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VATE seurantaryhmän 4. kokous 

Aika: tiistai 25.1.2022 klo 18:00 – 20:03 

Paikka: Pihlaja tai TEAMS (jos tulee paikalle, on ilmoitettava Tarjalle, maksimi määrä 6 henkilöä) 

Osallistujat:  Liite 1 

 

ASIAT: 

1. Kokouksen avaus 

ESITYS: Puheenjohtaja Antti Kivelä avaa kokouksen. 

PÄÄTÖS: Pj avasi kokouksen klo 18:00.  

 

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen 

ESITYS: Kokoukseen osallistuvat toteaa sihteeri nimenhuudolla (LIITE 1). 

PÄÄTÖS: Osallistujat todettiin liitteen 1 mukaisesti. 

 

3. Työterveyshuollon järjestäminen hyvinvointialueella 

TAUSTAT: Yhteiskokous 17.1.2022 Janne Niemeläinen pohjusti keskustelua työterveyshuollon valmistelusta 

hyvinvointialueella.  Henkilöstön tunnistetut työkykyriskit ja ennakoidut sairauspoissaolokustannukset 

ovat merkittävät. Laskennallisesti 83M€ kustannus, ilman Kela-korvausta, joka saadaan 1+9 pvm 

poissaolon jälkeisiltä päiviltä. Kustannuksissa ei ole mukana ennen aikaisen eläköitymisen aiheuttamia 

kuluja. 

Mika Parkatti Kevasta kertoi vaikuttavasta työterveyshuollosta, joka on työkykyjohtamista. Se on myös 

veto- ja pitovoimatekijä henkilöstön osalta. Asioita edistetään yhteistyössä ajantasainen ja käytettävissä 

olevan tiedon pohjalta asettaen tavoitteita ja ennakoiden tilanteita. Asiakasorganisaatio määrittää 

työterveyshuollon tason ja johtaa sitä, työterveyshuolto vastaa sovitusta toiminnasta.  Hyvä 

työterveyshuolto sisältää konkreettiset tavoitteet, luottamuksen ja yhtenäisen ymmärryksen, yhdessä 

oppimisen, dokumentoinnin ja yhteisen tietopohjan luomisen, säännöllisen yhteydenpidon sekä 

ammattitaidon ja osaamisen. Työterveyshuolto on pitkäjänteinen investointi riskien pienentämiseksi.  

Mahdollisen työterveyshuollon kilpailuttamiseen liittyvät linjauksen osalta jatkossa esitys tulee olla jo 

esityslistalla! 

Valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa ehdotuksen pohjalta. Kilpailutusta voi valmistella 

tulevien käsittelyjen pohjaksi. 

ESITTELY: 

Asian aiemmat käsittelyt 
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Vate on käsitellyt työterveyshuollon palveluiden järjestämistä 18.10.2021 kokouksessaan ja päättänyt, 

että työterveyshuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen päätetään myöhemmin erikseen; 

tukeudutaanko Järviseudun työterveys Oy:n palveluihin vai kilpailutetaanko työterveyshuollon palvelut 

kokonaisuudessaan. Työterveyshuollon palveluista käydään neuvottelua Järviseudun työterveys Oy:n ja 

pääomistajien kanssa ennen mahdollisesta kilpailuttamisesta päättämistä. 

 

Hyvinvointialueen valmistelijat ovat neuvotelleet hyvinvointialueen henkilöstön työterveyspalveluiden 

kilpailuttamisesta pääomistajien; sairaanhoitopiiri, Kuopio, Siilinjärvi ja Varkaus kanssa. Pääomistajat 

ovat käsitelleet asiaa myös omistajaohjauksessaan. Pääomistajien käsityksen mukaan 

työterveyshuollon palveluita ei tulisi kilpailuttaa tässä vaiheessa.  

 

Järviseudun Työterveys Oy:n edustajat ovat esitelleet palveluitaan ja toimintamallejaan Vate jorylle 

13.10.2022. 

 

Asiaa on käsitelty myös poliittisen seurantaryhmän ja poliittisten piirijärjestöjen yhteiskokouksessa 

17.1.2022 ja asian käsittelyä jatketaan 25.1.2022 kokouksessa. 17.1.2022 kokouksessa linjattiin, että 

kilpailutusta voidaan valmistella korostaen, että lopullisen päätöksen henkilöstön työterveyshuollon 

palveluiden järjestämisestä ja mahdollisesta kilpailuttamisesta tekee aluevaltuusto 10.3.2022 

kokouksessa. Kevan edustaja Mika Parkatti oli kokouksessa esittelemässä nykyaikaista 

työterveyshuoltoa ja sen palveluiden sisältöä sekä vaikuttavuutta. 

 

Vaihtoehdot henkilöstön työterveyshuollon palveluiden järjestämiselle 

 

1. palvelut hankitaan Järviseudun Työterveys Oy:ltä 1.1.2023 lukien toistaiseksi 
2. palvelut kilpailutetaan ja kilpailutuksen voittanut palveluntuottaja tuottaa palvelut 1.1.2023 lukien 
3. palvelut hankitaan Järviseudun Työterveys Oy:ltä 1.1.2023 lukien siihen saakka, kunnes 

kilpailutuksen perusteella valittu palveluntuottaja aloittaa toimintansa, viimeistään 1.1.2024 
 

Aikataulu kilpailutukselle on verrattain tiukka, jos aluevaltuusto päättää 10.3.2022 kokouksessa 

käynnistää kilpailutuksen. Voi olla haastavaa, että kilpailutuksen voittanut palveluntuottaja pystyisi 

aloittamaan toimintansa jo 1.1.2023. Tästä johtuen olisi tarkoituksenmukaista neuvotella Järviseudun 

Työterveys Oy:n kanssa henkilöstön työterveyshuollon palveluiden tuottamisesta 1.1.2023 lukien siihen 

saakka, kunnes kilpailutuksen voittanut palveluntuottaja aloittaa toimintansa (jos palvelut 

kilpailutetaan ja jos kilpailutuksessa saadaan hyväksyttäviä tarjouksia). Ellei palveluita kilpailuteta tai 

kilpailutuksessa ei saada hyväksyttäviä tarjouksia, niin siinä tapauksessa Järviseudun Työterveys Oy 

toimisi palveluntuottajana. 

  

ESITYS:  

Vaten poliittinen seurantaryhmä linjaa valmistelua seuraavasti, jonka mukainen esitys tehdään 

Vatelle: 

1) henkilöstön työterveyshuollon palveluiden kilpailuttamista koskevan tarjouspyynnön valmistelu 

aloitetaan yhdessä Sansian kanssa ja Sansialle annetaan toimeksianto valmistella tarjouspyyntöä, joka 

viedään 10.3.2022 kokoontuvalle aluevaltuustolle päätettäväksi. Todetaan, että Keva on lupautunut 

antamaan asiantuntija-apua tarjouspyynnön sisällön määrittämiseen.  
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2) aloitetaan neuvottelut Järviseudun Työterveys Oy:n kanssa henkilöstön työterveyshuollon 
palveluiden tuottamisesta 1.1.2023 lukien joko toistaiseksi tai siihen saakka, kunnes mahdollisen 
kilpailutuksen voittanut palveluntuottaja aloittaa palvelutuotannon (jos palvelut kilpailutetaan ja jos 
kilpailutuksessa saadaan hyväksyttäviä tarjouksia). 
 
3) Vate esittää aluevaltuuston ensimmäiselle kokoukselle henkilöstön työterveyshuollon palveluiden 
kilpailuttamisen aloittamista Sansian kanssa valmisteltavan tarjouspyynnön mukaisilla ehdoilla.  
Aluevaltuusto päättää kilpailutetaanko henkilöstön työterveyshuollon palvelut vai hankitaanko 
henkilöstön työterveyshuollon palvelut Järviseudun Työterveys Oy:ltä. 

 
PÄÄTÖS: Käytiin monipuolista keskustelua kilpailutuksesta, sen toteuttamistavoista, siirtymäajasta ja 

siirtymäajalla työterveyshuollon palvelujen tuottamistavoista, kilpailutuksen valintakriteereistä yms. 

Nykyisellään työterveyshuollon palveluja tuotetaan Järviseudun työterveyden lisäksi, Pihlajalinnan 

toimesta ja Lapinlahdella omana tuotantona. Paikallisuus olennaista, mutta myös laatu ja 

monipuolisuus tärkeää. Myös riittävä aika varattava toimintojen uudistamiselle. 

Yhteisenä päätöksenä todettiin, että kilpailutusta voi valmistella, kriteerien määrittelyssä käytetään 

sekä työterveyshuollon että Kevan asiantuntijoita apuna. Otetaan mukaan valmisteluun myös 

mahdollisuus tukeutua paikallisiin tuottajiin sekä usean tuottajan malliin. Aloitus 1.1.2024 ja 

siirtymäajalla käytetään nykyisiä sopimuksia ja toimintamalleja Lapinlahtea lukuun ottamatta 

(Lapinlahdelle palvelut esim Ylä-Savon sopimusten kautta). 

 

4. Johtamisjärjestelmä 

TAUSTAT: Yhteiskokouksessa 17.1.2022 Leila Pekkanen esitteli VATE-johtoryhmän enemmistön valmistelua 

hyvinvointialueen johtamisjärjestelmäksi. Valmistelussa on huomioitu aikaisempien poliittisten iltojen 

ohjaus.  

Valmisteltu malli sai pääosin tukea, koska siinä on huomioitu järjestäjän osalta integraatio ja se perustuu 

ikäkaarimalliin. Neljän lautakunnan malli sai kannatusta. Yliopistollisen sairaalan merkityksestä ja 

tärkeydestä ovat kaikki yhtä mieltä, sen brändiä tulee vaalia ja toiminta turvata. 

Yliopistollisen sairaalan edustajien huoli yo-sairaalan pilkkomisesta nähtiin osin johtuvan järjestäjän ja 

tuotannon tehtävien sekoittumisesta keskenään. KYSillä on ehdotetussa mallissa operatiivisen toiminnan 

autonomia, sitä ei ole pilkottu. Näkemykset myös KYSin sisällä eroavat asiassa. Arviointityötä johtanut 

Juuso Tamminen totesi, että järjestäjän integraatiolla tuetaan tavoitteiden mukaista kehittämistyötä, 

joka jatkuu useita vuosia. 

Useissa puheenvuoroissa viitattiin myös aluevaaleihin, joiden tulos selviää viikon sisällä. 

Valmistelu jatkuu 25.1.2022 esityslistan ehdotuksen pohjalta. 

ESITTELY: Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä 

Valmistelijat: Johtaminen ja Osaaminen valmistelukokonaisuus / vastuuvalmistelijat Leila Pekkanen ja 

Jari Saarinen sekä muutosjohtajat  

Valmistelu 
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Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän valmistelu aloitettiin 9.9.2021 järjestetyllä johtamisfoorumilla, 

jonka fasilitoijana toimi KPMG johtamisen asiantuntijat. Yhteenvetona kiteytettiin toimivan 

johtamisrakenteen kriteerit: Ketteryys ja muutoskyvykkyys, integraation mahdollistaminen ja 

asiakaslähtöisen palvelutuotannon toimintakyvyn turvaaminen. 

Konsernirakenteen valmistelua jatkettiin johtoryhmän ja pientyöryhmän työskentelynä. Lokakuussa 

2021 toteutettiin laaja johdolle ja esihenkilöille osoitettu verkkoaivoriihi. Kutsu lähetettiin 684 

henkilölle ja vastausprosentti oli varsin hyvä, eli 40 %. Verkkoaivoriihen toteutti Fountainpark.  Tämän 

tuloksena saimme laajan käsityksen siitä, mitä asioita tulee ottaa huomioon johtamisrakenteen ja 

johtamisen kehittämisen valmistelussa.  Verkkoaivoriihen tuloksista on tiedotettu henkilöstölle sekä 

medialle.  Keskeiset johtopäätökset: 

• Organisaatiossa on selkeästi muutosvalmiutta ja uskallusta ideoida ennakkoluulottomasti 

uudenlaisia tapoja järjestää toimintaa ja palveluita  

• Konsernihallinnon/järjestäjän rooli on ymmärretty  

• Tahtotila on kohti laajempaa integraatiota ja entistä asiakaslähtöisempää toiminta  

• Lähijohtaminen, esihenkilöiden vahva tuki sekä johtamisosaamisen kehittäminen on oleellista 

muutoksen läpiviennissä ja henkilöstön sitoutumisessa uuteen  

Samalla kysyttiin myös tuntemuksia siitä, millä lailla tuleva muutos koetaan. Tuleva muutos koetaan 

varovaisen positiivisena, epävarmuus hieman vaivaa. 62 % oli positiivisella mielellä. Hyvällä hengellä 

eteenpäin! 33 % vastaajista suhtautui neutraalisti ja vain  5 %  kuvasi tuntemuksia negatiivisesti 

Johtamisjärjestelmän ja palvelujen organisointimallin tulisi tukea sote-uudistukselle asetettuja 

tavoitteita, joita ovat mm: 

• integraation edistämistä ja asiakaslähtöisiä palvelumalleja sekä yhdenvertaisuutta 

• järjestäjän ohjausta 

• peruspalvelujen vahvistamista 

• parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta 

• kustannusten hillintää 

Uudistuksen tavoitteena on toteuttaa sekä vertikaalinen (perus–erikois) että horisontaalinen (sosiaali–

terveys) integraatio.  Integraation toteuttamista ovat korostaneet myös poliittisen seurantaryhmän ja 

poliittisten piirijärjestöjen edustajat.  

Uudistuksen toimeenpanon aikataulu on hyvin lyhyt, mistä johtuen poliittista toimielinrakennetta ja 

operatiivisen toiminnan johtamisjärjestelmää on valmisteltu siten, että se voidaan käsitellä 

hallintosäännön yhteydessä maaliskuun aluevaltuuston kokouksessa.  Organisaatiorakenne tarvitaan 

pohjaksi myös muissa valmistelutehtävissä, kuten talous- ja henkilöstöhallinnon ja asianhallinnan 

järjestelmien toimintaedellytyksinä sekä hallintosäännön valmistelussa ja jo keväällä käynnistyvässä 

talousarvion 2023 valmistelussa.  Edellä mainittujen osalta johtamisjärjestelmän kokonaisuus tulee olla 

käytettävissä muussa valmistelussa viimeistään 15.2.2022.  

Toimielinrakenteen valmistelu on käynnistetty syksyn 2021 aikana poliittisten piirijärjestöjen edustajien 

ja poliittisen seurantaryhmän työnä.  Valmistelu aloitettiin työpajatyöskentelyllä ja Sitran esityksellä 

osallisuuden kehittämisen malleista ja mahdollisuuksista.  Työpajatyöskentelyn sekä myöhempien 

kokousten tuloksia on hyödynnetty käsittelyssä olevassa mallissa.  
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Tavoitteena on, että johtamisjärjestelmän kokonaisuus käsitellään aluevaltuuston kokouksessa 

10.3.2022. VATE käsittelee johtamisjärjestelmäesityksen tammikuun aikana ja päätös on pohjaesitys 

aluevaltuustolle. Johtamisjärjestelmä ja hallintosääntö yhdenmukaistetaan valmistelussa helmikuun 

aikana.  

  

Poliittinen päätöksenteko ja toimielinorganisaatio 

Poliittinen seurantaryhmä ja poliittisten puolueiden piirijärjestöjen edustajien kanssa käydyn 

valmistelun pohjalta esitämme Pohjois-Savon Hyvinvointialueen päätöksentekojärjestelmäksi 

seuraavaa: 

• Aluevaltuuston, aluehallituksen ja lakisääteisten toimielimien lisäksi muodostetaan 

lautakuntarakenne sekä jaostoja 

• Lautakuntia on neljä: Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta, Ikääntyvien palveluiden 

lautakunta, Yleisten palveluiden lautakunta ja Kokonaisturvallisuuslautakunta (tai 

pelastustoimen ja turvallisuuden ltk).  

• Lakisääteiset lautakunnat: Tarkastuslautakunta ja aluevaalilautakunta 

• Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet: Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto 

• Jaostot: Omistajaohjaus- ja valvontajaosto, Tulevaisuus- ja strategiajaosto 

• Yhteistoimintaelin 

• Lisäksi yhteistyö- ja vaikuttamisfoorumit: Kuntafoorumi, Yrittäjäfoorumi, Kansalaispaneeli, 

Asiakaspaneeli, HYTE-toimintaverkosto ja Järjestöneuvosto 

Aluehallituksen, lautakuntien ja jaostojen jäsenmäärät määritellään hallintosäännön valmistelun 

yhteydessä.  Lisäksi tällöin määritellään mahdolliset kokoaikaiset tai osa-aikaiset puheenjohtajuudet 

sekä puolueryhmärahan käyttöönotto.  

Lautakuntajärjestelmässä ja lautakuntien palvelusisällöissä on huomioitu ikäsegmenttien tai 

asiakassegmenttien mukaisesti koostuvat perheiden ja vammaisten palvelut ja ikääntyvien palvelut. 

Yleisten palvelujen lautakunnan alaisuudessa ovat työikäisten palvelut sekä erikoissairaanhoidon 

palvelut, joka läpileikkaavat kaikkien lautakuntien palvelukokonaisuudet.   

Tulevaisuus- ja strategiajaoston tehtäviin on sisällytetty terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä 

TKIO ja YTA-alueen yhteistyö, jotka oleellisesti sisältyvät myös Yliopistosairaalan toimintaan.  

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto pyrkii vastaamaan yhä kasvaviin valvontavastuisiin koko 

järjestämisvastuun osalta. Lainsäädännössä on uutena ohjauskeinoja sopimusohjaus, mikä on hyvin 

merkityksellinen taloudellisesti. Hyvinvointialueelle siirtyy n. 10.000 sopimusta liikkeenluovutuksen 

yhteydessä.  Hyvinvointialueelle siirtyy myös useita In-house ja osakkuusyhtiöitä.  

▪ Esityksen liiteaineistossa (LIITE 2) on esitetty toimielinten tehtävät alustavasti. Tehtävät 

tarkentuvat hallintosäännön valmistelun yhteydessä.  

 

Operatiivinen johtamisjärjestelmä (viranhaltijaorganisaatio ja tuotanto) 

Johtamisjärjestelmän rakenteessa on huomioitu sote-uudistuksen lainsäädännössä korostuva 

järjestäjän ja tuottajan erottaminen. Järjestäjää edustavat kokonaisuudessa sekä poliittinen 
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toimielinrakenne että konsernihallinnon ja palvelutoimialojen järjestämisvastuulliset viranhalijat sekä 

hyvinvointialueen johtaja. Erityinen huomio on kiinnitetty yliopistosairaalan huomioimiseen 

järjestelmässä ja se on oma johdettu kokonaisuus Yleiset palvelut – toimialalla yhdessä peruspalvelujen 

kanssa.  Toiminnallista integraatiota toteutetaan sekä tuotannosta vastaavien johtajien että 

järjestäjäjohtajien yhteistyönä. Yleiset palvelut – lautakunnan tulee huolehtia ja seurata integraation 

toteutumista.  

 

Integraation toteuttaminen 

• Yhteiskunnallisten muutosten mukana tuomiin haasteisiin vastaamisen onnistumisen 

edellytyksenä, on aito integraatio niin vertikaalisesti kuin horisontaalisesti  

• Organisoitumismallilla on merkitystä myös työvoiman saatavuuteen  

• Kustannusten kasvun hillitseminen on mahdotonta, jos integraatio perustason sosiaali- ja 

terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta ei toteudu  

Neljän järjestäjän malli loogisina kokonaisuuksina tukee yhdenvertaisten palveluiden saavutettavuutta. 

Palveluprosessien näkökulmasta painopistettä on siirrettävä ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Tätä 

edellytti myös poliittinen ohjaus. Lisäksi jo käynnissä oleva Tulevaisuuden sote-keskus hanketyö tähtää 

integroituun palvelutuotantoon, joka on huomioitava hyvinvointialueen suunnittelussa.  

Johtamisjärjestelmän tulee tukea myös talouden ohjausta ja kokonaisnäkemyksen vahvistamista sekä 

osaoptimoinnin estämistä. Tulevaisuuden haasteet ovat niukan ja vähenevän rahoituksen 

yhteensovittamisessa, joka näkyy erityisesti vanhenevasta väestöstä ja korkeasta sairastavuudesta 

johtuvassa palvelutarpeessa (mielenterveys- ja päihde, tules, sydän- ja verisuonisairaudet). 

Painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäiseviin palveluihin.  

Toimialajohtajien vastuussa korostuvat strateginen johtaminen ja yhteensovitettujen palveluiden 

kehittäminen sekä talouden hallinta. Johtamistyön muutos on jo ollut näkyvissä viime vuosina ja nyt 

käsillä olevassa muutoksessa korostuu yhä enemmän johtamisosaamista substanssiosaamisen sijaan ja 

roolin muutosta asiantuntijasta johtajaksi.  

Koko hyvinvointialueen hallinnolliset palvelut on koottu yhteen strategia- ja konsernipalveluihin. 

Palvelutoimialoilla ei ole omaa hallintoa, mikä supistaa merkittävästi hallintoa nykyiseen 19 eri toimijan 

järjestelmään, joissa osassa on eri palvelualoilla mm. omaa henkilöstö- ja taloushallintoa.  Poliittinen 

järjestelmä merkitsee laajempaa valmistelu- ja esittelijäresurssia, kuin esim. nykyisissä kuntayhtymissä, 

joissa ei ole hallituksen lisäksi lautakuntarakenteita.  Yliopistosairaalan toimintaan liittyy mm. 

yliopistoyhteistyö sekä tulevan YTA-alueen yhteistyörakenteet. Tutkimus-, kehitys- ja 

innovaatiotoiminta on oma kokonaisuutensa Strategia- ja kehittämisen palveluissa. Lisäksi on 

huomioitu opetustoiminta. Näitä kaikkia laajennetaan koskemaan koko hyvinvointialueen toimintaa. 

Asiantuntijayksikössä tulevat työskentelemään yhdessä sekä lääketieteen, hoitotieteen että 

sosiaalitieteen edustajat.  

Palvelutoimialat noudattavat lautakuntarakennetta. Yleisten palvelujen toimialan erikoissairaanhoidon 

ja yliopistosairaalan johtajaa esitetään pysyväksi asiantuntijajäseneksi kaikkiin lautakuntiin. Ko. johtaja 

myös vastaisi yleisten palveluiden lautakunnan asioiden valmistelusta erikoissairaanhoidon ja 

erityispalveluiden osalta.    
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Toimialat jakaantuvat palvelutuotannossa palvelualueisiin, palveluyksiköihin ja toimintayksiköihin. Osa 

palveluista jakaantuu maantieteellisesti jaettuihin kokonaisuuksiin ja osa palveluista jakaantuu 

palvelukokonaisuuksien mukaan riippuen toiminnan luonteesta. Esimerkkinä mainittakoon kotiin 

vietävät palvelut, jotka jakaantuvat alueellisiin kokonaisuuksiin (eteläinen, keskinen, läntinen, koillinen 

ja pohjoinen toiminta-alue).  

Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut-toimiala on yksi neljästä hyvinvointialueen toimialasta. Toimialan 

 tehtäviin kuuluu pelastuslain ja muun toimialan erillislainsäädännön mukaiset tehtävät, 

 hyvinvointialueen yhteiset turvallisuuspalvelut ja määritelty ensihoitopalvelun tuottaminen. Yhteys 

 sote-palvelutuotantoon syntyy läpileikkaavien toimintojen, kuten varautumisen ja ensihoitopalvelun ja 

 kautta.  Palvelujen järjestäminen on osa johtamista. Pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu on 

 lailla säädetty velvoite. Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen valvonta sekä ohjaus ja johtaminen 

 tapahtuu pelastustoimen järjestämislain (613/2021) mukaisesti. Pelastuslain mukaisena toimialan 

 ylimpänä viranhaltijana toimii pelastusjohtaja. 

Hyvinvointialueen johtajan alaisuudessa suoraan ovat viestintä- ja markkinointi, sisäinen tarkastus ja 

omistajaohjaus.  

Toimialueiden ja palveluiden tarkemmat kuvaukset valmistellaan hallintosäännön yhteydessä.  

Johtamisjärjestelmään voi tulla tarkennuksia, jotka päivitetään valtuustolle esitettävään malliin. Koska 

on kyse merkittävästä uudistuksesta, voidaan esitettävää mallia pitää lähtötilanteen johtamismallina, 

joka tarkastellaan uudelleen Hyvinvointialueen toiminnan ensimmäisinä vuosina, viimeistään kolmen – 

neljän toimintavuoden jälkeen. 

 

Keskitetyt konsernipalvelut osana operatiivisen johtamisen kokonaisuutta 

Nykyisissä luovuttajaorganisaatioissa palvelutuotannon eri toimialoilla on omia hallinnollisia palveluja; 

kuten sihteeripalveluja, henkilöstöhallinnon palveluja sekä mahdollisesti talouspalveluja.   

Hyvinvointialueen strategia- ja konsernipalveluissa hallinnolliset tukipalvelut tuotetaan keskitetysti 

koko hyvinvointialueelle; henkilöstöhallinnon palvelut, hallintopalveluiden palvelut, talouspalvelut sekä 

strategia- ja kehittämispalvelut. 

 

Henkilöstöhallinnon palvelut 

Henkilöstöhallinnon eri palvelukokonaisuudet; palvelussuhdeasiat, työhyvinvointiasiat ja 

työsuojeluasiat johdetaan keskitetysti mutta po. asiantuntijapalvelua tarjotaan ”lähipalveluna” erikseen 

sovitun maantieteellisen jaon mukaan. Rekrytointipalvelut ja henkilöstön kehittämispalvelut johdetaan 

ja järjestetään keskitetysti. 

Palvelussuhdeasioiden keskitetty johtaminen on välttämätöntä yhteisen ja tasa-arvoisen 

henkilöstöpolitiikan muodostamiseksi. Palvelussuhteen ehdot ja paikalliset käytännöt vaihtelevat 

luovuttajaorganisaatioittain merkittävästi ja niiden yhteen sovittaminen vaatii keskitetyn johtamisen. 

Keskitetysti johdettu mutta lähellä tarjottava työhyvinvointipalvelun merkitys tulee korostumaan 

hyvinvointialueella. Työhyvinvoinnilla voidaan vaikuttaa merkittävästi henkilöstön sairauspoissaoloihin, 
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osa-työkykyisten työntekijöiden työssä jaksamiseen sekä henkilöstön työkykyisyyteen. 

Työterveyshuollon palvelut ja työterveyshuoltoyhteistyö tulee myös olemaan korostetussa asemassa. 

Henkilöstöhallintoon on sijoitettuna myös keskitetyt henkilöstöpalvelut; sijaistyövoiman hallinta, 

tekstinkäsittelypalvelut, osastonsihteeripalvelut, hallinnollisten sihteereiden palvelut sekä keskitetty 

työvuorosuunnittelu. Näitä kokonaisuuksia johdetaan keskitetysti ja palvelua järjestetään eri 

toimialoille tarpeen mukaan. Sijaistyövoiman hallinnan osalta palvelua järjestetään ja johdetaan myös 

”lähipalveluna” erikseen sovitun maantieteellisen jaon mukaan. 

 

Hallinnolliset palvelut 

Hallinnollisissa palveluissa, yleishallinnossa, järjestetään hyvinvointialueen keskitetyt 

tiedonhallintapalvelut; asianhallinta, arkistotoimi ja kirjaamotoiminta. Toimielinten päätösvalmistelu 

on myös keskitetty yleishallinnon palveluihin ja sieltä järjestetään keskitetysti valtuuston, hallituksen, 

lautakuntien ja jaostojen esityslistojen koostamiset sekä pöytäkirjojen laadinta. Päätösvalmistelu 

järjestää myös kokousten teknisten sihteereiden palvelut. Asioiden valmistelu toimielinten käsittelyyn 

tapahtuu kullakin toimialalla. 

Oikeudelliset palvelut järjestävät oikeudellista asiantuntemusta koko hyvinvointialueelle. 

Oikeudellisten palveluiden lakimiesten tehtävät kohdennetaan siten, että kullakin lakimiehellä on oma 

syvä osaamisalue ja osaamisalueet kattavat koko hyvinvointialueen toimialan eri oikeudelliset 

kysymykset. Kaikilla lakimiehillä on yleisvalmius hoitaa koko hyvinvointialueen lakimiestehtäviä. 

Hyvinvointialueelle tulee uusi ohjausvelvoite suoraan lainsäädännöstä eli sopimusohjaus ja tämä 

merkitsee myös laajempaa sopimusjuridiikan osaamistarvetta, kuin sitä nykyorganisaatioissa on 

käytettävissä.   

Oikeudellisissa palveluissa järjestetään myös riskienhallintapalvelut ja valvontapalvelut. 

Hyvinvointialueen valvontatehtävät ovat merkittävästi laajemmat kuin luovuttajaorganisaatioiden 

vastaavat tehtävät. Tämä korostuu erityisesti peruspalveluissa, kuten ikääntyvien palveluissa.  

Valvontatoiminta on lakisääteistä. Tällä hetkellä nykyorganisaatioissa ei ole ollut käytettävissä riittäviä 

valvonnan resursseja. Riskienhallintaan ja valvontaan resursointi parantaa osaltaan palveluiden laatua. 

Hyvinvointialueelle tulee omistukseen merkittävä kiinteistömassa ja merkittävä määrä vuokrattavia 

tiloja. Lisäksi hyvinvointialueella on menossa mittavia rakennushankkeita. Näitä tehtäviä hoitaa 

kiinteishallinnon palvelut, joka on jakautunut tilahallintaan/toimitilojen vuokraukseen, kiinteistöjen 

ylläpitoon ja rakennuttamiseen. 

Hyvinvointialue ei tuota tukipalveluita omana toimintana vaan hankkii ne mm. omilta In-house yhtiöiltä. 

Tukipalveluissa järjestetään ruokahuollon, siivouksen, tekstiilihuollon ja välinehuollon palveluiden 

tilaaminen eri tuottajilta. Tukipalveluiden kokonaisuudesta johdetaan ja valvotaan myös keskitetysti 

hyvinvointialueen hankintoja. Kynnysarvon yli menevät hankinnat kilpailutetaan Sansian kautta ja 

kynnysarvon alittavien hankintojen osalta hankinnat tullaan tekemään hajautetusti hyvinvointialueella 

erillisen pienhankintajärjestelmän avulla. 

Hyvinvointialueelle organisoidaan myös sisäisen valvonnan ja -tarkastuksen yksikkö, joita ei ole ollut 

kuin suuremmissa organisaatioissa, kuten suuremmissa kaupungeissa.  
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Strategia- ja kehittämistoiminnan palvelut  

Järjestämislain (612/2021) 32§ mukaisesti hyvinvointialue vastaa tehtäväalansa koulutus-, tutkimus-, 

kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet 

huomioiden. Lisäksi hyvinvointialue koordinoi ja ohjaa palvelutuotannossa tapahtuvaa integroitua 

kehittämistyötä sekä vastaa 7§ mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa 

toiminnassaan ja tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hyvinvointialue osallistuu 

kansalliseen ja alueelliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen ja toimii yhteistyössä kuntien 

sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden kanssa. Osaamis- ja 

työvoimatarpeen arviointia ja ammattilaisten osaamisen kehittämistä hyvinvointialue tekee yhdessä 

yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ym. muiden viranomaisten kanssa. Yliopistollisen sairaalan 

sisältävät hyvinvointialueet myös koordinoivat tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa 

yhteistyöalueellaan.  

Edellä mainitut lakisääteiset toiminnot ja palvelut on koottu hyvinvointialueella Strategia- ja 

kehittämistoiminnan palvelukokonaisuuden alle.  

Tutkimuspalvelut sisältävät muun muassa tieteellisen tutkimuksen tukipalvelut- ja prosessit (mm. 

eettinen toimikunta, tutkimusluvat ja tietoluvat), tutkimusyhteistyöverkostojen ylläpidon (mm. UEF, 

VTT, muut yliopistolliset sairaalat, YTA), valtion tutkimusrahoituksen koordinoinnin, 

innovaatiotoiminnan fasilitoinnin ja organisoinnin, toimeksiantotutkimusten (kliiniset 

lääketutkimukset, kl. laitetutkimukset, kl. datatutkimukset) fasilitoinnin ja tukipalvelut, LivingLab 

toiminnan sekä sosiaalityön ja hoitotyön tutkimuksen tuen. Itäinen syöpäkeskus (FiCanEast) ja Itä-

Suomen Biopankki sijoitetaan tämän kokonaisuuden yhteyteen.  

Ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien kehittämishankkeiden (ml. valtionavustushankkeet, 

ESR/EAKR-hankkeet, Business Finland yhteistyö) tukipalvelut toteutetaan osana strategia- ja 

kehittämistoiminnan palvelukokonaisuutta, osana hyvinvointialueen hanke- ja projektisalkun hallintaa.  

Opetus ja koulutuspalvelut sisältävät oppilaitosyhteistyön (mm. UEF, Savonia, Pelastusopisto ym.), 

lääketieteen perus- ja erikoistumiskoulutuksen palvelut, hoitotyön opetuksen palvelut, sosiaalityön 

opetuksen palvelut, tieteellisen kirjaston palvelut sekä kliinisen koulutuksen keskuksen ja Itä-Suomen 

mikrokirurgiakeskuksen palvelut. Opetus- ja koulutuspalveluiden kokonaisuudella on kiinteä yhteys 

henkilöstöhallintoon hyvinvointialueen henkilöstön kehittämisen näkökulmasta.  

Strategia ja kehittämistoiminnan palvelukokonaisuuteen kuuluu myös asiantuntijuusyksikkö, joka takaa 

järjestäjän toimintaan tarvittavan lääketieteen, sosiaalityön ja hoitotyön asiantuntijuuden järjestäjän 

tehtävien toteuttamiseksi.  

Integroitujen palveluprosessien kehittämisen tuki kuuluu yksikön palveluvalikoimaan (kehittämis-, ja 

prosessi-innovaatiopalvelut). Tätä toteutetaan mm. prosessijohtamisen tukipalveluiden sekä 

digitaalisten palveluiden kehittämisen tuen kautta. Nämä toiminnot sisältävät koulutuksen, viestinnän 

ja tuen palvelukehittämiseen palvelumuotoilun ja lean-menetelmien avulla. Tämä palvelukokonaisuus 

tukee myös hyvinvointialueen strategiatyötä ja vastaa tiedonhallintalain mukaisen prosessi- ja 

palveluarkkitehtuurin dokumentaatiosta sekä alueellisesta hoitoketjutyöstä.   

Hyvinvointialueella on sosiaali- ja terveydenhuollon arviointivelvollisuus. Hyvinvointialueen täytyy 

seurata väestön hyvinvointia ja terveyttä, järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetta, 

saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhdenvertaisuutta, asiakkaiden palvelujen yhteensovittamista 

sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja tuottavuutta. Näitä velvollisuuksia toteuttamaan 
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tarvitaan tiedolla johtamisen toiminnot, jotka tukeva integroitua palvelukehittämistä. Nämä palvelut 

tuotetaan osana strategia- ja kehittämistoiminnan palveluita. Tiedolla johtamisen palvelut vastaa mm. 

tiedonhallintalinmukaisen tietomallin ylläpidosta.  

Strategia- ja kehittämistoiminnan palvelukokonaisuuteen on liitetty tieto- ja laitehallinnon palvelut, 

jotka ovat keskeisiä toimintoja integroitua, asiakaslähtöisiä ja digitaalisia palveluita suunniteltaessa ja 

toteutettaessa. Tieto- ja laitehallinto vastaa tiedonhallintalain mukaisista laite- ja 

järjestelmäarkkitehtuuri kokonaisuuksista sekä terveyden- ja hyvinvointiteknologian keskitetystä 

hallinnasta. Tieto- ja laitehallinnon tehtäviin kuuluu ICMT-palvelutuotannon ohjaus sekä niihin liittyvä 

kustannusseuranta ja laadunvalvonta, sopimus- ja toimittajahallinta, ICTM-hankkeiden, projektien ja 

hankintojen hallinta ja tietoturva.  

 

Taloushallinnon palvelut 

Laskutus 

Pohjois – Savon hyvinvointialueella laskutusyksikkö vastaa koko hyvinvointialueen laskutustoiminnosta. 

Tähän tehtävään kuuluu laskujen lähettäminen, asiakkaiden kysymyksiin vastaaminen ja laskutuksen 

menetelmien kehittäminen. Tehtävänä on myös valmistella asiakasmaksujen taksapäätökset 

aluehallitusta varten. 

Sosiaali- ja muu rahoitus 

Rahoitukseen kuuluu lainanotto, lainasalkun hoito, maksuliikenne sekä varallisuuden hoito. 

Hyvinvointialueen lainakanta tulee olemaan vuonna 2023 noin 420 M€.  

Rahoitukseen tulee kuulumaan myös taloudellinen tuki, johon sisältyy mm toimeentulotuki ja 

sosiaalinen luototus. Tehtävät on valittu niin, että niiden hoitaminen ei vaadi sosiaalityön 

ammattitutkintoa. 

Talousarvio ja control-toiminnot 

Talouspalvelut vastaavat myös taloussuunnitelman laadinnasta, talouden raportoinnista sekä siitä, että 

raportointijärjestelmät tuottavat tarvittavat toimintatiedot. Control- toiminnot järjestetään 

hyvinvointialueella keskitetysti. Lautakunnille, toimialoille ja muille organisaatioyksiköille järjestetään 

riittävä tuki, jotta organisaation eri yksiköt saavat oikeat ja riittävät tiedot hyvinvointialueen ja 

yksiköiden toiminnasta ja taloudesta. 

Konsernitilinpäätös ja Monetran ohjaus 

Hyvinvointialueen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta vastaa aluehallitus. Tässä työssä 

hallitusta avustaa talouspalvelut. Hyvinvointialueen kirjanpitopalvelut tuottaa Monetra, jonka 

ohjaamisesta ja valvonnasta kirjanpidon osalta vastaa talouspalvelut.  Talouspalveluihin kuuluu myös 

arvonlisä ja muiden veroasioiden hoitaminen. 

Vaten johtoryhmä käsitteli johtamisjärjestelmän kokouksessa 20.1.2022 ja esittää yksimielisesti 

johtamisjärjestelmän hyväksymistä sekä poliittisessa seurantaryhmässä 25.1.2022.  Järjestelmä 

käsitellään YT-ryhmässä ennen VATEn käsittelyä.  Johtamisjärjestelmää täydennetään johtamisen 

käsikirjalla, jonka valmistelu on käynnistetty ja valmistuu syksyllä 2022. Valmistelu tehdään yhdessä 

henkilöstöjärjestöjen ja henkilöstöedustajien kanssa.  
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ESITYS: Poliittinen seurantaryhmä hyväksyy sekä toimielinrakenteen että operatiivisen johtamisjärjestelmän 

malliluonnokset.  Johtamisjärjestelmä käsitellään YT-ryhmän kokouksessa ennen VATEn käsittelyä.  

Järjestelmään voi tulla jatkovalmistelussa  muutoksia, jotka täydennetään ennen VATEn lopullista 

 esitystä aluevaltuustolle.  

PÄÄTÖS: Leila Pekkanen kertoi tarkennuksia tehdyn esityslistan toimittamisen jälkeen yksilöasiainjaoston 

tehtäviin, jotta täyttävät lain vaatimukset muutoksenhaun osalta.  Muutoksenhaut käsitellään 

lautakunnassa. Muilta osin toimielinrakenne vastaa yhdessä tehtyä valmistelua. Hallintosääntöä 

käsitellään VATE-seurantaryhmän ja poliittisten piirien sekä aluevaltuutettujen kanssa ennen sen 

tuomista päätöskäsittelyyn. Viranhaltijaorganisaatio perustuu toimialajakoon. Konsernipalvelut ovat 

kaikki keskitettyjä. Palvelutoimialoja neljä: perheiden ja vammaisten, yleispalvelujen, ikäihmisten ja 

hoivapalvelujen sekä kokonaisturvallisuuden palvelut. Yleisten palvelujen toimiala jakautuu kahteen 

toimintalinjaan: erityistason ja perustason palvelut. 

Kysymyksiä esitettiin mm kuntouttavasta työtoiminnan ja TYP:n sijoittumisesta tuotantoon, 

vammaispalvelujen jakautumisesta myös ikäkaarimallilla, mielenterveyspalvelujen säilymisestä yhtenä 

kokonaisuutena. Myös eri koulutusorganisaatioiden osallistumisesta esim pysyvinä asiantuntijoina 

lautakuntiin keskusteltiin, mikä keskustellaan poliittisessa valmistelussa. Yliopistoa ei nähty 

tarkoituksenmukaiseksi järjestäjätason toimielimiin, minne vain vaaleilla valitut jäseniksi. Integraatio 

on toimintakulttuuriasia: asenne ja työkulttuurikysymys. Vaikuttamistoimielimien edustajat 

lautakuntiin mukaan otettavaksi harkintaan poliittiseen valmisteluun. Perhe- ja vammaispalvelujen 

alle NEPSY näkyviin. 

Seuraavassa kokouksessa tukipalvelujen InHouse näkemys erilliseksi asiaksi siten avattuna, että 

tuodaan esille kaikkien kuntien näkökulmasta tukipalvelujärjestelyn (ruokahuolto, siivous, 

kiinteistöhuolto) a) hyödyt, b) ongelmat ja c) paras mahdollinen etenemistapa. Kannanotot 

saatanee tukipalvelujen valmistelusta asian esittelyn tueksi, vastuuhenkilönä Anne-Mari 

Lappalainen Niemeläisen johdolla. 

Myös hallintosääntö tuodaan seuraavaan kokoukseen. 

 

 

5. Virkamiesjohdon valintaprosessit -> siirtyi 2.2.2022 piirien välisiin keskusteluihin  

ESITTELY: Hyvinvointialueen johtajan valinta 

Hyvinvointialueelle tulee valita hyvinvointialueen johtaja. Johtajan virka on uusi ja aluevaltuuston 

tulee perustaa johtajan virka ja vahvistaa viran kelpoisuusehdot. Alla on kuvattu alustavaa aikataulua 

hyvinvointialuejohtajan valintaan. 

1.  Aluevaltuusto hyväksyy hallintosäännön, perustaa viran ja määrittää viran kelpoisuusehdon (10.3.) 

2. Aluehallitus julistaa viran haettavaksi 24.3 

3. Julkinen haku min 14 pv 

4. Hakuaika ja mahdollinen testaus (käytetäänkö valinnassa ulkopuolista konsulttia? 

5. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyvinvointialueen johtajaa 5.5. 

6. Aluevaltuusto valitsee hyvinvointialueen johtajan 25.5. 

Muiden johtavien viranhaltijoiden ja päälliköiden ennakollinen valintamenettely 
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Mahdollista on suorittaa ennakollinen valinta rajattuihin johtaja- ja päällikkötason tehtäviin ennen 

liikkeen luovutusta. Tarkoituksena olisi sitouttaa keskeiset johtajat ja päälliköt jo valmisteluvaiheessa 

oman tulevan alueensa valmisteluun. 

Alla on kuvattu alustavaa menettelyä johtajien ja päälliköiden valintaan.  

1. Hallitus perustaa johtajien ja päälliköiden virat ja vahvistaa kelpoisuusehdot  

2. Ilmoittautumismenettely, missä mukana ovat kaikkien luovuttajaorganisaatioiden koko siirtyvä 

henkilöstö 

3. Valinta 31.12.2022 saakka määräaikaiseen “muutosjohtajan / muutospäällikön” virkasuhteeseen ja 

samalla valinta 1.1.2023 pysyvästi hyvinvointialueen virkasuhteeseen 

4. Luovuttajaorganisaatioilla on myös velvollisuus ilmoittaa soveltuvat henkilöt, jos henkilö ei itse 

ilmoittaudu 

5. Ilmoittautumismenettely voidaan toteuttaa Kuntarekryjärjestelmällä 

6. Ilmoittautumismenettely on käytävä läpi yhteistoimintaelimessä 

7. Muun ilmoittautumismenettelyn piriin kuuluvan henkilöstön valinta syksyllä 2022 

8. Pääsääntöisesti lähiesimiehet ja heidän alainen henkilöstö jatkavat entisissä tehtävissä 

9. Kyseessä ei ole virkavaali 

10. Valinnassa tulee soveltaa yleisiä virkanimitysperusteita 

11. Ilmoittautumismenettelyssä olevista viroista laaditaan tavoiteprofiilit (millaista osaamista tehtävä 

vaatii) ja tehtäväkuvat 

Alla on kuvattu alustavaa aikataulua johtajien ja päälliköidenvalintaan. 

