jeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituk-

sessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on 

liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on lii-

tettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan 

kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhal-

tijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 

 

 

52 §   Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 
 

 Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voivat päättää kaupun-

ginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja. Asian ot-

tamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää ao. lautakunta, sen puheenjoh-

taja ja lautakunnan esittelijä. 

 

 

53 §   Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 
 

 Viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitetta-

va kaupunginhallitukselle ja lautakunnalle sekä johtokunnalle niiden määrää-

mällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen tai 

lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan 

pöytäkirjan allekirjoittamisesta. 

 

 Mitä edellä on määrätty asian ottamisesta muun viranomaisen käsiteltäväksi, 

sovelletaan vastaavasti luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksiin. 

 

 

XI luku 

KAUPUNGIN TALOUS 

 

 

54 §   Talousarvion täytäntöönpano 
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 Valtuusto hyväksyy talousarviossa konsernitavoitteet tytäryhteisöille sekä teh-

täväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet toimielimelle, määrärahat ja 

tuloarviot sekä jakaa määrärahat ja tuloarviot 

 

1. käyttötalousosassa tehtäville 

 

2.   tuloslaskelmaosassa 

verotuloihin 

valtionosuuksiin 

korkotuloihin 

muihin rahoitustuloihin 

korkomenoihin 

muihin rahoitusmenoihin 

satunnaisiin kuluihin 

satunnaisiin tuottoihin 

 

3.   investointiosassa tehtäväyksiköille/hankkeille 

 

4. rahoitusosassa 

antolainojen vähennykseen 

antolainojen lisäykseen 

pitkäaikaisten lainojen vähennykseen 

pitkäaikaisten lainojen lyhennykseen. 

 

 Valtuusto hyväksyy talousarviossa myös mahdollisen toimintapääoman muu-

toksen. 

 

 Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta 

 

1. hyväksyy käyttösuunnitelmat, joilla tehtävän määräraha ja tuloarvio tarvit-

taessa jaetaan kustannuspaikoille 

 

2. asettaa tarkennetut tavoitteet kustannuspaikoittain 

 

3. päättää omalta osaltaan määrärahojen käytöstä sekä tehtävien toteuttamises-

ta, tilojen ja alueiden käytöstä perittävistä kertaluonteisista käyttömaksuista 

ja vuokrista kaupunginhallituksen mahdollisesti antamien ohjeiden mukai-

sesti. 

 

Edellä mainitut toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen 

liittyvää toimivaltaa edelleen alaisille viranhaltijoille. 

 

 

55 §   Talousarvion muutokset 
 

 Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden 

aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä 

vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvi-

on muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. 
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 Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toi-

minnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita 

tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaiku-

tus määrärahoihin. 

 

 

56 §   Käyttöomaisuuden myynti 
 

 Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mu-

kaisesti kaupunginhallitus. 

 

 Osakkeiden ja osuuksien myynnistä päättää kaupunginhallitus sekä hallinnas-

saan olevan irtaimen omaisuuden osalta lautakunta. 

 

 

57 §   Poistosuunnitelman hyväksyminen 
 

 Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perus-

parannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen pois-

tosuunnitelmaan ole erityistä syytä. 

 

 Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kaupun-

ginhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. 

 Kaupunginhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 

 

 

58 §   Rahatoimen hoitaminen 
 

 Kaupunginvaltuusto päättää lainan ottamista ja lainan antamista koskevista pe-

riaatteista. 

 

 Talousarvion ja –suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää an-

tolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. 

 

 Kaupunginhallitus hyväksyy lainasalkun ja maksuvalmiussuunnitelman periaat-

teet sekä seuraa rahoituksen tasapainon kehitystä. 

 

 Sijoitustoiminnasta päättää kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden 

mukaisesti kaupunginhallitus. 

 

 Muita rahoituksen tehtäviä kaupunginhallitus voi omalla päätöksellään siirtää 

edelleen muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. 