1. Hallitus perustaa virat ja määrittää kelpoisuusehdot sekä avaa ilmoittautumismenettelyn  

2. Ilmoittautumismenettelyyn riittävästi aikaa, että kaikki kelpoiset hakijat voivat ilmoittautua 

3. Hallitus valitsee toimialajohtajat ja konsernihallinnon johtajat kesäkuu tai elokuu 

4. Valittu hyvinvointialuejohtaja osallistuu valintaprosessiin 

5. Hallitus valitsee muut ilmoittautumismenettelyssä olleet johtajat ja päälliköt syyskuu 

6. Toimialajohtajat ja konsernihallinnon johtajat osallistuvat valintaprosessiin 

 

ESITYS: Vaten poliittinen seurantaryhmä: 

1) hyväksyy osaltaan hyvinvointialuejohtajan valintamenettelyn sekä muiden johtajien ja päälliköiden 

valintamenettelyn valmistelun esittelyssä kuvatulla tavalla ja linjaa valmistelua aikataulun osalta 

muiden johtajien ja päälliköiden osalta. 

2) linjaa käytetäänkö hyvinvointialuejohtajan valinnassa ulkopuolista konsulttia 

PÄÄTÖS: Asia siirrettiin 2.2.2022 piirien välisiin keskusteluihin käsiteltäväksi teemaksi. 

 

6. VATEn TA2022 

ESITTELY: VATE hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 13.12.2021, minkä jälkeen tiedot toimitettiin 

Valtionvarainministeriöön vastauksena tietopyyntöön asiassa. Tietopyynnön määräaika oli 14.1.2022, 

johon mennessä tarkentui, että väliaikaisen valmistelutoimielimen talousarvio vuodelta 2022 sisältää 

myös ICT-muutosrahoituksen, joka on käsitelty VATEssa erillisenä asiana. 



 PÖYTÄKIRJA  13 (16) 

VATE seurantaryhmä 25.1.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Savon Hyvinvointialue | Lähiosoite XX, XXXXX KUOPIO | www.pshva.fi  

 Ko tiedot on talousarvioon lisätty ja tietopyyntöön on vastattu määräaikaan 14.1.2022 

mennessä korjatuin tiedoin. Lisäksi ministeriön ICT-ohjaustilaisuudessa 17.1.2022 selvisi, että 

ICT-ennakkorahoitus 1M€ on tulossa väliaikaiselle valmistelutoimielimelle saadun 

rahoituspäätöksen lisäksi. Näin ollen Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaishallinnon 

talousarvio on kokonaisuudessaan seuraavaa: 

- Väliaikaisen valmistelutoimielimen valmisteluun 

o Demokratiakustannukset  1.100.000 € 

o Konsernijohdon kustannukset 1.100.000 € 

o Hankehallinnollinen tuki PSL    300.000 € 

o Asiantuntijaostot     307.000 € yht: 2.807.000 € 

- ICT-ennakkorahoitus, asiantuntijaostot  yht: 1.000.000 € 

- ICT-muutosrahoitus, asiantuntijaostot  yht:                     11.372.446 € 

TALOUSARVIO 2022 YHTEENSÄ                            15.179.446 € 

Alla laskelma, josta ilmenee myös valtiovarainministeriöön ilmoitettu vaje rahoituksessa. 

 

 

ESITYS: Merkitään tiedoksi saadut rahoitukset ja niiden pohjalta VATEn hyväksymä talousarvio. 

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi ICT-rahoituksen riittämättömyys, alimitoitus 2 – 4 M€. Tuomo Pekkarinen 

kertoi, että realistinen tarve rahoitukselle olisi alun perin haettu 28 M€, kun saatiin 12,3 M€. 

Ehdoton minimi rahoitukselle on 14,5 M€. Eri alueiden tilanteiden vertailu hankalaa, koska 

valmistelua tehty eri tavoin. Pohjois-Savo on noudattanut ohjeita valmistelussaan ja esim 

VUODEN 2022 TALOUSARVIO Henkilöstömenot Tarvikkeet Palvelut Vuokrat Muut menot YHTEENSÄ Kaikki yhteensä

Demokratiakustannukset

- Aluevaltuuston kokouskulut 492 000 100 000 150 000 742 000

- Aluehallitus 190 000 190 000

- Tarkastuslautakunta 13 750 6 250 20 000

- Vaikuttamistoimielimet 25 000 5 000 20 000 50 000

- Osallisuustyövälineet 98 000 98 000 1 100 000

Konsernijohdon kustannukset

- johtoryhmä (8) ja assistentit (8) 1 000 000 100 000 1 100 000 1 100 000

Hankehallinnollinen tuki Pohjois-Savon liitosta

- tilat (työtilat ja kokoukset) 45 000 45 000

- työpanokset 181 000 181 000

- viestintä ja strategiapäivät 74 000 74 000 300 000

Asiantuntija-apu, ostopalvelut

- strategia, PMO, juridiikka, palvelumuotoilu yms 307 000 307 000 307 000

1 901 750 98 000 307 000 250 000 250 250 2 807 000 2 807 000

Ehdollisena että avustusta saadaan lisää:

Korvaukset nykyorganisaatioille 

- luovutetusta työpanoksesta valmisteluun

   muutosjohtajat (7 henkilöä) 800 000 50 000 50 000 50 000 100 000 1 050 000 1 050 000

  vastuuvalmistelijat ja muu valmisteluhenkilöstö (37 henkilöä) 1 100 000 50 000 50 000 50 000 100 000 1 350 000 1 350 000

2 400 000

Kokonaisrahoitustarve 3 801 750 198 000 407 000 350 000 450 250 5 207 000 5 207 000

ICT-ennakkorahoitus 1 000 000 1 000 000

ICT-muutoskustannukset 11 372 446 11 372 446

- asiantuntijatyötä Istekistä 12 372 446 12 372 446 12 372 446

Rahoituspäätöksen ulkopuolelle siirtyneet

- vuoden 2022 välttämättömiin suunnitellut menot 2 315 050 14 965 499 105 400 17 385 949 17 385 949

Kokonaisrahoitustarve 2 315 050 27 337 945 105 400 29 758 395 29 758 395
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konsolidointeja ei ole sisällytetty hakemukseen. Jari Saarinen kertoi, että myös väliaikaisen 

valmistelutoimielimen rahoitus alimitoitettu, tarve 5,3 M€, mihin saatu 2,8 M€. Esim 

demokratiakustannusten 1,1M€, ei sisällä lautakuntien rahoitusta vaan vain lakisääteisten 

toimielimien (aluevaltuusto, aluehallitus ja tarkastuslautakuntatyön rahoitukset). 

 

 

7. Toimielintyöskentely vuonna 2022 -> siirtyi 2.2.2022 piirien välisiin keskusteluihin 

ESITTELY:  

Toimielinten toiminnan aloittaminen 

Hyvinvointialueen toimielintyöskentely alkaa maaliskuussa. Alustavasti kokousaikataulua on 

suunniteltu siten, että aluevaltuusto kokoontuu 3 viikon välein alkaen 10.3. Aluehallitus kokoontuisi 2 

viikon välein alkaen 17.3. tai 24.3. Tarkastuslautakunta aloittaa toimintansa vuonna 2022. 

Aloittavatko lautakunnat toimintansa 1.1.2023 vai elo- tai syyskuussa 2022 käsittelemään vuoden 

2023 talousarviota? 

Jaostot aloittaisivat toimintansa 1.1.2023. 

Vaikuttamistoimielimet (vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto) aloittaisivat 

toimintansa 1.1.2023. 

Kuntafoorumi, yrittäjäfoorumi, kansalaispaneeli, asiakaspaneeli, järjestöneuvosto aloittaisivat 

1.1.2023. 

Onko tulossa päätoimiset tai osa-aikaiset aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajat ja 

varapuheenjohtajat sekä lautakuntien puheenjohtajat? 

Onko tulossa käyttöön valtuustoryhmien tuki? 

10.3. kokoontuvassa valtuustossa on valittava hallituksen väliaikainen esittelijä / vt. Aluejohtaja 

sekä hallituksen ja valtuuston sihteeri. 

 

Luottamushenkilöiden palkkiot 

Hyvinvointialueelle tulee päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet. 

Alla ole vertailtu Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin palkkioita. 

Puheenjohtajien palkkioita 

Kuopion kaupunki    Sairaanhoitopiiri 

1. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 10.000 euroa   4.400 euroa 

2. Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja 6.000 euroa  

3. Valtuustoryhmän puheenjohtaja 2.000 euroa  

4. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 10.000 euroa   5.664 euroa 

5. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja 8.000 euroa  
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6. Kaupunginhallituksen jäsen 4.000 euroa 

7. Lautakuntien puheenjohtajat 2.000-3.000 euroa  
 

 
Kuopion kaupunki päätoiminen ja osa-aikainen puheenjohtaja: 

 
− kaupunginhallituksen puheenjohtaja 5.000 euroa/kk  
− kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja 2.500 euroa/kk 
− kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja 1.250 euroa/kk 
− kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 2.500 euroa/kk  

 
Päätoimisella tai osa-aikaisella luottamushenkilöllä ei ole oikeutta erillisiin vuosipalkkioihin (159 §), 

edustuspalkkioon (159 § 9 momentti) tai ansionmenetyskorvaukseen (160 §). 

 
Kokouspalkkiot 

 
Sairaanhoitopiiri    Kuopio 

 
- valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet 200 €/kokous 175 €/kok (pj+50%)  
- toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet 168 €/kokous 
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet 200 €/kokous   lautakunnat ja jaostot  

    125 €/kok (pj + 50%) 

 
- Kysterin johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet 179 €/kokous   
- toimituspalkkio 168 €/toimituspäivä 
- ansionmenetyskorvaus ja muu korvaus max 32 €/tunti                40 €/tunti / 20 €/tunti 

Esityslistan liitteenä 3-4 jaetaan: 

• Kuopion kaupungin hallintosääntö. Luottamushenkilöiden palkkiot s. 67-. 

• Alustava kokousaikataulu 

ESITYS: Vaten poliittinen seurantaryhmä linjaa: 

1) valmistelua luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien osalta. Pohjaesitys on, että valmistellaan 

Kuopion kaupungin palkkiosäännön pohjalta. 

2) aloittavatko lautakunnat toimintansa 1.1.2023 vai elo- tai syyskuussa 2022 käsittelemään vuoden 

2023 talousarviota?  

3) aloittavatko jaostot toimintansa 1.1.2023.  

4) aloittavatko vaikuttamistoimielimet (vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto) 

toimintansa 1.1.2023.  

5) aloittavatko kuntafoorumi, yrittäjäfoorumi, kansalaispaneeli, asiakaspaneeli, järjestöneuvosto 

toimintansa 1.1.2023.  
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6) onko tulossa päätoimiset tai osa-aikaiset aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajat ja 

varapuheenjohtajat sekä lautakuntien puheenjohtajat?  

7) onko tulossa käyttöön valtuustoryhmien tuki?  

8) hallituksen väliaikaisen esittelijän / vt. aluejohtajan sekä hallituksen ja valtuuston sihteerin valintaa. 

9) Toimielinten jäsenmäärät 

10) alustavaa kokousaikataulua 

11) ensimmäisen valtuuston kokouksen kuuluttamista verkkosivujen lisäksi; kuulutetaanko missä 

sanomalehdissä? 

PÄÄTÖS: Siirtyi 2.2.2022 piirien välisiin keskusteluihin. 

 

8. Seuraavat kokoukset 

- Seuraava kokous 7.2.2022 klo 18:00 – 20:00 

- Media tiedotteet laaditaan tästä kokouksesta ja tulevista. 

* Puheenjohtaja, Petteri ja Tarja laativat tiedotteen kokouksesta. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

PÄÄTÖS:         Pj päätti kokouksen klo 20:03 

  

Antti Kivelä  Tarja Miettinen 

VATEn seurantaryhmän pj VATEn seurantaryhmän sihteeri 
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VATE seurantaryhmän poliittiset jäsenet 

(x) maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä (KESK)  

(x) maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Pia Hedman (SDP) TEAMS 

(x) maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Jouni Holopainen (KOK)  

(x) maakuntavaltuuston puheenjohtaja Markku Eestilä (KOK)  

(x) maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tuula Väätäinen (SDP) TEAMS 

(x ) maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Riikka Pirkkalainen (KESK)  

(x) sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Markku Rossi (KESK) TEAMS 

( ) sairaanhoitopiirin hallituksen 1. varapuheenjohtaja Minna Reijonen (PERUS) TEAMS 

(x ) sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja Kari Ojala (KOK) TEAMS 

(x ) sairaanhoitopiirin valtuuston 1. varapuheenjohtaja Raimo Koikkalainen (SDP) TEAMS 

(x ) sairaanhoitopiirin valtuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Back-Hytönen (KESK)  

(x ) maakuntahallituksen jäsen Anne Roponen (VIHR), ( ) varalla Ari Paanala TEAMS 

(x ) Janne Parkkila (VAS) ( ) varalla Jaakko Turunen 

 

VATEn jäsenet  VATEn varahenkilöt 

(x ) Kirsi-Tiina Ikonen TEAMS ( ) Eeva Suomalainen  

(x ) Jari Saarinen (pj) ( ) Mikko Korhonen  

( ) Vesa Toivanen ( ) Tanja Tilles-Tirkkonen  

(x ) Anne Waldén TEAMS ( ) Jukka Tiihonen  

(x ) Kati Kantanen TEAMS ( ) Merja Vartiainen  

(x ) Antti Jokikokko TEAMS ( ) Petteri Ristikangas  

( x) Eija Komulainen TEAMS ( ) Kirsi Solmari   

(x ) Reetta Kettunen TEAMS ( ) Joonas Hänninen  

(x ) Timo Tuunainen  ( ) Anitta Korhonen   

(x ) Antti Hedman (1. vpj) ( ) Kari Janhonen  

(x ) Janne Niemeläinen TEAMS ( ) Anne Kantanen  

(x ) Leila Pekkanen ( ) Petteri Soininen  

(x ) Eija Peltonen TEAMS ( ) Jari Lukkarinen  

( x) Olli Lappalainen TEAMS ( ) Minna Hiltunen T   

(x ) Jukka Koponen (2.vpj) ( ) Laura Natunen  

(x ) Ilkka Fritius TEAMS ( ) Kirsi Ruutala                                                                                                                                                 

 

Muut osallistujat:  

(x ) Tuomo Pekkarinen, Tietohallintojohtaja , ICT muutosjohtaja TEAMS 

(x ) Jan Tollet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja TEAMS 

(x ) Mikko Korhonen, Kuntoutusjohtaja palvelujen muutosjohtaja 

( ) Marko Korhonen, maakuntajohtaja  

(x ) Petteri Alanko, viestintäjohtaja  
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(x) Anne Aholainen, projektipäällikkö 

(x) Hanna Ripaoja, YAMK opiskelija 

(x) Juuso Tamminen, kehittämisylilääkäri 

(x) Eija Jestola, terveysjohtaja 

 

 Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta  

(x ) Jussi Lampi  

(x ) Tarja Miettinen, sihteeri  

(x ) Satu Kapanen 

 

 Poliittisten piirien edustajat: 

 

teemu@tsoini.fi      kuopio@liikenyt.fi   Leena Pöksyläinen (x) 

kimmo.valta@keskusta.fi (x) 

eeva-liisa.perki-latvaniemi@kokoomus.fi (x) 

tuomas.timonen@sdp.fi (x) 

tiina.kaartinen@kuopio.fi (x) 

henri.uljonen@gmail.com (x) 

pia.pentikainen@gmail.com ( ) 

jaakko.turunen@vasemmistoliitto.fi on seurantaryhmässä varalla 

simo.raty85@vihreat.fi ( ) 

ville.eloheimo@vihreat.fi ( ) 

teija.airaksinen (x) 

juhani.laurinkari@uef.fi (x) 

tero.kankaanpera@vihreat.fi ( ) 

sari.essayah@eduskunta.fi (x) 

Ari Kaunisaho (x) 

Mira Kokkonen (x) 
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Hyvinvointialueen hallinto- ja 
johtamisjärjestelmä

Poliittinen toimielinorganisaatio

• Toimielinrakenne poliittisen seurantaryhmän ja piirijärjestöjen yhteiseen käsittelyyn 25.1.2022

• Huom! Yksilöasioiden jaoston tehtävät ja jaoston tarpeellisuus harkittava uudelleen, sillä 
muutoksenhaku tapahtuu lain mukaisesti suoraan lautakunnille, ei jaostolle.  Jaostolla voi olla 
haluttaessa muita tehtäviä, tämä keskusteluun seurantaryhmässä. (DIA 8)

Operatiivinen johtamisjärjestelmä
• Operatiivinen johtamisjärjestelmä (viranhaltijaorganisaatio), johtoryhmän kokouksen 20.1.2022 

esitys, DIA 16

- Toimielinrakenne ja organisaatiorakenne yhdistettynä, 20.1.2022 versio, DIA 18

20.1.2022 LP
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Aluevaltuusto

Perhe- ja vammaispalveluiden 
ltk Yleispalveluiden ltk Ikäihmisten ja 

hoivapalveluiden ltk Kokonaisturvallisuusltk

Aluehallitus

Jaosto (tehtävät vielä avoinna)

Yhteistoimintaelin

Omistajaohjaus- ja 
valvontajaosto

Tulevaisuus- ja strategiajaosto

Nuorisovaltuusto

Vanhusneuvosto

Vammaisneuvosto

Aluevaalilautakunta Tarkastuslautakunta

• Kuntafoorumi
• Yrittäjäfoorumi
• Kansalaispaneeli
• Asiakaspaneeli
• HYTE-

neuvottelukunta
• Järjestöneuvosto

Erityistason palvelut
• KYS yliopistosairaala ja 

erikoissairaanhoito
Peruspalvelut
• Suun terveydenhuolto
• Sotekeskukset
• Työikäisten sosiaalipalvelut
• Osastopalvelut

Pelastustoimi
Onnettomuuksien ehkäisy
Pelastustoiminta
Toimintaympäristö ja sen 
turvallisuus
Valmius ja varautuminen
Väestönsuojelu

Asiakas- ja palveluohjaus
• Geriatriset palvelut
Asumispalvelut
Kotiin annettavat palvelut
Osastohoito
Turvapalvelukeskus
Ikääntyneiden kuntoutus
Omais- ja perhehoidon sekä 
henkilökohtaisen avun 
osaamiskeskus
Tukipalvelut

Yhtiöt ja 
osakkuusyhtiöt

Perhepalvelut
• Perheiden sosiaalipalvelut
• Neuvola- ja opiskeluhuollon 

palvelut
• Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut
• Lastensuojelu
Vammaispalvelut
• Vammaispalvelukeskukset
• Asumispalvelut
• Avopalvelut

Palvelutuotannon toimialat

Perhe- ja vammaispalvelut
Yhteiset palvelut

Ikäihmisten palvelut Kokonais-
turvallisuus

Poliittinen toimielinorganisaatio

Huom! 
Lautakuntien 
tehtäväsisältö vielä 
tarkentuu 
hallintosäännön 
yhteydessä. 

Peruspalvelut Erityistason palvelut



26.1.2022 3

Aluevaltuuston  
tehtävät

Aluevaltuusto päättää

• hyvinvointialuestrategiasta

• sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta

• pelastustoimen palvelutasosta

• hyvinvointialueen hallintosäännöstä

• hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

• omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta

• päättää osakeyhtiön perustamisesta;

• liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista

• varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista

• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista 

• palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista 
palveluista perittävistä asiakasmaksuista 

• takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta 

• jäsenten valitsemisesta toimielimiin 

• Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista 

• hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta

• hyvinvointialuejohtajan ottamisesta määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen

• hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta 

• tilivelvollisten nimeämisestä 

• hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta 

• muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista
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Aluehallituksen  
tehtävät

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. 

Aluehallitus laissa säädettyjen tehtävien lisäksi:

1) vastaa järjestämisvastuun toteutumisesta;

2) vastaa henkilöstöpolitiikan ja kannustavan palkkausjärjestelmän yleisperiaatteista sekä kokonaishenkilöstöresurssien ohjauksesta
hyvinvointialuetasolla;

3) päättää konsernihallinnon johtavien viranhaltijoiden ottamisesta määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan 
virkasuhteeseen;

4) päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta pl. hyvinvointialueen johtajan virka

5) päättää hyvinvointialuejohtajaa koskevista henkilöstöhallinnollista asioista;

6) Vahvistaa asiakasmaksujen hinnat aluevaltuuston vahvistamien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti;

7) vastaa arkistotoimen järjestämisestä ja määrää arkistotoimea johtavan viranhaltijan;

8) päättää hyvinvointialueen toimialojen erityislainsäädännössä edellytetyistä vastuuviranhaltijoista;

9) Aluehallitus päättää hankinnoista, joiden kokonaiskustannusarvio on yli x euroa.

10) vastaa hyvinvointialuekonsernin kokonaisturvallisuudesta ja varautumisesta yhteistyössä alueen kuntien, elinkeinoelämän ja 
järjestöjen kanssa;

11) hyväksyy turvallisuutta ja varautumista koskevat ohjeet ja menettelytavat, ottaen huomioon sopimuksellisen varautumisen;

12) valvoo, että turvallisuus- ja varautumisjärjestelyt toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti sekä

13) antaa osana sisäisen valvonnan raportointia sekä toimintakertomuksessa tiedot turvallisuus- ja varautumisjärjestelyistä, 
keskeisistä johtopäätöksistä sekä myös selvityksen merkittävimmistä turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä. 
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Tulevaisuus – ja 
Strategiajaosto

Erityistehtävät (esim. ja täydentyvät valmistelussa)

• Strategiasta johdettujen ohjelmien toimeenpanon seuranta ja arviointi

• Muut lainsäädännöstä tulevat kehittämisen erityistehtävät (potilas- ja 
asiakasturvallisuus, laatutyö)

• YTA-alueyhteistyön kehittäminen, ohjaus ja valvonta sekä edunvalvonta

• TKIO-toiminnan kehittäminen, ohjaus ja valvonta sekä edunvalvonta

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, HYTE
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Omistajaohjaus-
ja valvontajaosto

Omistajaohjaus

Jaoston tehtävänä on huolehtia liikelaitosten, yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden 
sekä muiden yhteisöjen omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, 
joiden osakkaana tai jäsenenä hyvinvointialue on tai joissa hyvinvointialueella on 
määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai sopimukseen perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.  
Jaoston tehtävät:

1. vastata konsernin omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta
2. määrätä hyvinvointialueen edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin 
3. valita hyvinvointialueen edustajat hyvinvointialueen organisaation ulkopuoliseen hallintoon 
4. päättää hyvinvointialueen kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja 

ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille
5. valmistella esitys aluehallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koolle  kutsumiseksi
6. huolehtia omistajaohjauksen kehittämisestä ja omistajuuteen liittyvästä edunvalvonnasta
7. seurata ja arvioida yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa 

esityksiä aluehallitukselle
8. antaa hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa
9. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista
10. nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
11. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet
12. asettaa in-house yhtiöiden toiminnalle tavoitteet; hinta ja laatu sekä mittarit tavoitteiden seurantaa varteen ja seurata näiden

toteutumista. 

Sopimusohjauksen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehtävät, jaosto

1. vastaa, että sopimusohjauksessa omistajaohjausta toteutetaan neuvotteluissa sopimuskumppaneiden kanssa, sopimusten 
valmistelussa, laadituissa sopimuksissa ja sopimusten valvonnassa. 

2. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja 
tuloksellisuus varmistetaan.

3. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, 
riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan. 

4. valmistelee aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomuksen osion.
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Yhteistoiminta-
elin

Yhteistoimintaelimessä käsitellään laajakantoiset ja henkilöstöä yleisesti koskevat asiat.

• Henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset työn organisoinnissa, hyvinvointialueen 
palvelurakenteessa

• Työn organisointia koskevat muutokset voivat olla esimerkiksi työtehtävien, töiden tai 
työtilojen uudelleenjärjestelyjä. 

• Palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteet, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia
• Henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen 

tietojenvaihtoon liittyvät periaatteet ja suunnitelmat
• Henkilöstöön liittyviä periaatteita ja suunnitelmia ovat esimerkiksi

• erilaiset henkilöstöhallinnon periaatteet ja menettelytavat
• henkilöstöstrategiat
• työhönoton ja perehdyttämisen periaatteet
• henkilöstölle järjestettävän virkistys- ja työhyvinvointitoiminnassa noudatettavat periaatteet.

• Asiat, jotka koskevat taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimenpantavaa osa-aikaistamista, 
lomauttamista tai irtisanomista
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Yksilö-
asioiden

jaosto

Vastaa

• yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien valvonnasta ja 

raportoinnista aluehallitukselle

• hyvinvointialueen omien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoyksiköiden valvonnasta 

ja raportoinnista kaikkien asiakasryhmien koontina

• potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelun järjestämiseen liittyvistä linjauksista ja kehittämisen suunnista sekä em. raporttien 
käsittelystä ja esityksistä aluehallitukselle

• palvelujen tasapuolisen saatavuuden ja laadun seurannasta sekä raportoinnista yhtymähallitukselle kaikkien 
asiakasryhmien koontina (mm. valtakunnalliset THL raportit palveluiden saatavuudesta)

• asiakaspalautejärjestelmän järjestämisvastuun linjauksista ja kehittämisestä

• asukkaiden aloitteiden käsittelystä sekä esityksistä aluehallitukselle

• palvelupalautteiden käsittelystä (yleinen koonti) sekä esityksistä aluehallitukselle

• vastaa järjestäjätehtävän tuesta; lausuntojen antaminen tarvittaessa merkittävistä palvelutuotannon uudistuksista ja 
muutoksista aluehallitukselle

• kehitysvammalain mukaiselle erityishuollon johtoryhmälle määrätyistä yleisen toimivallan ja suunnittelun tehtävistä

• itsemääräämisoikeuden rajoittamisen seurannasta ja raportoinnista

• sosiaalihuollon vaativista epäkohtailmoitusmenettelyistä

• sosiaali- ja terveydenhuollon valmius- ja varautumissuunnitteluun liittyvistä järjestäjän linjausta vaativista tehtävistä

• ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämisestä, seurannasta ja linjaamisesta

• rakenteellisen sosiaalityön raporteista

• kuntayhdyspintojen ja Ankkurityön raporteista

• järjestäjän tuesta: esimerkiksi päätöksentekofraasien ja virka-apumallien vahvistaminen

• omais- ja perhehoidon työhyvinvointi raporteista

• päättää pandemiasuunnitelman hyväksymisestä

• jaostolle erikseen määrätyistä tehtävistä



26.1.2022 9

Perhe- ja 
vammais-

palveluiden 
lautakunta

Yleiset tehtävät

• johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa

• vastata valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja 
seurannasta

• vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja 
palvelukokonaisuuksien yhteen sovittamisesta

• vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa

• seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

• varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun 
(osallisuuden vahvistaminen)

Erityistehtävät

1. vastata palvelujen järjestämisestä, tuotannon ohjaamisesta

2. vastaa toiminnan tuloksellisuutta

3. vastaa toiminnan ja talouden suunnittelua hallituksen linjausten mukaisesti

4. vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista

5. vastata viranomaistoiminnasta

6. tekee esitykset palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi 
tulevista asioista

7. vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja 
tuloksellisuudesta

8. määrätä sopimusten vastuuhenkilöt tehtäväalueellaan.

9. Vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta 

10. Vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä hallituksen määräämien 
periaatteiden mukaisesti

11. Vastaa palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä 
viranomaisen päätösvallan käyttämisestä

12. Vastaa otto-oikeuden käyttämisestä

Lapset, nuoret ja perheet
• Aikuispsykiatrinen ESH
• Lasten ja nuorten somaattinen ESH
• Lastentautien yksikössä annettu somaattinen 

ESH
• Lastenpsykiatrinen ja nuorispsykiatrinen ESH
• Somaattinen ESH
• Ensi- ja turvakotipalvelut
• Kasvatus- ja perheneuvonta
• Kouluterveydenhuollon palvelut
• Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö
• Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus
• Lastensuojelun ammatillinen perhehoito, 

avohuolto, laitospalvelut ja perhehoito
• Opiskeluterveydenhuollon palvelut
• Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja 

psykologipalvelut
• Perheoikeudelliset palvelut
• Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut

Vammaispalvelut
• Vammaisten asiakas- ja palveluohjaus
• Vammaisten henkilökohtainen apu
• Liikkumista tukevat palvelut
• Vammaisten asumispalvelut, laitoshoito, 

perhehoito
• Vammaisten sosiaalityö ja kuntoutus
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Ikäihmisten ja 
hoiva-

palveluiden 
lautakunta

Ikääntyvien palvelut

• Aikuispsykiatrinen ESH
• Iäkkäiden keskitetty asiakas- ja palveluohjaus
• Laitospalvelut
• Palveluasuminen ja perhehoito
• Tehostettu palveluasuminen
• Kotisairaanhoito
• Muiden kuin lapsiperheiden kotihoito ja 

iäkkäiden kotona asumisen tukeminen
• Perustason vuodeosastohoito
• Somaattinen erikoissairaanhoito

Yleiset tehtävät

• johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa

• vastata valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja 
seurannasta

• vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja 
palvelukokonaisuuksien yhteen sovittamisesta

• vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa

• seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

• varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun 
(osallisuuden vahvistaminen)

Erityistehtävät

1. vastata palvelujen järjestämisestä, tuotannon ohjaamisesta

2. vastaa toiminnan tuloksellisuutta

3. vastaa toiminnan ja talouden suunnittelua hallituksen linjausten mukaisesti

4. vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista

5. vastata viranomaistoiminnasta

6. tekee esitykset palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi 
tulevista asioista

7. vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja 
tuloksellisuudesta

8. määrätä sopimusten vastuuhenkilöt tehtäväalueellaan.

9. Vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta 

10. Vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä hallituksen määräämien 
periaatteiden mukaisesti

11. Vastaa palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä 
viranomaisen päätösvallan käyttämisestä

12. Vastaa otto-oikeuden käyttämisestä
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Yleisten 
palvelujen 
lautakunta

Yleiset palvelut

Erityistason palvelut
• KYS yliopistosairaala ja erikoissairaanhoito

Perustason palvelut
• Työikäisten sosiaalipalvelut
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Sotekeskuspalvelut

• Suun terveydenhuolto
• Kuntoutus
• Osastopalvelut

Yleiset tehtävät

• johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa

• vastata valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja 
seurannasta

• vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja 
palvelukokonaisuuksien yhteen sovittamisesta

• vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa

• seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

• varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun 
(osallisuuden vahvistaminen)

Erityistehtävät

1. vastata palvelujen järjestämisestä, tuotannon ohjaamisesta

2. vastaa toiminnan tuloksellisuutta

3. vastaa toiminnan ja talouden suunnittelua hallituksen linjausten mukaisesti

4. vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista

5. vastata viranomaistoiminnasta

6. tekee esitykset palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi 
tulevista asioista

7. vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja 
tuloksellisuudesta

8. määrätä sopimusten vastuuhenkilöt tehtäväalueellaan.

9. Vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta 

10. Vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä hallituksen määräämien 
periaatteiden mukaisesti

11. Vastaa palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä 
viranomaisen päätösvallan käyttämisestä

12. Vastaa otto-oikeuden käyttämisestä
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Kokonais-
turvallisuus
lautakunnan 

tehtävät
ja jaostot

Lautakunnan yleiset tehtävät

1.   Johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa

2.   Vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteen sovittamisesta

3.   Vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa

4.   Seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

5.   Varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun (osallisuuden vahvistaminen)

Erityistehtävät

1.   Vastaa palvelujen järjestämisestä ja tuotannon ohjaamisesta

2.   Vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta hallituksen linjausten mukaisesti

3.   Vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä sopimusten toteutumisesta

4.   Tekee esitykset palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista asioista

5.   Vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta

6.   Vastaa toimialan avustusten myöntämisestä hallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti

7.   Päättää toimialan palveluista ja tuotteista perittävien maksujen suuruudesta 

8.    Vastaa otto-oikeuden käyttämisestä

Erityislainsäädännöstä tulevat tehtävät

1.   Vastaa palvelutasopäätöksen valmistelusta aluevaltuuston päätettäväksi

2.   Hyväksyy toimialan palveluista laadittavan omavalvontaohjelman  

3.   Vastaa pelastustoimen palvelutasopäätöksen valvonnasta

4.   Vastaa viranhaltijapäätösten ja pelastusviranomaisen tekemien päätösten oikaisuvaatimusten käsittelystä

5.   Vastaa pakkokeinoasioista, kuten uhkasakon asettaminen ja tuomitseminen

6.   Huolehtii sisäministeriön kansallisen ohjauksen edellyttämistä toimenpiteistä 

7.   Vastaa investointisuunnitelman laatimisesta (pelastustoimen osasuunnitelma)

8.   Vahvistaa pelastustoimen suunnitelmat 

9.   Toimii alueen pelastustoimen asianomaisena toimielimenä ja pelastusviranomaisena 

Kokonaisturvallisuuslautakunnan alaisuuteen tulisi Varautuminen ja valmius –jaosto. Jaostossa käsiteltäisiin maakunnalliset varautumiseen ja 
valmiuteen liittyvät asiat. Varautumisverkossa toimivat mm. maakunnan valmiustoimikunta, maakunnallisten toimijoiden jory, 
valmiussihteeristö ja kuntien varautumisen tukemistoiminnot.

Kokonaisturvallisuus

• Pelastustoimi
• Onnettomuuksien ehkäisy
• Pelastustoiminta
• Toimintaympäristö ja sen 

turvallisuus
• Valmius ja varautuminen
• Väestönsuojelu
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Nuorisovaltuusto
Vanhusneuvosto
Vammaisneuvosto

Vaikuttamistoimielimet

Aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen 

• nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä

• ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto 

• vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että 
kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. 

Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.

Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen 
• toiminnan suunnitteluun, 
• valmisteluun, 
• toteuttamiseen ja seurantaan

asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten 
henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen 
kehittämiseen hyvinvointialueella.
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Asukkaiden osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuudet

Asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää:
• järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja
• selvittämällä asukkaiden ja hyvinvointialueen palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa
• valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin
• kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa 
• järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun
• tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.
• Asukkaita on kuultava keskeisesti heidän elämäänsä ja arkiympäristöönsä vaikuttavissa päätöksissä.

Asiakaspaneeli

• Asiakaspaneelin tehtävänä on seurata hyvinvointialueen palvelujen laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta ja antaa ehdotuksia ja palautetta hyvinvointialueen palveluista ja niiden 
yhteensovittamisesta. Asiakaspaneeli voi käsitellä vuosittain myös hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelman. Asiakaspaneelin osallistujat voidaan valita satunnaisotannalla joko 
koko valtuuston toimikaudeksi tai lyhyemmäksi aikaa.

Kansalaispaneeli 

• Kansalaispaneelin tehtävänä on käydä vuosittain keskustelua 2–3 aiheesta, joihin se pääsee myös itse vaikuttamaan. Kansalaispaneelin työ voi käynnistyä joko valtuutettujen tai 
kansalaisten aloitteesta. Kansalaispaneelin lopputuloksena syntyy aloitteita, julkilausumia ja politiikkasuosituksia. Aluevaltuuston on käsiteltävä kansalaispaneelin suositukset sekä 
vastattava niihin. Kansalaispaneelin osallistujat voidaan valita satunnaisotannalla joko koko valtuuston toimikaudeksi tai lyhyemmäksi aikaa.

Kuntafoorumi

• Yhteistyömalli alueen kuntien kanssa

Yrittäjäfoorumi

• Yhteistyömalli alueen yritysten ja palveluntuottajien kanssa

Järjestöneuvosto

• Järjestöjen verkosto, järjestöjen integroituminen osaksi asiakaslähtöisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupolkua

HYTE - verkostotoiminta
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Organisaatiomalli 20.01.2022

Johtoryhmän esitys VATElle sekä poliittiselle seurantaryhmälle

Organisaatio jakaantuu järjestäjätasolla toimialoihin:Keskitetyt koko konsernia palvelevat toimialat ovat: 

• Hallinto, Henkilöstöhallinto, Talous sekä Strategia ja kehittäminen

Palvelutoimialat ovat
• Perhe- ja vammaispalvelut, Yleiset palvelut, Ikääntyvien palvelut sekä Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut

Toimialat vastaavat poliittista toimielinrakennetta

Yleiset palvelut toimiala on jaettu kahteen linjaan: Erityistason palvelut ja peruspalvelut
• Erityistason palvelujen johtaja ja perustason palvelujohtaja edustavat järjestäjää yhdessä toimialajohtajan kanssa
• Erityistason palvelujen johtaja on pysyvä asiantuntijajäsen kaikissa kolmessa lautakunnassa ja toimii valmistelijana erityispalvelujen osalta
• Toimialajohtajat ovat esittelijöitä lautakunnissa (kussakin yksi esittelijä)
• KYS yliopistollinen sairaala (erikoissairaanhoito) on Erityistason palvelujen johtajan alaisuudessa tuotannossa oma kokonaisuus, jota johtaa 

sairaalajohtaja
• Yliopistosairaalan toimintaan kuuluvat muut toiminnat ovat TKIO ja YTA-aluetoiminta sekä opetustoiminta, jotka ovat omia kokonaisuuksia 

Strategia- ja kehittäminen kokonaisuudessa. 

Palvelutuotannon kuvauksia ei ole esitetty kaikilta osin toimintayksikkötasolla, kuvaus hierarkiasta on esimerkinomainen
Palvelutuotannon yksityiskohtaiset kuvaukset tarkentuvat valmistelun edetessä
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Hyvinvointialuejohtaja

Hallintoasiat

Hallintojohtaja

Yleishallinto

Oikeudelliset palvelut

Kiinteistöhallinto

Tukipalvelut

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöjohtaja

Palvelussuhde-asiat

Työhyvinvointi

Työsuojelu

Rekrytointi

Henkilöstön 
kehittäminen

Keskitetyt palvelut

Talous

Talousjohtaja

Kp ja tilinpäätös, 
Monetraohjaus

Talousarvio

Contoroller

Laskutus

Sosiaali- ja muu 
rahoitus

Strategia- ja 
kehittäminen

Johtaja

Kehittämistoi-minta
TKIO

YTA-aluetoiminta

Opetus

Asiantuntija-yksikkö

Tietohallinto

HYTE ja osallisuus

Perhe- ja 
vammaispalvelut

Toimiala /Järjestäjäjohtaja

Perhepalvelut

Palvelualuejohtaja

Perheiden 
sosiaali-palvelut

Neuvola,

opiskeluhuolto, 
lasten ja nuorten 

mtt

Lastensuojelu-
palvelut

Vammaispalvelut

Palvelualuejohtaja

Vammaispal-
velukeskukset

Asumis-

palvelut

Avopalvelut

Yleiset palvelut

Toimiala / Järjestäjäjohtaja

Peruspalvelut

Johtaja

Peruspalvelut

palvelualuejohtaja

Sotekeskukset

Työikäisten 
sosiaalipalvelut

Osastot?

Erityistason 

palvelut johtaja

Yliopistosairaala KYS

sairaalajohtaja 

Palveluyksikkö 1

Palvelukeskukset

Neurokeskus

Sydänkeskus

Kuvantamiskeskus

Orotpedia ja 
traumatologia

Kuntoutus

Palveluyksikkö 2

Operatiivinen

Operatiivinen keskus

Naistentaudit ja 
synnytykset

Aistinelinsairaudet

Anestesia ja 
tehohoito

Palveluyksikkö 3

Lääkinnälliset 
palvelut

Palveluyksikkö 4 
Mielenterveys

Palveluyksikkö 5

Akuutti

Ikääntyvien

Palvelut

Toimiala /Järjestäjäjohtaja

Ikäkeskus

Palvelualuejohtaja

Asumispalvelut

Kotiin annettavat 
palvelut

Palveluohjaus yms.

Pelastustoimi ja 
turvallisuuspalvelu

Pelastusjohtaja

Pelastustoimi

Onnettomuuk-
sien ehkäisy

Pelastus-
asemat

Pelastus-

toiminta

Toimialan 
varautuminen

Tilanne- ja johto-
keskus

Ensihoito-

palvelut

Turvallisuus

palvelut

Varautuminen ja 
valmius

Organisaatio-
turvallisuus

Sisäinen 
tarkastus

Omistaja
-ohjaus

Viestintä ja 
markkinointi

Järjestäjä / Strategia- ja konsernipalvelut Järjestäjä / palvelutoimialat

Pohjois-Savon Yliopistollinen Hyvinvointialue
Organisaatioluonnos 20.1.2022

• HUOM! Organisaatiokaaviossa ei ole kuvattu kaikkia toimintayksikkötasoja, 
Esitetyt ovat esimerkinomaisia

• Virkanimikkeet ovat esimerkinomaisia, vahvistetaan hallintosäännössä
Palvelutuotanto (vihreä alue)
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Järjestäjän rakenteeseen kuuluu 
sekä poliittinen toimielinrakenne 
että viranhaltijaorganisaatiossa 
eriytetyt järjestäjän keskitetyt 
strategia- ja konsernipalvelut ja 
palveluiden toimialojen 
järjestäjätehtävät (ruskea väri)

• Lautakuntarakenne ja 
palvelutuotannon 
toimialarakenne vastaavat 
toisiaan

• Järjestäjän konsernipalvelut 
(strategia – ja konsernipalvelut) 
ovat koko hyvinvointialueen 
keskitettyjä palveluita

Toimielinorganisaation ja 
viranhaltijaorganisaation 
yhteensovittaminen
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• Toimialajohtajat + Erityistason palveluiden 
linjan johtaja toteuttaa järjestäjätason 
vertikaalisen integraation yhteistyössä 

• Toiminnan strateginen suunnittelu
• Perustason ja erityistason 

palveluiden integrointi

• Erityistason palveluiden linjan määrärahat 
tulee pääosin yleispalveluiden ltk kautta.

• Erityistason palveluiden linjan johtaja 
neuvottelee perhe ja 
vammaispalveluiden ltk ja 
ikäihmisten ltk kanssa niiden alla 
olevaan erityistason palveluiden 
toimintaan liittyvistä määrärahoista.

Esimerkki erityistason palveluiden linjan toiminnan ja talouden 
ohjausmekanismista kolmen palvelulautakunnan alaisuudessa
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I OSA 
Hallinnon ja toiminnan järjestäminen 

 

1 luku  
Kaupungin johtaminen 

 
1 § Hallintosäännön soveltaminen 

 
Kuopion kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja 
kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa 
ole toisin säädetty. 
 

2 § Kaupungin johtamisjärjestelmä 
 
Kaupungin ja kaupunkikonsernin johtaminen noudattaa hyvää hallinto- ja johta-
mistapaa sekä perustuu kaupunkistrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon 
sekä muihin valtuuston päätöksiin. 
 
Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupun-
gin päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. 
 
Valtuuston puheenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty,  
 

1 edistää valtuustotyön vastuullisuutta ja tuloksellisuutta yhdessä valtuustoryh-
mien kanssa; 

2 johtaa valtuuston tehtävien hoitamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä yh-
teistyössä kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja valtuustoryhmien kanssa; 

3 vastaa valtuuston puheenjohtajiston yhteistyön toimivuudesta sekä valtuusto-
ryhmien ja valtuustoryhmien puheenjohtajien yhteistyön edistämisestä; 

4 vastaa valtuustotyöskentelyn vuosittaisen arvioinnin johtamisesta; 

5 edustaa kaupunkia koti- ja ulkomaisissa sidosryhmätilaisuuksissa. 
 
Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta 
ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallin-
toa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittami-
sesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii 
kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä kuntalaissa 
on säädetty, 

1 johtaa kaupunginvaltuuston asettamien strategisten tavoitteiden toteuttami-
sen edellyttämää poliittista yhteistyötä; 

2 edistää kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten välistä yhteistyötä ja vuo-
rovaikutusta mm. toimielimen puheenjohtajiston kesken; 

3 pitää tiivistä yhteyttä valtuustoryhmiin sekä kaupungin sidosryhmiin; 
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4 seurata luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden toimintaa, niiden päätösten 
laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä huolehtia kaupungin edunvalvon-
nasta ja kansainvälisistä suhteista yhteistyössä kaupunginjohtajan kanssa; 

5 sopia yhdessä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kanssa valtuuston toimin-
nan kehittämiseen liittyvistä asioista (iltakoulut, seminaarit ym. työskentelyta-
vat); 

6 edustaa kaupunkia koti- ja ulkomaisissa sidosryhmätilaisuuksissa; 

7 johtaa asioiden käsittelyä kaupunginhallituksen kokouksissa; 

8 toimia kaupunginjohtajan henkilöstöhallinnollisena esimiehenä; 

9 vastaa kaupunginhallituksen työskentelyn vuosittaisen arvioinnin johtami-
sesta. 

 
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan tehtävänä on, 
 

1 toimia omistajaohjausjaoston puheenjohtajana; 

2 vastata omistajaohjausjaoston osalta poliittisen yhteistyön johtamisesta ja ja-
oston toiminnan poliittisesta koordinoinnista suhteessa kaupunginvaltuustoon, 
kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin yhteistyössä kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajiston kanssa; 

3 informoida valtuustoryhmiä ajankohtaisista omistajaohjausasioista. 