 

 

59 §   Maksujen määrääminen 
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 Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Julkisoikeudellisista maksuista 

ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kaupunginhallitus. Kaupungin-

hallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. 

 

 

60 §   Riskienhallinta 
 

 Kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittami-

sesta sekä päättää kaupungin omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kau-

punginhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viran-

haltijoille. 

 

 

61 §   Tulojen vastaanotto 
 

 Kaupungille tulevat rahasuoritukset on, mikäli mahdollista ohjattava kaupungin 

pankki- tai postisiirtotilille. 

 

 Kassanhoitajan tai alitilittäjän ottaessa vastaan kaupungille tulevia maksuja 

maksajalle on annettava juoksevalla numerolla ja päiväyksellä varustettu kuitti 

tai kassakoneella laskuun tehty kuittaus. Ellei maksua ole kuitattu vastaanote-

tuksi kassakoneella, on tulotositteeksi jäävään kappaleeseen otettava maksajan 

allekirjoitus. 

 

 Kaupunginhallituksen niin päättäessä voidaan tuloja perittäessä käyttää tarkoi-

tusta varten valmistettuja, numeroituja ja euromääräisiä tulotositteita. 

 

 Numeroiduista tulotositesarjoista sekä tositteiden luovutuksista ja tilityksistä on 

pidettävä luetteloa. 

 

 

XII luku 

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

 

 

62 §   Tiedottaminen 

 

 Kaupungin tiedottamista johtaa kaupunginhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet 

kaupungin tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista 

kaupungin viranhaltijoista. 

 

 

63 §   Kaupungin asukkaiden aloitteet 
 

 Kaupunginhallituksen on vuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 

mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa 

tehdyistä kaupungin toimintaa koskevista kaupungin asukkaiden aloitteista ja 

niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä 

aloitteista on käsitelty loppuun. 
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 Kaupunginhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä kaupungin 

asukkaiden aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kaupunginhallitukselle ja 

asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. 

 

 Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi 

aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen 

tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsitte-

lystä. 

 

 

64 §   Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 
 

 Kaupunkia koskevat sopimukset ja annettavat sitoumukset (kaupunginvaltuus-

ton tai kaupunginhallituksen päätökseen perustuvat) tekee kaupunginhallitus. 

Nämä asiakirjat allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen pu-

heenjohtaja ja varmentaa talousjohtaja tai toimialajohtaja, jollei kaupunginhalli-

tus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. 

 

 Sopimukset ja sitoumukset tehtäväalueellaan tekee asianomainen lautakunta, 

jollei lautakunta ole siirtänyt ratkaisuvaltaa viranhaltijalle. Allekirjoittajana on 

tällöin toimialajohtaja tai asianomaisen lautakunnan puheenjohtaja ja varmen-

taa asianomainen tulosalueen johtaja. 

 

 Viranhaltijan hänelle annetun päätösvallan nojalla tekemät päätökset samoin 

kuin niiden perusteella tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekir-

joittaa päätöksentekijä itse. 

 

 Mitä edellä on sanottu sopimuksista ja annettavista sitoumuksista, koskee myös 

toimielinten toimituskirjoja ja muita asiakirjoja. 

 

 Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa toimielimen pöytäkirjanpitäjä, tietopalvelu-

päällikkö tai toimielimen vastuualueen arkistonhoitaja. Valmistelua koskevat 

asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 

 

 

65 §   Asiakirjojen antamisesta päättäminen 

 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 4 ja 14.1 

§:ssä tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakir-

jan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 

 

 

66 §   Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut 

 

Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tu-

losteesta peritään sivukohtainen maksu. 

 



  29 

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muus-

ta tulosteesta peritään kiinteä maksu, joka porrastetaan tiedonhaun vaativuuden 

mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu. 

 

Porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä 

vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja an-

netaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähete-

tään sähköpostin välityksellä.  

 

Kaupunginhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen 

perusteista ja euromääristä. 

 

 

XIII luku 

TARKASTUSSÄÄNTÖ 

 

 Hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä. 