 

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajan tehtävänä on, 

1 seurata kaupungin henkilöstöasioiden hoitamista; 

2 vastata kaupungin yhteistyötoimikunnan ja lähidemokratiajaoston tehtävien 
osalta poliittisen yhteistyön johtamisesta ja toiminnan poliittisesta koordinoin-
nista suhteessa kaupunginvaltuustoon, kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin 
yhteistyössä kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa; 

3 informoida valtuustoryhmiä ajankohtaisista lähidemokratiajaoston ja yhteis-
työtoimikunnan asioista. 

 
Kaupunginhallituksen jäsenen tulee erityisesti seurata sen lautakunnan tai liikelai-
toksen johtokunnan toimintaa, johon kaupunginhallitus on valinnut hänet edusta-
jakseen. Hänen tulee myös antaa kaupunginhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja 
kaupunginjohtajalle tietoja lautakunnan ja johtokunnan sekä sen alaisen toimin-
tayksikön tai laitoksen toimialaan kuuluvista asioista. 
 
Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, ta-
loudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.  
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3 § Kaupungin viestintä 
 
Kaupunginhallitus johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toimin-
nasta. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaat-
teista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat. 
 
Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asi-
oiden valmistelussa ja päätöksenteossa. 
 
Kaupunginhallitus, lautakunnat, johtokunnat, kaupunginjohtaja sekä johtavat vi-
ranhaltijat huolehtivat, että kaupungin asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat 
riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat 
osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään sel-
keää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kaupungin eri asukasryhmien 
tarpeet. 
 

2 luku  
Toimielinorganisaatio 
 
4 § Valtuusto 

 
Valtuustossa on 59 valtuutettua sekä kuntalain mukainen määrä varavaltuutet-
tuja.  
 
Valtuuston toimintaa koskevat määräykset ovat 11 – 14 luvuissa. 
 

5 § Kaupunginhallitus, omistajaohjausjaosto ja lähidemokratia- 
jaosto 

 
Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.  
 
Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutet-
tuja. Edellä mainitusta voidaan poiketa, mikäli kaupunginhallituksen jäseneksi tai 
varajäseneksi ei ole mahdollista nimetä valtuutettua tai varavaltuutettua tasa-ar-
volain mukaisesti.  
 
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä 
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 
 
Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. 
 
Kaupunginhallitus johtaa elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualuetta. 
 
Kaupunginhallituksessa on omistajaohjausjaosto. Kaupunginhallitus valitsee keskuudestaan jaostoon 
toimikaudekseen yhden jäsenen jokaisesta kaupunginhallituksessa edustettuna olevasta valtuustoryh-
mästä. Jaoston jäsenenä voi olla myös kaupunginhallituksen varajäsen. Jaoston puheenjohtajana toi-
mii kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja. Kaupunginhallitus nimeää jaoston varapuheenjohtajan. 
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
 
Kaupunginhallituksessa on lähidemokratiajaosto, jossa on 5 kaupunginhallituksen 
keskuudestaan toimikaudekseen valitsemaa jäsentä. Kaupunginhallitus nimeää 
jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilö-
kohtainen varajäsen.  
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6 § Tarkastuslautakunta 
 
Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4 - 7 muuta 
jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.  
 
Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
Edellä mainitusta voidaan poiketa varajäsenen osalta, mikäli tarkastuslautakun-
nan varajäseneksi ei ole mahdollista nimetä valtuutettua tai varavaltuutettua 
tasa-arvolain mukaisesti. (kv. 6.9.2021) 
 
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. 
 
Tarkastuslautakunnan toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi. 
 

7 § Kaupunkirakennelautakunta (kv. 22.3.2021)  
 
Kaupunkirakennelautakunta johtaa kaupunkiympäristön palvelualuetta.  
 
Lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.  
 
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. 
 
Lautakunnassa on tiejaosto, johon kuuluu kolme lautakunnan toimikaudekseen 
valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jaoston jäseneksi, 
ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin kaupunkirakennelau-
takunnan jäseniä tai varajäseniä. Lautakunta nimeää jaoston puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 

 
8 § Ympäristö- ja rakennuslautakunta 

 
Ympäristö- ja rakennuslautakunta vastaa kaupunkiympäristön palvelualueella ym-
päristö- ja rakennusvalvontapalveluista. Lautakunta vastaa tässä ominaisuudessa 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtä-
vistä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien 
alueella sekä Kuopion kaupungin alueella elintarvikevalvonnan, terveydensuojelu-
viranomaisen, eläinlääkintähuollon ja eläinsuojelun tehtävistä. 
 
Lautakunnassa on 7 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 
 
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. 
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9 § Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 
 
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta johtaa hyvinvoinnin edistämisen palvelualu-
etta. 
 
Lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.  
 
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. 
 

10 § Kasvun ja oppimisen lautakunta 
 
Kasvun ja oppimisen lautakunta johtaa kasvun ja oppimisen palvelualuetta. 
 
Lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.  
 
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. 
 

11 § Perusturva- ja terveyslautakunta ja yksilöasioiden jaosto 
 
Perusturva- ja terveyslautakunta johtaa perusturvan ja terveydenhuollon palvelu-
alueita. 
 
Lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 
 
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. 
 
Lautakunnassa on yksilöasioiden jaosto, johon kuuluu viisi lautakunnan keskuu-
destaan toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista vara-
jäsentä. Lautakunta nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 
12 § Savo-Pielisen jätelautakunta 

 
Lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 
 
Kunnat valitsevat yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuduittain seuraavasti: 

− Kuopio      5 jäsentä 

− Pielisen Karjalan seutu (Lieksa, Nurmes, Juuka ja Valtimo) 2 jäsentä 

− Siilinjärvi    1 jäsen 

− Pieksämäki    1 jäsen 

− Koillis-Savon seutu (Kaavi, Rautavaara ja Tuusniemi) 1 jäsen 
sekä Outokumpu 

− Sisä-Savon seutu    1 jäsen 
(Suonenjoki, Rautalampi, Vesanto ja Tervo) sekä Konnevesi 

 
Useamman kuin yhden kunnan muodostamilla seuduilla lautakuntapaikka vuorot-
telee kuntien kesken vaalikausittain. Varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään eri 
kunnista. Kunnat ratkaisevat itse valintajärjestyksen. 
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Kuntien on ilmoitettava lautakunnan jäsenten valinnasta vastuukunnalle. Kuntien 
on huolehdittava, että lautakunnan kokoonpano täyttää naisten ja miesten tasa-
arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, 
on vastuukunnalla tähän perustuen oikeus pyytää viimeisimmäksi jäsenensä il-
moittanutta kuntaa nimeämään jäsenensä uudelleen. Tällä kunnalla on velvolli-
suus viipymättä nimetä vaatimukset täyttävä jäsen. Vastuukunnan on huolehdit-
tava, että jäsenet on nimetty viimeistään toimikauden alkaessa. 
 
Vastuukunnan valtuusto valitsee yhden jäsenistään lautakunnan puheenjohtajaksi 
ja muiden kuntien edustajista vuorotellen yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi. 
 

13 § Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 
 
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta vastaa kaupunkiympäristön 
palvelualueella yhteistoimintasopimuksen mukaisista seudullisen joukkoliikenteen 
viranomaistehtävistä Kuopion ja Siilinjärven alueilla. 
 
Kunnat valitsevat yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuraavasti: 

− Kuopion kaupunki   5 jäsentä 

− Siilinjärvi   2 jäsentä 
 
Kuopion kaupunginvaltuusto nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja Siilinjärven kun-
nanvaltuusto varapuheenjohtajan. 

 
14 § Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 

 
Lautakunnassa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 
 
Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan sekä puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja nimetään Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopi-
muksen mukaisesti. 
 

15 § Kumottu 1.4.2021 lukien (kv. 8.6.2020 § 41) 
 

16 § Kumottu 1.4.2020 lukien (kv. 10.6.2019 § 61) 
 
17 § Kumottu 1.4.2019 lukien (kv. 22.10.2018 § 78) 
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18 § Vaalitoimielimet 
 
Keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja vähintään viisi varajäsentä. 
 
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Keskusvaalilautakunta päättää sihteerin ja muun avustavan henkilökunnan valin-
nasta ja vaalikohtaisesta palkkauksesta. 
 
Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään 
muutoin vaalilaissa. 
 

19 § Vaikuttamistoimielimet 
 
Kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden 
kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupungin- 
hallitus.  
 
Lisäksi kaupungissa on kaupunginhallituksen lähidemokratiajaoston asettamat  
pitäjäraadit.    
 

20 § Palvelualueet ja erilliset taseyksiköt 
 
Palvelualue on hallinnollinen kokonaisuus, joka tuottaa itse tai järjestää palvelut 
kuntalaisille ja muille palveluiden käyttäjille. Palvelualue hoitaa myös toimialaansa 
kuuluvat viranomaistehtävät.  
 
Palvelualueet on ryhmitelty toimielinten alaisuuteen asiakaspalvelua ohjaavilla ja 
asiakaslähtöistä toimintaa tukevilla organisointiperiaatteilla.  
 
Kuopion kaupungilla on kuusi palvelualuetta: elinvoima- ja konsernipalvelujen 
palvelualue, kaupunkiympäristön palvelualue, hyvinvoinnin edistämisen palvelu-
alue, kasvun ja oppimisen palvelualue, perusturvan palvelualue ja terveydenhuol-
lon palvelualue. 
 
Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualu-
eet: yrityspalvelu, työllisyyspalvelu, strategia- ja kehittäminen, markkinointi- ja 
viestintä, lomituspalvelu, kaupunginkanslia, työnantajapalvelu, talous- ja omista-
jaohjaus, tietohallinto ja tilapalvelut. (Kh. 13.7.2020) 
 
Kaupunkiympäristön palvelualueen muodostavat 

1 kaupunkirakennelautakunta ja sen alaiset vastuualueet 

2 ympäristö- ja rakennuslautakunta ja sen alaiset vastuualueet  

3 Savo-Pielisen jätelautakunta  

4 Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. 

 
Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet: 
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1 Kaupunkisuunnittelupalvelut, joita ovat 

− strateginen maankäyttö 

− asemakaavoitus 

− kunnallistekninen suunnittelu  

− joukkoliikenne ja henkilökuljetukset   

2 Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, joita ovat 

− rakennuttamispalvelut 

− kunnossapitopalvelut 

− alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut 

3 Maaomaisuuden hallintapalvelut, joita ovat 

− tonttipalvelut 

− asuntotoimi 

− metsät ja vesialueet 

− kiinteistönmuodostus- ja paikkatietopalvelut (kv. 22.3.2021) 

4 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, joita ovat 

− alueelliset ympäristönsuojelupalvelut 

− ympäristöterveydenhuolto 

− alueellinen rakennusvalvonta  

5 Tukipalvelut, joita ovat 

− johdon tukipalvelut 

− keskitetty asiakaspalvelu 

− puhelupalvelukeskus. 
 
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet: 
 

1 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut, joita ovat 

− kirjastopalvelut 

− museokeskus 

− liikuntapaikkapalvelut 

2 Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut, joita ovat 

− kansalaistoiminnan palvelut 

− kansalaisopisto 

3 Taidepalvelut, joita ovat 

− kaupunginteatteri 

− musiikkikeskus. 
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Kasvun ja oppimisen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet: 
 

1 Varhaiskasvatuspalvelut, joita ovat  

− päiväkotihoito ja esiopetus 

− perhepäivähoito  

− avoimet varhaiskasvatuspalvelut 

− lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki 

2 Perusopetus- ja nuorisopalvelut, joita ovat 

− perusopetuspalvelut 

− nuorisopalvelut 

3 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyön palvelut 

− lukiokoulutus 

− toisen asteen yhteistyö: Kuopion alueen urheiluakatemia ja Iso-verstas 

4 Kasvun ja oppimisentuen palvelut, joita ovat 

− varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tuen ja monialaisen yh-
teistyön koordinointi 

− koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut. 
 
Perusturvan palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet: 

1 Vanhus- ja vammaispalvelut, joita ovat 

− vanhusten palveluohjaus 

− vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 

− vanhusten hoivapalvelut 

2 Lapsiperhepalvelut, joita ovat 

− sosiaalipäivystys 

− avo- ja jälkihuolto 

− sijaishuolto 

− riita- ja rikosasiain sovittelu 

− perheoikeudelliset palvelut 

3 Aikuissosiaalityön palvelut, joita ovat 

− sosiaalityö 

− taloudellinen tukeminen 

− maahanmuuttajapalvelu. 
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Terveydenhuollon palvelualueeseen, johon sisältää myös erikoissairaanhoidon, 
kuuluvat seuraavat vastuualueet: 

1 Avohoidon palvelut, joita ovat 

− vastaanottopalvelut 

− suun terveydenhuollon palvelut 

− terveydenhoidon palvelut  

− kuntoutuspalvelut 

2 Sairaalapalvelut, joita ovat 

− poliklinikkatoiminnan palvelut 

− osastohoidon palvelut 

− kotiutusyksikkö 

3 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, joita ovat 

− lasten mielenterveyspalvelut 

− nuorten mielenterveyspalvelut 

− aikuisten mielenterveyspalvelut 

− päihdepalvelut. 
 
Erillisiä taseyksiköitä ovat Pohjois-Savon pelastuslaitos, Kuopion Tilapalvelut ja 
isäntäkuntapalvelut. (Kh. 13.7.2020)   
 

21 § Palvelualueista vastaavat toimielimet 
 

1 Kaupunginhallitus, joka johtaa elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualuetta. 

2 Kaupunkirakennelautakunta, joka johtaa kaupunkiympäristön palvelualuetta. 

3 Ympäristö- ja rakennuslautakunta, joka vastaa kaupunkiympäristön palvelu-
alueella ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluista. 

4 Savo-Pielisen jätelautakunta, joka vastaa kaupunkiympäristön palvelualueella 
yhteistoimintasopimuksen mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä. 

5 Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, joka vastaa kaupunkiym-
päristön palvelualueella yhteistoimintasopimuksen mukaisista seudullisen 
joukkoliikenteen viranomaistehtävistä. 

6 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, joka johtaa hyvinvoinnin edistämisen 
palvelualuetta. 

7 Kasvun ja oppimisen lautakunta, joka johtaa kasvun ja oppimisen palvelualu-
etta. 

8 Perusturva- ja terveyslautakunta, joka johtaa perusturvan ja terveydenhuollon 
palvelualueita.  
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3 luku  
Henkilöstöorganisaatio 
 
22 § Kaupunginjohtaja 

 
Kaupunginjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai mää-
rätty 

1 johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja taloutta sekä yhdessä kaupunginhalli-
tuksen kanssa johtaa kuntakonsernia 

2 nimetä edustaja toimituksiin, tilaisuuksiin, neuvotteluihin ja kokouksiin, joissa 
kaupungin etua on valvottava, ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toi-
sin päätä 

3 päättää kaupungin edustustilaisuuksien järjestämisestä 

4 päättää kaupungin henkilöstön palkkauksesta ja muista palvelusuhteen eh-
doista kaupunginhallituksen antamia yleisohjeita noudattaen, mikäli toimival-
taa tältä osin ei ole annettu muulle viranomaiselle 

5 toimia johtokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajana  

6 johtaa elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualuetta 

 

Kaupunginjohtajan ollessa poissa, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, hoitaa 
kaupunginjohtajan tehtäviä kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 
 
Kaupunginjohtajaksi valittavalta vaaditaan yliopistossa tai korkeakoulussa suori-
tettu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kunnallis-
hallinnon tuntemus.  
 
Vakavien häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja voi käyttää 
normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösval-
taa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin 
asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri palvelualueiden välillä, talou-
dellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, viestintää tai muuta 
häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. (Kv. 16.3.2020) 
 
Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön Kuopion kaupungissa vakavissa häiriöti-
lanteissa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. Erityis-
toimivallan käyttöön ottamisesta päättää kaupunginhallitus tai kiireellisessä ta-
pauksessa kaupunginjohtaja kaupungin poikkeusolojen johtoryhmässä. Erityistoi-
mivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kaupunginhallitus. (Kv. 16.3.2020) 
 
Kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee vakavien häiriötilan-
teiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset kaupungin 
poikkeusolojen johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan 
asiantuntijan esittelystä. (Kv. 16.3.2020) 
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23 § Palvelualueiden organisaatio ja tehtävät 
 
Kaupunginhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja 
tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. 
 
Kaupunginhallitus päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin hal-
lintosäännössä ei ole asiasta määrätty. 
 

24 § Apulaiskaupunginjohtajat (kh. 15.1.2018) 
 
Apulaiskaupunginjohtajat johtavat kaupunginjohtajan alaisena kaupungin koko-
naisetu huomioiden palvelualueiden toimintaa. (kh. 15.1.2018) 
 
Kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja johtaa kaupunginjohtajan alaisuu-
dessa omistajaohjaukseen liittyviä asioita. Kaupunkiympäristön apulaiskaupungin-
johtaja toimii liikelaitosten toimitusjohtajien tai vastaavien johtajien hallinnolli-
sena esimiehenä. (kh. 15.1.2018) 
 
Perusturvan ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtaja päättää ratkaisuvallan 
antamisesta viranhaltijalle toimialaan kuuluvissa erityislainsäädännön mukaisissa 
asioissa, ellei siitä ole toisin säädetty tai määrätty. (kh. 15.1.2018) 
 
Yleisen johtamis- ja valvontatehtävän lisäksi apulaiskaupunginjohtaja  

1 johtaa, suunnittelee ja kehittää palvelualueen toimintaa kaupungin kokonaise-
dun näkökulmasta 

2 vastaa palvelualuetta koskevasta ja lautakunnan päätettäväksi tulevan asian 
valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta lukuun ottamatta ympäristö- ja 
rakennuslautakunnan ja alueellisen jätelautakunnan sekä seudullisen joukko-
liikennelautakunnan lupa- ja viranomaistehtäviä 

3 vastaa palvelualueelle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
saavuttamisesta 

4 vastaa palvelualueen toiminnan ja resurssien suunnittelusta sekä seurannasta 
yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa 

5 raportoi toiminnastaan kaupunginjohtajalle 

6 vastaa palvelualuetta koskevasta sidosryhmäyhteistyöstä 

7 toimii esittelijänä palvelualueen lautakunnassa, ellei tässä johtosäännössä ole 
toisin määrätty 

8 valitsee palvelualueensa palvelupäälliköt 

9 päättää vastuualueen avaintehtävätasoisista kehittämistoimenpiteistä. (kh. 
15.1.2018) 
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25 § Asiakkuusjohtajat 
 
Asiakkuusjohtajat (vastuualuejohtajat) johtavat palvelualueilla heidän vastuullaan 
olevia avainprosesseja osana muita avainprosesseja.  
 
Asiakkuusjohtajan yleiset tehtävät: 

1 Johtaa, suunnittelee ja kehittää vastuualueen toimintaa.  

2 Järjestää vastuullaan olevat palvelut yhteen sovittaen ne kaupungin muihin 
palveluihin. 

3 Osallistuu strategian ja talousarvion valmisteluun.  

4 Osallistuu toimenpideohjelman ja käyttösuunnitelman tekemiseen ja arvioimi-
seen. 

5 Arvioi ja ennakoi asiakasryhmänsä tulevia tarpeita ja huomioi niiden vaikutuk-
set. 

 
26 § Palvelupäälliköt 

 
Palvelupäälliköt johtavat vastuullaan olevaa palveluprosesseja osana muita palve-
luprosesseja. 
 
Palvelupäällikön yleiset tehtävät: 

1 Johtaa, suunnittelee ja kehittää vastuullaan olevaa palvelutoimintaa.  

2 Huolehtii vastuullaan olevien palvelujen toteutumisesta. 

3 Osallistuu toimenpideohjelman ja käyttösuunnitelman tekemiseen ja arvioimi-
seen.  

4 Arvioi ja ennakoi asiakkaittensa tulevia palvelutarpeita ja huomioi niiden vai-
kutukset. 

5 Arvioi tuotettavan palvelun laatua ja tuloksellisuutta. 

 
27 § Toimintayksiköiden esimiehet 

 
Toimintayksikön esimiehet vastaavat osaltaan toimintayksikön toiminnasta sekä 
johtavat ja kehittävät yksikön toimintaa. 
 

28 § Liikelaitoksen johtajat 
 
Liikelaitoksen johtajat johtavat ja kehittävät johtokunnan alaisena liikelaitoksen 
toimintaa, huolehtivat liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Liikelaitoksen johtajan on huolehdittava johtokunnan päätösten täytäntöönpa-
nosta ja annettava johtokunnalle tieto liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittä-
vistä toimenpiteistä ja tapahtumista. 
 
Liikelaitoksen johtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa johtokunnan puolesta. 
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Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty, liikelaitoksen johtajan päätösvaltaan kuu-
luu 

1 päättää henkilöstön palvelukseen ottamisesta noudattaen kaupungin yleisiä 
rekrytointiperiaatteita  

2 päättää henkilökunnan sijoittumisesta toimintayksiköihin  

3 päättää palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista johtokunnan 
päättämien periaatteiden mukaisesti  

4 hyväksyä laskut ja maksuasiakirjat. 
 

29 § Pelastusjohtaja 
 
Pelastuslaitoksen toimintaa johtaa ja valvoo pelastusjohtaja lähimpinä alaisinaan 
sektoripäälliköt. Heidän lisäkseen laitoksen johtamistoimintaan osallistuvat muut 
esimiesasemassa olevat henkilöt. 
 
Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää pelastuslaitoksen toimintaa sekä 
vastata pelastuslaitoksen toiminnan, talouden, henkilöstön ja organisaation kehit-
tämisestä. Pelastusjohtajan muista tehtävistä ja ratkaisuvallasta on päätetty pe-
lastuslaitoksen toimintasäännössä. 

 

4 luku  
Konserniohjaus 

 
30 § Kaupunkikonserni 

 
Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Kuopion kaupunkikonsernin. Tytäryhtei-
söjä ovat yhteisöt, joissa kaupungilla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. 
Tytäryhteisöön rinnastetaan myös kaupungin määräysvaltaan kuuluva säätiö. 
 

31 § Konsernijohto  
 
Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen 
omistajaohjausjaosto, kaupunginjohtaja ja kaupunkiympäristön apulaiskaupungin-
johtaja. (kh. 15.1.2018) 
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5 luku  
Toimielinten ja luottamushenkilöiden tehtävät sekä toimivallan 
jako 

 
32 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta 

 
Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä 
tehtävistä. 
 
Mikäli toimivaltaa ei ole annettu muulle kaupungin toimielimelle tai viranomai-
selle, kaupunginhallitus päättää seuraavista asioista: 

 
Maankäyttö, kaavoitus ja rakentaminen 

1 hyväksyy rakennushankkeiden ja liikuntapaikkojen hankesuunnitelmat 

2 johtaa yleiskaavoitusta ja hyväksyy liikenteen yleissuunnitelmat 

3 päättää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä tarkoitettujen erityistenedelly-
tysten olemassaolosta suunnittelutarvealueella 

4 määrää kaavan laatimiseen tai muuttamiseen liittyvästä rakennuskiellosta ja 
toimenpiderajoituksen sekä niiden voimassaolon pidentämisistä 

5 hyväksyy kaavoituskatsauksen 

6 arvioi asemakaavojen ajanmukaisuuden 

7 nimeää maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamat kehittämisalueet 

8 hyväksyy asemakaavan lukuun ottamatta vaikutukseltaan merkittävää kaavaa 
(maankäyttö- ja rakennuslaki 52 §) 

9 päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisesta poikkeamisesta MRL 
38 §:n ja 43 §:n osalta sekä Kuopion kaupungin rakennusjärjestyksen 10-14 
§:ien osalta   

10 käyttää maankäyttö- ja rakennuslain 191-194 §:ssä tarkoitettua valitusoi-
keutta 

11 päättää vesihuollon kehittämisestä ja vesihuoltolaitosten toiminta-alueista  

12 ohjaa maapolitiikkaa, asuntotuotantoa ja useampaa toimialaa koskettavia pro-
jekteja 

Talous, verotus ja maksut 

13 päättää osittaisesta tai täydellisestä vapauttamisesta kunnallisveron ja kiin-
teistöveron osalta sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittami-
sesta siten kuin siitä on säädetty 

14 myöntää helpotuksen tai vapautuksen yksittäistapauksissa kaupungille tulevan 
maksun tai saatavan suorittamisesta 

15 päättää vahingonkorvauksen maksamisesta tapauksissa, joissa kaupunki on 
korvausvelvollinen 

16 hyväksyy maksut 

17 hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen sekä yleishallinnon käyttösuunnitel-
mat;   
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18 päättää kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten kor-
vaamisesta 

19 päättää pitkäaikaisten lainojen ottamisesta ja lainojen antamisesta valtuuston 
talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämissä rajoissa, päättää lainaeh-
doista ja niiden muuttamisesta sekä päättää lainojen korko- ja valuuttariskien 
hallintaan käytettävistä suojaustoimenpiteistä  

20 päättää avustuksen myöntämisestä 

21 hyväksyy avustusten yleiset maksatus- ja valvontaohjeet 

Henkilöstöpolitiikka 

22 johtaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa 

Omaisuuden hoito 

23 vastaa kaupungin omaisuuden hoitamisesta ja sitä koskevasta ohjeistuksesta 

24 päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä 
sekä kiinteän omaisuuden lunastushakemuksista 

25 päättää irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä lukuun ottamatta lii-
kelaitosten liiketoimintaa ja tytäryhteisöjen osakkeita, joista päättää kaupun-
ginvaltuusto 

26 päättää kaupungin riskienhallinnasta sekä päättää omaisuuden ja vastuiden 
vakuuttamisesta 

Muut asiat 

27 antaa selityksen valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kau-
punginhallitus yhtyy valtuuston päätöksen lopputulokseen 

28 antaa luettelon valtuustolle viimeistään maaliskuussa edellisen kalenterivuo-
den loppuun mennessä tehdyistä, valtuustossa päätettävistä kunnan jäsenten 
kunnan hallintoa koskevista aloitteista  

29 päättää Kuopion seudun asuntolainatarpeesta Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskukselle (ARA) tehtävästä esityksestä ja talokohtaisista aravalainava-
rauksista 

30 päättää virastojen ja laitosten aukioloajoista vähäisiä poikkeuksia lukuun otta-
matta 

31 huolehtii kuntien välisestä yhteistyöstä 

32 päättää kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta 

33 huolehtii kaupungin kansainvälisestä toiminnasta 

34 johtaa kaupungin tiedottamista, viestintää ja markkinointia 

35 päättää tilojen ja niiden käyttöön liittyvien palveluiden ja muiden suoritteiden 
hinnoitteluperiaatteista sekä kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, huo-
neistojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta ja vuokraehdoista  

36 päättää rakennusten ja huoneistojen vuokraamisesta kaupungin käyttöön ul-
kopuoliselta vuokranantajalta  

37 päättää rakennusten purkamisesta 
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38 päättää Kuopion Tilapalvelut-taseyksikön toiminnan kehittämisestä valtuuston 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata 
tavoitteiden saavuttamista (Kh. 13.7.2020) 

39 päättää Kuopion Tilapalvelut-taseyksikön talousarviosta ja suunnitelmasta 
(Kh. 13.7.2020) 

40 laatii Kuopion Tilapalvelut-taseyksikön erillistilinpäätöksen (Kh. 13.7.2020) 

41 vastaa työllisyyspalveluista 

42 vastaa lomituspalveluista 

43 päättää hankinnoista ja niiden kilpailuttamisesta sekä hyväksyy hankinnoista 
tehtävät sopimukset.  

33 § Kaupunginhallituksen omistajaohjauksen tehtävät ja ratkaisu-
valta 

 
Jaoston tehtävänä on huolehtia kaupungin liikelaitosten ja niiden kuntayhtymien, 
yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden sekä muiden yhteisöjen omistajaohjauksesta, 
toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kau-
punki on tai joissa kaupungilla on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen, sääntöihin 
tai sopimukseen perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jä-
seniä. 

 
Edellä mainitun tehtävänsä lisäksi jaoston tehtävänä on kaupunginvaltuuston hy-
väksymää konserniohjetta ja muita konsernia koskevia ohjeita noudattaen 

1 määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yh-
tymä- ja vuosikokouksiin  

2 valita kaupungin edustajat kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon 

3 päättää kaupungin kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa ko-
kouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia 
yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille   

4 valmistella esitys kaupunginhallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vas-
taavan kokouksen kutsumiseksi 

5 huolehtia omistajaohjauksen kehittämisestä. 
 

34 § Kaupunginhallituksen lähidemokratiajaoston tehtävät ja rat-
kaisuvalta 

 
Jaoston tehtävänä on huolehtia lähidemokratian kaupunkitasoisesta kehittämi-
sestä ja sitä edistävän toiminnan ohjaamisesta. 
 
Edellä mainitun tehtävän lisäksi jaosto 

1 asettaa pitäjäraadit Pitäjäkokousten tekemien esitysten mukaisesti 

2 päättää kaupunginvaltuuston pitäjäraadeille myöntämän kehittämismäärära-
han jakamisesta 

3 antaa vuosittaisen arvion lähidemokratian toteutumisesta ja kehittämisestä 
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 

4 huolehtii viestinnästä ja yhteydenpidosta pitäjäraateihin ja muihin sidosryh-
miin. 
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35 § Kaupunkirakenne-, hyvinvoinnin edistämisen, kasvun ja oppi-

misen sekä perusturva- ja terveyslautakunnan yleistehtävät   
 
Yleisen johtamis- ja valvontatehtävän lisäksi lautakunta 

1 vastaa asiakkaiden palvelutarpeiden selvittämisestä sekä palvelujen järjestä-
misestä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seuraa ja 
raportoi niiden saavuttamisesta 

2 osallistuu strategian valmisteluun ja tekee esityksen palvelualueen talousarvi-
oksi  

3 hyväksyy toteuttamisohjelman ja käyttösuunnitelman sekä arvioi niiden toteu-
tumista 

4 arvioi palvelun tuottamisen laatua ja kustannuksia   

5 hyväksyy palvelusopimukset 

6 arvioi strategisten työryhmien asettamien toimenpiteiden vaikutusta toimin-
taan 

7 päättää osaltaan palvelualuetasoisten kehittämishankkeiden käynnistämisestä 
ja ohjaa kehittämishankkeita  

8 päättää lautakunnan toimivaltaan kuuluvista taksoista, maksuista, vuokrista ja 
korvauksista 

9 päättää palvelualueen hankinnoista ja niiden kilpailuttamisesta sekä hyväksyy 
hankinnoista tehtävät sopimukset, ellei toimivallasta ole muuta määrätty 

10 päättää osaltaan vahingonkorvauksen myöntämisestä ja kaupungille suoritet-
tavan korvauksen hyväksymisestä 

11 päättää hallinnassaan olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta liiketoi-
mintaa lukuun ottamatta 

12 päättää yksittäistapauksessa maksusta vapauttamisesta 

13 päättää saatavien tileistä poistamisesta 

14 edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa lautakunnan toimivaltaan kuulu-
vissa asioissa 

15 huolehtii muista palvelualueelle kuuluvista tehtävistä, ellei niitä ole määrätty 
muulle viranomaiselle 

16 päättää palvelualueelle kuuluvien avustusten myöntämisestä 

17 toimii kuntalain 51 §:n mukaisena kuntien yhteisenä toimielimenä silloin kun 
yhteistoiminnassa järjestettäviä palveluja koskevassa sopimuksessa on niin 
sovittu  

18 vastaa Kuopion kaupungin järjestämisvastuulle kuntien välisessä yhteistoimin-
tasopimuksessa sovituista tehtävistä.  
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36 § Kaupunkirakennelautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta 
 
Lautakunta vastaa edellä 20 §:ssä luetelluista palvelualueen tehtävistä 1 - 3. 
 
Niiden asioiden lisäksi, joiden ratkaiseminen säännösten ja määräysten mukaan 
kuuluu lautakunnalle, lautakunnan tehtävänä on 

1 hallita kaupungin maa-, vesi-, liikenne ja yleisiä alueita sekä päättää niiden 
käytöstä ja hoidosta sekä niitä koskevista luvista ja maksuista, ellei tehtävää 
ole annettu muulle viranomaiselle 

2 ohjata ja valvoa asemakaavoitusta 

3 osallistua osaltaan kunnan jätepolitiikan valmisteluun 

4 huolehtia kaupungille rakennuslainsäädännön sekä yleisiä ja yksityisiä teitä 
koskevan lainsäädännön alaan kuuluvien tehtävien suorittamisesta niiltä osin, 
kuin tehtäviä ei ole määrätty muulle viranomaiselle 

5 päättää maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n 4 momentin tarkoittamista ja 
asemakaavassa määrättyjen kadun ja muun yleisen alueen nimen, samoin 
kuin kaupunginosan ja korttelien numeroiden muuttamisesta 

6 päättää ammattiliikenteen satamatointa koskevista asioista  

7 hyväksyä kaupungin hallintaan tulevien teknisten rakennusten, rakennelmien 
ja laitteiden toteutussuunnitelmat sekä liikunta-, ulkoilu- ja virkistyspaikkojen 
yleissuunnitelmat  

8 hyväksyä yleisten alueiden ja kunnallistekniikan suunnitelmat, hulevesisuunni-
telmat, katusuunnitelmat, vesihuollon yleissuunnitelmat, liikennesuunnitelmat 
liikenteen yleissuunnitelmia lukuun ottamatta sekä vastata kaupunkikuva- ja 
maisemasuunnittelusta 

9 tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n tarkoittama kadunpitopäätös sekä 
päättää mihin yksityisiin teihin tai tien osiin yksityistielain soveltaminen lak-
kaa; 

10 päättää kadunpitoon liittyvistä muista asioista 

11 antaa rakentamiskehotuksen ja pitää annetuista kehotuksista luetteloa  

12 hyväksyä erillinen tonttijako 

13 hyväksyä alueiden toteuttamiseen liittyvät yleissuunnitelmat, korttelisuunni-
telmat ja asemakaavojen rakentamistapaohjeet 

14 päättää asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä sekä erillisen tonttijaon  

15 laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneiden kustannusten perimisestä 

16 päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta sekä antaa suostumukset 
tienpitäjälle niiden asettamiseen  

17 päättää asemakaavan tai tonttijaon toteuttamisesta 

18 myöntää oikeuden rakennuksen osan tai rakennelman ulottamiseen kaupungin 
omistamalle alueelle 

19 päättää rasitteiden hakemisesta kaupungin omistamalle maalle tai kaupunkia 
varten toisen maalle 

20 päättää katujen talvikunnossapidon luokituksesta 
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21 päättää katualueen korvauksesta 

22 tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 89 §:n tarkoittama päätös yleisellä alueella 
sijaitsevien johtojen, laitteiden tai rakennelmien siirtämisestä 

23 laatia maankäyttö- ja rakennuslain 90 §:n mukainen yleisen alueen toteutta-
missuunnitelma 

24 vastata vesihuoltolain mukaisten kunnalle kuuluvien vesihuollon kehittämis- ja 
järjestämistehtävien valmistelusta sekä osallistua vesihuollon alueelliseen 
suunnitteluun 

25 päättää vesihuoltoavustuksista 

26 huolehtia asunto-olojen kehittämiseen ja asuntolainoitukseen liittyvien lakien 
mukaisista tehtävistä 

27 päättää kiinteän omaisuuden lunastushakemuksista, kun lunastaminen perus-
tuu maankäyttö- ja rakennuslain 96 - 98 §:iin 

28 vastata ja huolehtia hulevesien hallinnan järjestämisestä ja toteuttamisesta 
asemakaava-alueella 

29 määrätä kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän yh-
teensovittamiseksi tarpeelliset rajakohdat; (kv. 17.9.2018) 

29  
- toimia maankäyttö- ja rakennuslain 103 j §:n tarkoittamana kunnan monijäsenisenä toimieli-

menä, joka antaa kuntaa tai kunnan osaa koskevia tarkempia määräyksiä hulevesien hallinnasta 
(kv. 17.9.2018) 

- toimia kunnan määräämänä monijäsenisenä toimielimenä hulevesihaitan poistamiseksi, joka kos-
kee kadun tai yleisen alueen suunnittelua, rakentamista tai kunnossapitoa (kv. 17.9.2018) 

30 hyväksyy hulevesien hallinnasta perittävän maksun perusteet ja taksan sekä 
toimia MRL 103 f §:n mukaisena kunnan määräämänä viranomaisena (kv. 
22.3.2021) 

31 huolehtia hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelusta ja osallistua vesistöalu-
een tulvariskien hallinnan suunnitteluun 

32 osallistua vesienhoidon suunnitteluun ja vesihuollon valmiussuunnitteluun  

33 osallistua sammutusvesisuunnitelman laatimiseen ja huolehtia sammutusve-
den hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin (pelastuslaki) 

34 huolehtia kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta 

35 huolehtia kunnan johtokeskuksen sekä väestönsuojien toimintavalmiudesta ja 
ylläpidosta 

36 päättää kiinteän omaisuuden myymisestä ja ostamisesta kun kauppahinta on 
enintään 600.000 euroa 

37 huolehtia öljyvahinkojen torjuntalain 9 ja 10 §:n mukaisista kunnalle sääde-
tyistä tehtävistä  

38 toimia lain kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 15 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena ja valvoa, että 
kadun ja yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään 

39 päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisesta poikkeamisesta ellei 
muuta ole määrätty. 
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37 § Kumottu 1.4.2021 lukien (kv. 22.3.2021 § 15) 
 
 

38 § Ympäristö- ja rakennuslautakunnan erityistehtävät ja ratkaisu-
valta 

 
Lautakunta vastaa edellä 20 §:n 4 kohdassa mainituista tehtävistä.  
 
Lautakunta vastaa tässä ominaisuudessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 
Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien alueella sekä Kuopion kaupungin alueella elin-
tarvikevalvonnan, terveydensuojeluviranomaisen, eläinlääkintähuollon ja eläin-
suojelun tehtävistä.  
 
Niiden asioiden lisäksi, joiden ratkaiseminen voimassa olevien säännösten ja mää-
räysten mukaan kuuluu yllämainituille viranomaisille, lautakunnan tehtävänä on  
 

1 edistää eri viranomaisten yhteistyötä lautakunnan toimialaan liittyvien tehtä-
vien hoidossa sekä kaupunginhallituksen apuna sovittaa yhteen kaupungin eri 
viranomaisten ympäristönsuojelu- ja terveydenedistämistyötä 

2 avustaa maankäytön suunnittelua ympäristöselvityksissä  

3 valmistella kaupunginhallitukselle toimialaansa kuuluvat kaupungin lausunnot 

4 huolehtia ympäristön tilan seurannasta ja välittää ympäristöä koskevaa tietoa 
kuntalaisille ja muille viranomaisille 

5 edistää luonnon- ja maisemansuojelua sekä luonnon virkistyskäyttöä 

6 antaa ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaiset kunnan ympäristönsuojelumää-
räykset 

7 päättää luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja luonnonmuistomerkkejä koskevista 
asioista sekä antaa Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien lausunnot luonnonsuo-
jelulain mukaisista rauhoitushakemuksista  

8 huolehtia kaupunkien omistamien luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden hoi-
don suunnittelusta ja toteutuksen valvonnasta sekä hakea hoitotoimenpiteiden 
edellyttämät luvat  

9 tehdä esitykset ja antaa kaupunkien lausunnot maasto- ja vesiliikennelakien 
mukaisissa rajoitus- ja kieltoasioissa  

10 toimia maa-aineslain tarkoittamana Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien lupa- 
ja valvontaviranomaisena  

11 toimia Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien alueella maankäyttö- ja rakennus-
lain 128 §:n mukaisena lupaviranomaisena  

12 osallistua Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien jätepolitiikan ja jätehuoltomää-
räysten valmisteluun  

13 nimetä kaupunkikuvatyöryhmän jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  
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14 päättää seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaiset vähäistä 
suuremmat poikkeamiset: 

 poikkeaminen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 a – 
117 g §:ien (rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset) koske-
vista säännöksistä  

 poikkeaminen Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksistä 

 poikkeaminen kunnan rakennusjärjestyksen määräyksistä lukuun 
ottamatta rakennusjärjestysten 10–14 pykälien mukaisia poik-
keamisia 

 tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen yli viiden vuoden 
(MRL 176 §)  

15 valvoa, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleske-
luun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaa-
timukset (MRL 167.2 §) 

16 huolehtia MRL 147 §:ssä (rakentamiseen liittyvä tilastointi) kunnalle sääde-
tyistä tehtävistä  

17 päättää MRL 161 a §:n 2 momentin nojalla asemakaava-alueella ojan tekemi-
sestä tai ojitusta varten tarpeellisen suojapenkereen tai pumppuaseman sijoit-
tamisesta toiselle alueelle  

18 toimia Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien alueilla MRL 103 d ja 103 k §:ien 
tarkoittamana kunnan monijäsenisenä toimielimenä sekä toimia Suonenjoen 
kaupungin alueella MRL 103 j §:n tarkoittamana kunnan monijäsenisenä toi-
mielimenä (kv. 17.9.2018) (kv. 22.3.2021) 

19 käyttää Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien alueilla MRL 182 §:n mukaista 
hallintopakkoa MRL 103 d, 103 f, 103 j ja 103 k §:ien mukaisissa asioissa 

19 a toimia kunnan määräämänä monijäsenisenä toimielimenä hulevesihaitan 
poistamiseksi, kun hulevesihaitta on tontilla; (kv. 17.9.2018) 

20 käyttää Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien alueilla MRL 183 §:n 3 momentin 
mukaista tarkastusoikeutta MRL 103 d, 103 f, 103 j ja 103 k §:ien mukaisissa 
asioissa 

21 huolehtia ulkoilulain tarkoittamista Kuopion ja Suonenjoen leirintäalueviran-
omaisen tehtävistä  

22 huolehtia erityislaeissa, asetuksissa sekä muissa säännöksissä kunnalle mää-
rätyistä elintarvike- ja terveydensuojelun viranomaistehtävistä; 

23 huolehtia tupakkalain kunnalle osoitetuista viranomaistehtävistä Kuopion kau-
pungin alueella  

24 huolehtia lääkelaissa mainittujen nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen  
lääkevalmisteiden myynnin valvonnasta kaupoissa, huoltoasemilla ja kios-
keissa sekä käsitellä ko. vähittäismyyntiluvat Kuopion kaupungin alueella  

25 huolehtia eläinlääkintähuoltolain tarkoittamista kunnan viranomaistehtävistä 
sekä eläinsuojelulain 15 §:n mukaisesta talteen otettujen eläinten tilapäisen 
hoidon järjestämisestä Kuopion kaupungin alueella  
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26 vastata asiakkaiden palvelutarpeiden selvittämisestä sekä palvelujen järjestä-
misestä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata ja 
raportoida niiden saavuttamisesta 

27 osallistua strategian valmisteluun ja esittää palvelutarpeet talousarvion val-
mistelua varten 

28 hyväksyä toteuttamisohjelma ja käyttösuunnitelma sekä arvioida niiden toteu-
tumista 

29 arvioida palvelun tuottamisen laatua ja kustannuksia; 

30 hyväksyä palvelusopimukset 

31 arvioida strategisten työryhmien asettamien toimenpiteiden vaikutusta toimin-
taan 

32 päättää lautakunnan toimivaltaan kuuluvista taksoista, maksuista, vuokrista ja 
korvauksista sekä toimialaan kuuluvien avustusten myöntämisestä 

33 päättää lautakunnan hankinnoista ja niiden kilpailuttamisesta sekä hyväksyä 
hankinnoista tehtävät sopimukset 

34 päättää osaltaan vahingonkorvauksen myöntämisestä ja kaupungille suoritet-
tavan korvauksen hyväksymisestä 

35 päättää hallinnassaan olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta liiketoi-
mintaa lukuun ottamatta 

36 päättää yksittäistapauksessa maksusta vapauttamisesta 

37 päättää saatavien tileistä poistamisesta 

38 edustaa Kuopion kaupunkia sekä ympäristönsuojeluviranomaisena ja raken-
nusvalvontaviranomaisena Suonenjoen kaupunkia ja käyttää niiden puheval-
taa lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa 

39 toimia ympäristönsuojelulain 156 d §:n tarkoittamana kunnan toimivaltaisena 
viranomaisena. (kv 9.9.2019) 

 
39 § Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan erityistehtävät ja  

ratkaisuvalta 
 
Lautakunta vastaa edellä 20 §:ssä luetelluista palvelualueen tehtävistä 1 - 3. 
 
Niiden asioiden lisäksi, joiden ratkaiseminen säännösten ja määräysten mukaan 
kuuluu lautakunnalle, lautakunnan tehtävänä on 

1 päättää hallinnassaan olevien tilojen vuokraamisessa noudatettavista periaat-
teista 

2 nimetä kansalaisopiston neuvottelukuntaan edustajansa 

3 hyväksyä kansalaisopiston opetussuunnitelman perusteet 

4 päättää kansalaisopiston kurssipaikan epäämisen perusteista  

5 hyväksyä palvelualuetta koskevat hankesuunnitelmat, mikäli hankkeen kus-
tannusarvio on alle kaksi (2) miljoonaan euroa. 
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40 § Kasvun ja oppimisen lautakunnan erityistehtävät ja ratkaisu-
valta 

 
Lautakunta vastaa edellä 20 §:ssä luetelluista palvelualueen tehtävistä 4 - 7. 
 
Niiden asioiden lisäksi, joiden ratkaiseminen säännösten ja määräysten mukaan 
kuuluu lautakunnalle, lautakunnan tehtävänä on  

1 päättää esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen lukuvuoden työpäivistä 

2 päättää kuntakohtaisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta ja perusopetuksen ja 
lukiokoulutuksen opetussuunnitelmasta 

3 hyväksyä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat 

4 päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteista 

5 päättää perusopetuksen oppilasalueista, opetustilojen oppilasmääristä ja pe-
rusopetuksen sekä lukiokoulutuksen oppilaaksi oton perusteista 

6 seurata alueen ammatillisen koulutuksen järjestämistä ja kehittämistä 

7 erottaa oppilas määräajaksi 

8 nimetä keskuudestaan edustaja kuhunkin neuvottelukuntaan, ellei toiminta-
säännössä toisin säädetä 

9 päättää neuvottelukuntien kokoonpanosta ja edustajistorakenteesta 

10 vastata yksityisen päivähoidon valvonnan järjestämisestä 

11 toimia sosiaalihuoltolain tarkoittamana viranomaisena, joka vastaa päivähoito-
palveluista kunnassa 

12 päättää nuorisotoiminnan järjestämisen periaatteista 

13 päättää oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta varattuaan oppi-
laalle ja vanhemmille tilaisuuden tulla kuulluksi. 

14 Opiskelupaikan osoittaminen (kv. 9.8.2021) 

15 Oppivelvollisuuden keskeyttäminen hakemuksesta (kv. 9.8.2021) 

16 Eräät oppivelvollista koskevat yksilöpäätökset (kv. 9.8.2021) 
 

41 § Perusturva- ja terveyslautakunnan erityistehtävät ja ratkaisu-
valta 

 
Lautakunta vastaa edellä 20 §:ssä luetelluista palvelualueen tehtävistä 1 - 6 sekä 
kasvatus- ja perheneuvonnasta.  
 
Niiden asioiden lisäksi, joiden ratkaiseminen säännösten ja määräysten mukaan 
kuuluu lautakunnalle, lautakunnan tehtävänä on, mikäli tehtävää ei ole annettu 
kunnan muun toimielimen tehtäväksi  

1 huolehtia yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan järjestämisestä  

2 huolehtia talous- ja velkaneuvonnasta 

3 määrätä terveydenhuoltolaissa ja tartuntatautilaissa tarkoitettu vastaava lää-
käri 

4 sosiaalihuoltolaissa tarkoitetun vastaavan viranhaltijan määrääminen 
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5 toimia muutoin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitettuna 
kunnan toimielimenä ja käyttää siinä ominaisuudessa kunnan päätösvaltaa, 
ellei tehtävää ole annettu muulle viranomaiselle. 

 
42 § Yksilöasioiden jaoston erityistehtävät ja ratkaisuvalta 

 
Jaoston tehtävänä on lautakunnan puolesta päättää lautakunnan käsiteltäväksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja sosiaalihuoltolain 
sosiaalipalveluiden erityislakien kuten mm. vammaispalvelulain, kehitysvamma-
lain ja lastensuojelulain nojalla oikaisupyynnöllä saatetut asiat. Jaosto päättää ke-
hitysvammalain mukaiselle erityishuollon johtoryhmälle määrätyistä tehtävistä. 
 

43 § Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan erityistehtävät ja  
ratkaisuvalta 

 
Pohjois-Savon alueellinen pelastustoimi vastaa toimialueensa pelastustoimen yllä-
pidosta ja sen palvelujen tuottamisesta, kuten pelastustoimea koskevassa lain-
säädännössä ja muissa säännöksissä on edellytetty.  
 
Pelastustoimen alueeseen kuuluu Pohjois-Savon seutukunnat, joita ovat Ylä-Sa-
von, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon ja Varkauden seutukunta.  
 
Seutukuntia koskevassa lainsäädännössä on määritelty mitkä kunnat kuuluvat ku-
hunkin seutukuntaan.  
 
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta toimii Kuopion kaupunginvaltuuston ja Kuo-
pion kaupunginhallituksen alaisuudessa. 
 
Niiden asioiden lisäksi, joiden ratkaiseminen voimassa olevien säännösten ja mää-
räysten mukaan kuuluu lautakunnalle, lautakunnan tehtävänä on 

1 hyväksyä kuntien pelastustoimen palvelutasot kuntia kuultuaan  

2 tehdä esitys vuotuiseksi toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 

3 hyväksyä vuotuinen käyttösuunnitelma 

4 päättää määrärahojen jakamisen yleisistä periaatteista ja kuntakohtaisesta 
kustannustenjakoperiaatteesta siltä osin kuin siitä on sovittu yhteistoimintaso-
pimuksessa 

5 hyväksyä pelastuslaitoksen toimintasääntö 

6 päättää alueen nuohouksen järjestämisestä, nuohousperusteista ja nuohous-
maksuista  

7 päättää pelastuslaitoksen kalustonlainauksesta, viranomaistarkastuksista ja 
muista palveluista perittävistä maksuista 

8 päättää avustuksista käyttösuunnitelman mukaisesti 

9 päättää irtaimen omaisuuden hankkimisesta ja myymisestä siltä osin kun pe-
lastuslaitoksen toimintasäännössä ei viranhaltijoille ole toimivaltaa siirretty 

10 hyväksyä toimialansa sopimukset toimivaltansa puitteissa 

11 päättää pelastuslaitoksen organisaatiosta toimintasäännössä 

12 päättää osaltaan laajojen kehittämishankkeiden käynnistämisestä ja ohjaa ke-
hittämishankkeita  
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13 päättää osaltaan vahingonkorvauksen myöntämisestä ja kaupungille suoritet-
tavan korvauksen hyväksymisestä  

14 päättää yksittäistapauksessa maksusta vapauttamisesta  

15 päättää saatavien tileistä poistamisesta. 
 
Lautakunnan alaisuudessa toimii Pohjois-Savon pelastuslaitos, jonka tehtävänä on 
vastata toimialueellaan pelastuslaissa ja sitä koskevassa asetuksessa alueelliselle 
pelastustoimelle määrätyistä tehtävistä. 
 
Pelastuslaitos voi tehdä sopimuksia toimialueensa kuntien ja muiden sopijapuol-
ten kanssa sellaisten tehtävien hoitamisesta kuten ensivastetoiminnan, ensihoi-
don ja jälkivahinkojen torjuntatehtävien hoitamisesta, ellei niistä aiheudu lisäkus-
tannuksia muille sopijakunnille eikä pelastustoimen palvelutaso heikenny. 
 
Pelastuslaitoksen organisaatiosta päättää aluepelastuslautakunta. 
 
Pelastuslaitoksen toimintaa johtaa ja valvoo pelastusjohtaja lähimpinä alaisinaan 
sektoripäälliköt. Heidän lisäkseen laitoksen johtamistoimintaan osallistuvat muut 
esimiesasemassa olevat henkilöt. 
 

44 § Savo-Pielisen jätelautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta 
 
Lautakunnan toimialue kattaa kokonaisuudessaan kunnallisen jäteyhtiön, Jäte-
kukko Oy:n, osakaskunnat, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen jäsenyydestä 
yhteisessä lautakunnassa. 
 
Lautakunnan tehtävänä on kunnalle jätelainsäädännön nojalla kuuluvien jätehuol-
lon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien 
hoitaminen.  
 
Lautakunta huolehtii sopijakuntien valtuustoissa hyväksyttävän jätepoliittisen oh-
jelman valmistelusta. Lautakunta myös seuraa ko. ohjelman toteutumista. Lauta-
kunta hyväksyy jätepoliittisen ohjelman pohjalta laadittavan jätehuollon palvelu-
tason. 
 
Lautakunnan tehtävänä on pitää yhteistyöalueen jätehuollon asiakasrekisteriä yh-
teistyössä kunnallisen jäteyhtiön kanssa. Lautakunnalla on oikeus saada kunnilta 
ja muilta viranomaisilta jätelaissa tarkoitettuja tietoja. 
 
Lautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan jätelain mukaisista viranomaisasi-
oista, jotka kuuluvat jätehuoltoviranomaisen päätettäviksi. Näitä asioita ovat mm: 

1 kunnallisten jätehuoltomääräysten antaminen ja poikkeamisen myöntäminen 
määräyksistä 

2 kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueesta päättäminen jätelajeittain ja alu-
eiden rajaaminen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle 

3 jätteenkuljetusjärjestelmästä päättämine, 

4 jätetaksan hyväksyminen 

5 jätemaksujen määrääminen ja maksuunpano sekä jätemaksua koskevien 
muistutusten käsittely sekä 

6 rekisterin pitäminen kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta. 
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Jätelautakunta hoitaa edellä mainittujen tehtävien lisäksi myös muut vastaavat 
lainsäädännön mukaiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät. Mikäli jäte-
lainsäädäntö muuttuu, hoitaa jätelautakunta kunnalle säädetyt tässä mainittuja 
tehtäviä vastaavat tehtävät uusien säännösten mukaisesti.  
 
Lautakunta seuraa jätelainsäädännön sekä kunnallisten jätehuoltomääräysten to-
teutumista toimialueellaan ja kehottaa tarvittaessa kiinteistön haltijoita järjestä-
mään jätehuollon säännösten mukaisesti. Lautakunta tiedottaa jätehuollon sään-
nöksistä yhteistyössä muiden viranomaisten ja kunnallisen jäteyhtiön kanssa.  
 
Lautakunnan on toimittava yhteistyössä kuntien, ympäristönsuojeluviranomaisten 
ja kunnallisen jäteyhtiön kanssa sekä huolehdittava tarpeellisesta yhteistyöstä 
muihin jätehuollon sidosryhmiin. 
 
Lautakunnan on otettava käsittelyyn toimialueensa kunnan, ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen tai kunnallisen jäteyhtiön aloitteesta lautakunnan tehtäviin kuuluva 
asia.  
 

45 § Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan erityis-
tehtävät ja ratkaisuvalta 

 
Joukkoliikennelautakunnan toimivalta-alueeseen kuuluvat Kuopion kaupunki ja 
Siilinjärven kunta. Tällä alueella joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikennelain 
tarkoittamana seudullisena toimivaltaisena viranomaisena ja vastaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY, N:o 1370/2007) ja Suomen kansalli-
sessa joukkoliikennelaissa joukkoliikenteen toimivaltaiselle viranomaiselle sääde-
tyistä tehtävistä. 
 
Joukkoliikennelautakunnan yleistehtävät 

1 Vastaa joukkoliikenteen viranomaistoiminnasta, ellei muualla ole toisin mää-
rätty 

2 Vastaa Kuopion kaupungin lautakuntien säännön mukaisista yleistehtävistä 

3 Päättää yksinomaan toimivalta-alueellansa harjoitettavan joukkoliikenteen 
hankinnasta ja kilpailuttamisesta sekä hyväksyä tehtävät sopimukset ja valvoa 
niiden noudattamista, ellei toimivallasta ole muuta määrätty 

4 Päättää Kuopion osalta henkilökuljetusten hankinnasta ja kilpailuttamisesta 
sekä hyväksyä tehtävät sopimukset ja valvoa niiden noudattamista, ellei toi-
mivallasta ole muuta määrätty 

5 Hyväksyä muut toimintaan kuuluvat palvelusopimukset ja muut merkittävät 
sopimukset sekä valvoa niiden noudattamista 

6 Kehittää ja koordinoida kuntien hankkimia henkilökuljetuksia yhteistoimintaso-
pimuksen mukaisesti 

7 Päättää joukkoliikenteen ja muiden henkilökuljetusten kehittämishankkeiden 
käynnistämisestä ja ohjata niitä 

8 Vastata toimintaansa kuuluvasta   viestinnästä 

9 Päättää toimivaltaan kuuluvista taksoista ja maksuista, ellei muualla toisin 
määrätä 

10 Päättää vahingonkorvausten myöntämisestä 

11 Päättää muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä 



 

Hallintosääntö       34 (72) 
      

Kuopion kaupunki Dnro 6194/2016 
      2.8.2021 Julkinen 
        
      

  

 

 
 

     
     
     
 

12 Valmistella tarvittaessa muut kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätettä-
väksi tulevat asiat 

13 Vastata kaupunginvaltuuston ja –hallituksen sille asettamien strategisten, toi-
minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä konsernimää-
räysten noudattamisesta alaisensa toiminnan osalta. 

 
Joukkoliikennelautakunnan erityistehtävät 
 

1 Määritellä ja toimeenpanna toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutaso 
Kuopion ja Siilinjärven omasta palvelutasostaan tekemien esitysten pohjalta 

2 Päättää yksinomaan toimivalta-alueensa sisällä harjoitettavan joukkoliikenteen 
järjestämistavasta 

3 Myöntää lupaviranomaisena yksinomaan toimivalta-alueellaan harjoitettavaan 
reittiliikenteeseen ja kutsujoukkoliikenteeseen luvat liikenteenharjoittajien   
hakemuksesta 

4 Päättää kuntien ja valtion toimivalta-alueensa joukkoliikenteeseen osoittamien 
tukien, avustusten ja määrärahojen hakemisesta ja käyttämisestä 

5 Antaa lausunnot toisen joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimi-
valta-alueeseen kuuluvasta liikenteestä, ellei toimivallasta ole muuta määrätty 

6 Hoitaa muut joukkoliikennelaissa ja EU:n palvelusopimusasetuksessa paikalli-
selle toimivaltaiselle viranomaiselle määrätyt tehtävät. 

46 § Kumottu 1.4.2021 lukien (kv. 8.6.2020 § 41) 
 

47 § Kumottu 1.4.2020 lukien (kv. 10.6.2019 § 61) 
 

48 § Kumottu 1.4.2019 lukien (kv. 22.10.2018 § 78) 
 

49 § Toimivallan edelleen siirtäminen 
 
Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voivat päättää sille hallintosäännöllä 
siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa 
on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. 
 

50 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta 
 
Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hallintojohtaja. 
 
Toimielin voi päättämässään laajuudessa siirtää asiakirjan antamista koskevaa vi-
ranomaisen ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 
 

51 § Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi 
 
Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhalli-
tus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja kukin erikseen. 
 
Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei 
ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.   
 
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen pu-
heenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. 
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Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsitel-
täväksi.  
 
Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunnan ja sen pu-
heenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä.  
 
Sama oikeus ottamiseen on henkilöstöjohtajalla niiden viranhaltijapäätösten 
osalta, jotka koskevat palvelussuhteeseen ottamista tai palvelusuhteen ehtoja. 
 
Kaupunginhallituksella ei ole kuitenkaan otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakun-
nan tekemiin päätöksiin, mikäli yhteistoimintasopimuksessa on mainituilla tavoin 
määrätty. 

52 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 
 
Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen ja kaupunginhallituksen jaoston on il-
moitettava kaupunginhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun 
ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, 
ettei se käytä otto-oikeuttaan.   
 
Lautakunnan alaisen viranomaisen ja lautakunnan jaoston on ilmoitettava lauta-
kunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita 
tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.   
 
Liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava johtokunnalle te-
kemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asia-
ryhmiä, joista johtokunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.   
 
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöy-
täkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.  
 
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estä-
mättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksissa ole ilmoitettu asian ottami-
sesta kaupunginhallituksen, lautakunnan tai liikelaitoksen johtokunnan käsiteltä-
väksi. 
 

6 luku  
Toimivalta henkilöstöasioissa 

 
53 § Määräysten soveltaminen 

 
Tämän hallintosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta 
annetussa laissa, työsopimuslaissa, muussa laissa tai muussa johto- tai toiminta-
säännössä muuta määrätä. 
 
Viranhaltijan toimivalta määrätään tässä johtosäännössä hänen hallinnollisen ase-
mansa perusteella. 
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Viranhaltijoiden ja henkilöstön hallinnollinen asema on seuraava: 

− Kaupunginjohtaja 

− Apulaiskaupunginjohtaja 

− Asiakkuusjohtaja 

− Palvelupäällikkö 

− Lähiesimies 

− Henkilöstö. 
 
Johtajien ja esimiesten tehtävistä määrätään tämän hallintosäännön 3 luvussa. 
Liikelaitosten toimitusjohtajien, pelastusjohtajan sekä elinvoima- ja konsernipal-
velujen vastuualuejohtajien hallinnollinen asema on asiakkuusjohtaja. (kh. 
15.1.2018) 
 
Tässä hallintosäännössä tarkoitetaan henkilöstöasioista vastaavalla toiminta-
säännössä määrättyä viranhaltijaa, jonka virkavastuulle kuuluvat yleiset henki-
löstö- ja palvelussuhdeasiat sekä työnantajatehtävät. 
 
Toimintasäännöillä määrätään henkilöstöasioista vastaavat viranhaltijat. 
 
 

54 § Virka- ja työsuhteet 
 
Kuopion kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö on virka- tai työsuhteessa. Vi-
rat perustetaan viranomaistehtäviä varten. Muut tehtävät hoidetaan työsuhteisina 
tehtävinä. 
 
Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja perustamisen yhteydessä viran 
palkkauksesta. 
 
Ellei viran kelpoisuusehdoista ole säädetty laissa, asetuksessa tai määrätty hallin-
tosäännössä tai viran perustamisen yhteydessä, niistä päättää palvelukseen ot-
tava viranomainen ennen viran täyttötoimiin ryhtymistä. 
 
Kaupunginhallitus päättää viran lakkauttamisesta. 
 
Kaupunginhallitus päättää kelpoisuusehtojen ja virkanimikkeen muuttamisesta 
niiden virkojen osalta, joihin ottaa kaupunginvaltuusto. Palvelukseen ottava viran-
omainen päättää muiden virkojen kelpoisuusehtojen ja virkanimikkeiden muutta-
misesta. 
 
Henkilöstöasioista vastaava päättää työsopimussuhteisen henkilöstön nimikemuu-
toksista. 
 
Päätösvaltaa virka- tai työsopimussuhteisen henkilöstön palvelukseen ottamisessa 
voi käyttää vain toimielin tai viranhaltija, jolle tämä toimivalta on delegoitu hal-
linto- tai toimintasäännöllä. 
 
Palvelukseen ottava viranomainen päättää määräaikaiseen virkasuhteeseen otet-
tavan viranhaltijan erityisistä kelpoisuusvaatimuksista poikkeamisesta yksittäista-
pauksessa. 
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Palvelukseen ottava viranomainen vahvistaa ehdollisesti suoritetun virkavaalin tai 
valinnan. Mikäli virkavaalin tai valinnan on suorittanut monijäseninen toimielin, se 
voi päätöksellään siirtää vahvistamisen alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunginval-
tuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta kaupunginhallitus vahvistaa ehdolli-
sesti suoritetun virkavaalin tai valinnan. 
 
Vakinainen työsuhteinen henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä siihen pe-
rustettavaan vakinaiseen tai määräaikaiseen virkaan, johon hänen työhönsä kuu-
luvat tehtävät pääosin siirretään tehtävän uudelleenjärjestelyn yhteydessä ja hän 
täyttää viran kelpoisuusehdot. (kv. 17.9.2018) 

 
55 § Palvelussuhteeseen ottaminen 

 
Vakituiseen ja määräaikaiseen palvelussuhteeseen ottaminen edellyttää täyttölu-
paa, ellei toisin ole määrätty. Täyttölupamenettelystä ja sen piiriin kuuluvista vi-
roista ja tehtävistä päättää kaupunginjohtaja. 
 
Kaupunginjohtaja myöntää täyttöluvan palvelussuhteeseen ottamiseen lukuun ot-
tamatta palvelualueita. 
 
Apulaiskaupunginjohtaja myöntää täyttöluvan palvelussuhteeseen ottamiseen pal-
velualueellaan. (kh. 15.1.2018) 
 
Palvelukseen ottavat viranomaiset ovat 

− kaupunginvaltuusto, joka ottaa palvelukseen kaupunginjohtajan sekä apulais-
kaupunginjohtajat (kh. 15.1.2018) 

− kaupunginhallitus, joka ottaa palvelukseen kaupunkisuunnittelujohtajan, elin-
voima- ja konsernipalvelujen palvelualueen asiakkuusjohtajat, pelastusjohta-
jan, ympäristöjohtajan ja rakennustarkastajan  

− lautakunta, joka ottaa palvelukseen toimialansa asiakkuusjohtajat ja muun 
toimialansa henkilöstön 

− johtokunta, joka ottaa palvelukseen toimialansa johtajan ja muun toimialansa 
henkilöstön. 

 
Määräaikaiseen palvelussuhteeseen ottamisesta määrätään kunkin toimialan toi-
mielimen hyväksymällä toimintasäännöllä. 
 

56 § Yleistoimivalta 
 
Työnantajan puhevaltaa käyttävinä edustajina toimivat kaupunginjohtaja, apulais-
kaupunginjohtaja tai kaupungin henkilöstöjohtaja. (kh. 15.1.2018) 
 
Työnantajan työnjohtovaltaa käyttää työnantajan asemassa oleva lähiesimies hä-
neen välittömässä alaissuhteessa olevaan henkilöstöön, ellei tässä johtosäännössä 
tai muussa johto- tai toimintasäännössä ole poikkeavasti määrätty. 
 
Jokainen esimies toimii työnantajan edustajana ja vastaa osaltaan työnantajavel-
voitteiden ja kaupungin henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta. 
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57 § Virkojen ja tehtävien palkkaus 
 
Palvelukseen ottava viranomainen päättää tehtäväkohtaisesta palkasta ottaen 
huomioon 

− ao. virka- ja työehtosopimuksen palkan määrittelyä koskevat määräykset 

− viran tai tehtävän nimike  

− virka- ja työehtosopimuksen mukainen palkkahinnoittelukohta 

− työn vaativuuden arvioinnin mukainen vaativuustaso.  
 
Kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston ottamien viranhaltijoiden pal-
kasta. 
 
Palvelukseen ottava viranomainen päättää työvoiman saatavuuden vuoksi mak-
settavasta pääsääntöisesti määräaikaisesta rekrytointilisästä tai erillislisästä (TS) 
neuvoteltuaan asiasta henkilöstöasioista vastaavan kanssa. Lisä on sidottu siihen 
tehtävään, johon se on myönnetty. 
 
Henkilöstöasioista vastaava päättää työvoiman säilyttämisen vuoksi pääsääntöi-
sesti määräaikaisesti maksettavasta rekrytointilisästä tai erillislisästä (TS). Lisä on 
sidottu siihen tehtävään, johon se on myönnetty. 
 
Palvelukseen ottava viranomainen päättää tehtäväkohtaisen palkan alentamisesta 
puuttuvan kelpoisuuden vuoksi. 
 

58 § Tehtäväkohtaisen palkan pysyvä tarkistaminen sopimus- 
aloittain 

 
Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan pal-
kasta. (kh. 15.1.2018) 
 
Kaupunginjohtaja päättää virka- ja työsuhteisen henkilöstön harkinnanvaraisista 
palkantarkistuksista kaupungin henkilöstöjohtajan esittelystä. 
 
Tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteet vahvistaa henkilöstöasioista vastaava. 
 
Henkilöstöasioista vastaava vahvistaa viran tai tehtävän vaativuustason ja siitä 
aiheutuvan tehtäväkohtaisen palkan pysyvän tarkistuksen, kun viran tai tehtävän 
vaativuus muuttuu olennaisesti ja pysyvästi eikä palkka vastaa muuttuneita teh-
täviä. 
 
Vaativuustasolle vahvistetun tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen (tasokorotus) 
ja palkkauksellisten epäkohtien korjaaminen sovitaan tai vahvistetaan järjestely-
erien osalta henkilöstöjohtajan toimivaltaan kuuluvassa paikallisneuvottelussa. 
(kv. 17.9.2018) 
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59 § Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen 
 
Henkilöstöasioista vastaava päättää tehtäväkohtaisen tai kokonaispalkan määrä-
aikaisesta tarkastamisesta enintään kymmenellä prosentilla (= lisävastuupalkkio 
ja OVTES työn vaativuuden arviointiin liittyvä lisä), kun tehtävän vaativuus olen-
naisesti muuttuu, eikä palkka vastaa muuttuneita tehtäviä. 
 
Henkilöstöasioista vastaava päättää tehtäväkohtaisen palkan määräaikaisesta tar-
kistamisesta TS:n alaisen henkilöstön osalta työn vaativuuden arviointijärjestel-
män mukaisesti, kun tehtävän vaativuus olennaisesti muuttuu, eikä palkka vastaa 
muuttuneita tehtäviä.  
 

60 § Työkokemuslisät ja muut vastaavat lisät 
 
Henkilöstöasioista vastaava päättää työkokemuslisän, ammattialalisän tai muun 
vastaavan lisän maksamisesta sekä kaikista OVTES:n vastaavista lisistä. 
 

61 § Kannustava palkkaus 
 
Kaupunginhallitus päättää kannustavan palkkauksen yleisistä periaatteista ja ta-
voitteista. 
 
Henkilöstöjohtaja myöntää luvan tulospalkkauksen käyttöönottamiseen. (kv. 
17.9.2018) 
 
Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajien sekä asi-
akkuusjohtajien palkitsemisjärjestelmästä. Kaupunginjohtaja päättää järjestelmän 
mukaisten palkkioiden maksamisesta muilta osin, mutta kaupunginjohtajan osalta 
niistä päättää kaupunginhallituksen puheenjohtaja. (kh. 15.1.2018) 
 
Asiakkuusjohtaja päättää henkilökohtaisen lisän maksamisesta lähiesimiehen te-
kemän esityksen perusteella talousarvioon tätä tarkoitusta varten varatusta mää-
rärahasta tai virka- ja työehtosopimusten palkkausmääräysten toteuttamiseksi. 
 
Asiakkuusjohtaja päättää henkilökohtaisen lisän maksamisesta lähiesimiehen te-
kemän esityksen perusteella talousarvioon tätä tarkoitusta varatusta määrära-
hasta tai saavutetusta euromääräisestä säästöstä. 
 
Ylempi esimies päättää lähiesimiehen esityksestä hyvästä työsuorituksesta mak-
settavasta kertapalkkiosta. 
 

62 § Virkavapaan ja työloman myöntäminen, keskeyttäminen, pe-
ruuttaminen, virkamatkamääräyksen antaminen ja koulutuk-
seen osallistuminen 

 
Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuosi-
lomien ja muiden virkavapaiden myöntämisestä, niiden palkallisuudesta, keskeyt-
tämisestä, peruuttamisesta, tarvittavasta sijaisesta sekä muista sijaisuusjärjeste-
lyistä. (kh. 15.1.2018) 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää kaupunginjohtajan virkamatkoista, 
koulutukseen osallistumisesta, edustus- ja matkakuluista. 
 
Kaupunginjohtaja päättää apulaiskaupunginjohtajien virkamatkoista, koulutuk-
seen osallistumisesta, edustus- ja matkakuluista. (kh. 15.1.2018) 
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Kaupunginjohtaja päättää elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen asiak-
kuusjohtajien virkavapaan myöntämisestä, sen palkallisuudesta, keskeyttämi-
sestä, peruuttamisesta, tarvittavista sijaisista ja muista sijaisuusjärjestelyistä, vir-
kamatkamääräyksistä, edustus- ja matkakuluista ja koulutukseen osallistumi-
sesta. 
 
Kaupunkiympäristön palvelualueen apulaiskaupunginjohtaja päättää kaupungin 
liikelaitosten johtajien ja pelastusjohtajan virkavapaan myöntämisestä, sen pal-
kallisuudesta, keskeyttämisestä, peruuttamisesta, tarvittavista sijaisista ja muista 
sijaisuusjärjestelyistä, virkamatkamääräyksistä, edustus- ja matkakuluista ja kou-
lutukseen osallistumisesta. (kh. 15.1.2018) 

 
Lähiesimies päättää henkilöstönsä virkavapaan tai työloman myöntämisestä, sen 
palkallisuudesta, keskeyttämisestä, peruuttamisesta, tarvittavista sijaisista ja 
muista sijaisuusjärjestelyistä, virkamatkamääräyksistä, edustus- ja matkakuluista 
ja koulutukseen osallistumisesta. 
 
Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien oma-
aloitteiseen ja työtehtäviin vain välillisesti liittyvään koulukseen osallistumisen 
palkka- ja muista eduista. (kh. 15.1.2018) 
 
Kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää alaisensa asiakkuusjohtajan 
oma-aloitteiseen ja työtehtäviin vain välillisesti liittyvään koulutukseen osallistu-
misen palkka- ja muista eduista. 
 
Asiakkuusjohtaja päättää muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden oma-aloittei-
seen ja työtehtäviin vain välillisesti liittyvään koulukseen osallistumisen palkka- ja 
muista eduista. 
 

63 § Palvelussuhteen irtisanominen, purkaminen, varoituksen anta-
minen ja lomauttaminen 

 
Palvelukseen ottava viranomainen irtisanoo tai purkaa palvelussuhteen ja antaa 
työsopimuslaissa ja kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitetun va-
roituksen. 
 
Kaupunginhallitus irtisanoo tai purkaa palvelussuhteen ja antaa em. varoituksen 
tapauksissa, joissa palvelukseen ottava viranomainen on kaupunginvaltuusto lu-
kuun ottamatta kaupunginjohtajaa, jonka palvelussuhteen irtisanoo kaupungin-
valtuusto. 
 
Kaupunginhallitus päättää henkilöstön lomauttamisesta talouden ja toiminnan so-
peuttamistoimenpiteenä sekä lomautuksen yleisistä periaatteista. 
 
Asiakkuusjohtaja päättää henkilöstön lomauttamisesta toimenpiteenä tuotannolli-
silla ja taloudellisilla perusteilla yksittäistapauksissa työsopimuslain ja kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain edellytysten täyttyessä. 
 
Lähiesimies panee täytäntöön henkilöstön lomauttamisen. 
 
Henkilöstöasioista vastaava päättää palkan takaisin perinnästä. 
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64 § Virantoimituksesta pidättäminen 
 
Kaupunginvaltuusto päättää kaupunginjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä. 
 
Kaupunginhallitus päättää apulaiskaupunginjohtajan ja muiden kaupunginvaltuus-
ton ottamien viranhaltijoiden virantoimituksesta pidättämisestä. (kh. 15.1.2018) 
 
Asianomainen toimielin päättää muiden kuin edellä mainittujen viranhaltijoiden 
virantoimituksesta pidättämisestä. 

 
65 § Väliaikainen virantoimituksesta pidättäminen 

 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päättää kaupunginjohtajan väliaikaisesta vi-
rantoimituksesta pidättämisestä. 
 
Kaupunginjohtaja päättää apulaiskaupunginjohtajan väliaikaisesta virantoimituk-
sesta pidättämisestä. (kh. 15.1.2018) 
 
Kaupunkiympäristön palvelualueen apulaiskaupunginjohtaja päättää kaupungin 
liikelaitosten johtajien ja pelastusjohtajan väliaikaisesta virantoimituksesta pidät-
tämisestä. (kh. 15.1.2018) 
 
Apulaiskaupunginjohtaja, liikelaitoksen johtaja ja pelastusjohtaja päättävät osal-
taan muiden kuin edellä mainittujen viranhaltijoiden väliaikaisesta virantoimituk-
sesta pidättämisestä. (kh. 15.1.2018) 
 
Päätös viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä on saatettava 
välittömästi edellisessä pykälässä mainitun ylemmän viranomaisen vahvistetta-
vaksi. 
 

66 § Virkasuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi, virantoimitusvelvol-
lisuuden muuttaminen, viranhaltijan siirtäminen toiseen virka- 
tai työsuhteeseen 

 
Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan ja mui-
den kaupunginvaltuuston ottamien viranhaltijoiden virkasuhteen muuttamisesta 
osa-aikaiseksi, virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta ja siirtämisestä toiseen 
virka- tai työsuhteeseen. (kh. 15.1.2018) 
 
Palvelukseen ottava viranomainen päättää muiden kuin edellä mainittujen viran-
haltijoiden virkasuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi, virantoimitusvelvollisuu-
den muuttamisesta ja viranhaltijan siirtämisestä toiseen virka- tai työsuhteeseen. 
 

67 § Viranhaltijan sivutoimilupa ja sivutoimi-ilmoitus 
 
Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan ja mui-
den kaupunginvaltuuston ottamien viranhaltijoiden sivutoimiluvasta sekä sivu-
toimi-ilmoituksen aiheuttamista toimenpiteistä. (kh. 15.1.2018) 
 
Palvelukseen ottava viranomainen päättää muiden viranhaltijoiden sivutoimilu-
vasta sekä sivutoimi-ilmoituksen aiheuttamista toimenpiteistä. 
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68 § Työaikakorvausten suorittamista koskevat rajoitukset (kv. 
17.9.2018) 

 
Kaupunginhallitus päättää KVTES III luvun 21 §:ssä mainittujen työaikakorvaus-
ten maksamisesta kaupunginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajille. (kh. 
15.1.2018) (kv. 17.9.2018) 
Kaupunginjohtaja päättää esittelystä työaikakorvausten maksamisesta KVTES III 
luvun 21 §:ssä mainituille viranhaltijoille ja työntekijöille. (kv. 17.9.2018) 

 
69 § Muut määräykset 

 
Henkilöstöasioista vastaava vahvistaa käytettävät yleiset työaikamuodot, joita toi-
minta-alueella noudatetaan. 
 
Henkilöstöasioista vastaava päättää, kuka tai ketkä toiminta-alueen henkilökun-
taan kuuluvat saavat käsitellä henkilöstön terveydentilaa koskevia tietoja ja huu-
mausainetestiä koskevaa todistusta. 
 
Henkilöstöasioista vastaava päättää kaupungin omien ansiomerkkien myöntämi-
sestä. 
 
Kaupunginhallitus päättää kokouksiin osallistumisesta maksettavasta kertapalkki-
osta. 
 

70 § Liikelaitoksia koskevat määräykset henkilöstöasioissa 
 
Liikelaitoksen johtokunta päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista työ- 
ja virkaehtosopimusten rajoissa. 
 
Liikelaitoksen toimitusjohtaja päättää muun henkilöstön osalta palkka- ja muista 
työehtoihin liittyvistä asioista työ- ja virkaehtosopimusten sekä kaupungin linjaus-
ten rajoissa. 
 

71 § Tytäryhteisöjä koskevat henkilöstöpoliittiset periaatteet 
 
Tytäryhteisöjä koskevat henkilöstöpoliittiset periaatteet annetaan Kuopion kau-
pungin konserniohjeissa. 

 

7 luku (Kv. 14.12.2020) 
Tiedonhallinta ja asiakirjahallinto 

 
72 § Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen 

 
 
Kuopion kaupunki on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö, jonka tehtävänä on järjes-
tää tiedonhallinta lain vaatimusten mukaisesti. Tiedonhallintayksikön johtona toimii kaupunginhallitus. 
 
Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjojen tuottamista, käsittelyä, säilyttämistä, hävittä-
mistä, ja arkistointia sekä pitää hakumenetelmien avulla asiakirjatiedot helposti saatavilla. 
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72 a § Kaupunginhallituksen tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon 
tehtävät 

 
Kaupunginhallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnan ja asiakirjahallinnon ohjeis-
tus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty kunnan eri tehtävissä sekä 

1 määrää kunnan asiakirjahallintoa, arkistotointa ja arkistonmuodostusta johta-
van viranhaltijan, 

2 antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnan ja asiakirjahallinnon hoitami-
sesta ja asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan, palvelualueen sekä palvelu-
alueiden asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä 

3 päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, AMS) yleisistä periaatteista (sisältö, 
laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä 

4 nimeää kunnan arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosään-
nössä ei ole määrätty rekisterinpitäjää. 

 
73 § Lautakunnan tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtävät 

 
Lautakunta huolehtii oman palvelualueensa tietoaineistojen ja asiakirjatietojen 
käsittelynsuunnittelusta ja toteuttamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden 
mukaisesti. Palvelualueen sisällä vastuu tietoaineistosta ja asiakirjatiedoista mää-
räytyy tehtävävastuiden mukaan. Lautakunta nimeää palvelualueella tiedonhallin-
nan vastuuhenkilöt. 

II OSA  
Talous ja valvonta 

 

8 luku  
Taloudenhoito 

 
74 § Talousarvio ja taloussuunnitelma 

 
Kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet.  
 
Valtuusto hyväksyy talousarviossa sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden 
tavoitteet, henkilöstö- ja investointiohjelmat sekä niiden edellyttämät määrärahat 
ja tuloarviot, liikelaitosten talousarvion sitovat erät ja liikelaitosten sitovat toimin-
nan ja taloudet tavoitteet sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 
Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. 
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75 § Talousarvion täytäntöönpano 
 
Kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta hyväksyy talousarvioon perustuvat 
käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksy-
miseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 
 
Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perus-
tuvan liikelaitoksen talousarvion. 
 
Valtuusto voi talousarvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöön-
pano-ohjeet. 
 
Kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta seuraa tulosalueen ja tulosyksiköiden 
talousarvion sekä tulos- ja palvelutavoitteiden toteutumista. 
 
Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille säännöllisesti 
erikseen kaupunginhallituksen päättämällä tavalla. Kaupunginvaltuustolle rapor-
toidaan talousarvion toteutumisesta lakisääteisen tilinpäätöksen lisäksi vähintään 
kahdella kalenterivuoden aikana laadittavalla osavuosikatsauksella. 
 

76 § Talousarvion muutokset 
 
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden 
aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain 
poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muu-
tosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. 
 
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toimin-
nallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tulo-
arvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus mää-
rärahoihin. 
 
Valtuusto päättää määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota 
muutetaan talousarviovuoden aikana. 
 
Liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen johtokuntatasoisten sitovien ta-
voitteiden muutoksista. Valtuuston asettamien tavoitteiden muutoksista päättää 
valtuusto. 
 

77 § Poistosuunnitelman hyväksyminen 
 
Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. 
 
Valtuuston hyväksymien suunnitelmanpoistojen perusteiden pohjalta kaupungin-
hallitus hyväksyy hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. 
 
Kaupunginhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 
 

78 § Avustukset ja takaukset 
 
Toimielinten on vuosittain vaadittava toimintakertomus ja tilinpäätös sellaisilta 
yhteisöiltä, joita kaupunki on avustanut tai joiden sitoumuksia kaupunki on taan-
nut yli 10.000 eurolla. 
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79 § Rahatoimen hoitaminen 
 
Kaupungin rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliiken-
teen hoito, lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen. 
 
Valtuusto päättää kaupungin kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan 
perusteista. 
 
Valtuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion 
hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman 
muutoksista. 
 
Kaupunginhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen 
valtuuston hyväksymiä periaatteita. Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottami-
seen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.  
 
Muutoin kaupungin rahatoimesta vastaa kaupunginhallitus. 
 

80 § Maksuista päättäminen 
 
Valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen 
yleisistä perusteista. 
 
Maksujen yksityiskohtaisista perusteista ja maksuista päättää hallintosäännössä 
mainittu viranomainen.  
 

81 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut 
 
Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen 
maksu. 
 
Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiin-
teä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulos-
teesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu. 
 
Kaupunginhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksu-
jen perusteista ja euromääristä. 

 

9 luku  
Ulkoinen valvonta 

 
82 § Ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta 

 
Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäi-
nen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. 
 
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta 
valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. 
 
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan 
järjestämisestä. 
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83 § Tarkastuslautakunnan kokoukset 
 
Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkas-
tajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läs-
näolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. 
 
Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokoukseen. 
 

84 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi 
 
Sen lisäksi, mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunta 

1 seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin 
seuraa tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tekee tarpeen mukaan esi-
tyksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi 

2 huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdol-
listavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastusta-
van edellyttämässä laajuudessa 

3 tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen 
tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksen-
mukaisella tavalla 

4 tekee esityksen tarkastuslautakunnan talousarvioksi 

5 hyväksyy tarkastustoimiston määrärahojen käyttösuunnitelman 

6 hyväksyy tarkastuspäällikön viran kelpoisuusvaatimukset 

7 päättää sopimusten tekemisestä 

8 päättää työnantajan päätösvaltaan kuuluvista tarkastustoimiston henkilöstöä 
koskevista asioista ellei päätösvalta kuulu muulle viranomaiselle 

9 ratkaisee muutkin toimialaansa koskevat asiat, ellei ole muuta viranomaista, 
jolle päätösvalta kuuluu. 

 
85 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät 

 
Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien il-
moittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkis-
ten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. 
 
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. 
 
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 
vuosittain. 
 

86 § Tilintarkastusyhteisön valinta 
 
Valtuusto valitsee tilintarkastusyhteisön kuntalain 122 §:n mukaisesti tarkastus-
lautakunnan esityksen pohjalta. Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden 
tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.   
 
Kaupungin tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kaupungin tilintarkastusyh-
teisö, jollei siitä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liitty-
vää syytä.    
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87 § Tilintarkastajan tehtävät 
 
Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä. 
 

88 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 
 
Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsi-
teltävienasioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittami-
sesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan 
kanssa.  
 

89 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi 
 
Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä. 
 
Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kau-
punginhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytä-
kirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle. 
 
Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavain-
noistaan tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla. 
 

90 § Tarkastustoimisto 
 
Tarkastustoimiston tehtävänä on valmistella tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi 
tulevat asiat ja toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta sekä avustaa tilintar-
kastajaa. 
 
Tarkastustoimistoa johtaa tarkastuspäällikkö, jonka kaupunginvaltuusto valitsee 
tarkastuslautakunnan esityksestä.  
 
Tarkastustoimiston muun henkilökunnan valitsee tarkastuspäällikkö.   
 
Tarkastuspäällikön sijaisena toimii tarkastuslautakunnan määräämä viranhaltija. 
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10 luku  
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

 
91 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 

 
Kaupunginvaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista hy-
väksyessään riskienhallintapolitiikka-asiakirjan. 
 

92 § Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
tehtävät 

 
Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä, sekä 

1 hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelyta-
vat 

2 valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen 
mukaisesti ja tuloksellisesti 

3 antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär-
jestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvon-
nasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 

4 hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan ris-
kienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta 

5 vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kaupungin toiminnan olen-
naiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteu-
tumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan. 

 
93 § Lautakunnan ja johtokunnan sisäisen valvonnan ja riskienhal-

linnan tehtävät 
 
Lautakunta ja johtokunta vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä ra-
portoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-
sestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

 
94 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskien-

hallinnan tehtävät  
 
Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, liikelaitosten ja taseyksiköiden joh-
tajat sekä asiakkuusjohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toi-
meenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat 
alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjei-
den mukaisesti. (kh. 15.1.2018) 
 
Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioin-
nista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä rapor-
toivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta. 
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95 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät 
 
Sisäinen tarkastus on osa kaupunkikonsernin ohjaus- ja johtamisjärjestelmää, 
jota kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja käyttävät valvontatoimessaan. 
 
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on  

− tutkia ja analysoida toimialojen toimintaa suhteessa tavoitteisiin, lainsäädän-
töön, päätöksiin ja annettuun ohjeistukseen 

− tukea toimialoja tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien tunnistamisessa 
ja arvioida riskien hallintaa 

− tarkastaa sisäisen valvonnan toimivuutta 

− arvioida päätöksentekojärjestelmän toimivuutta ja toiminnan tuloksellisuutta 

− raportoida havainnoistaan myös tarkastuslautakunnalle.  
 
Sisäistä tarkastusta toteutetaan kaupunginjohtajan hyväksymän tarkastussuunni-
telman mukaisesti. Tarkastussuunnitelma ja sisäisen tarkastuksen työohjelma toi-
mitetaan tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille tiedoksi.  
 
Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada tarkastustehtävänsä suorittamiseksi tar-
peelliset tiedot ja asiakirjat. 
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III OSA  
Valtuusto 

 

11 luku  
Valtuuston toiminta 

 
96 § Valtuuston toiminnan järjestelyt 

 
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka 
johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on va-
littu. 
 
Valtuustolla on kaksi varapuheenjohtajaa. 
 
Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa 
valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. 
 
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtä-
vistä huolehtii hallintojohtaja ja/tai kaupunginlakimies, ellei valtuusto toisin päätä. 
 

97 § Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi 
 
Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.  
 
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava 
valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen 
allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston puheenjohtajalle. 
 
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momen-
tissa tarkoitetun ilmoituksen. 
 
Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton.  
 
Puolueenvaltuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden val-
tuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryh-
män nimeen. 

 
98 § Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa 

 
Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryh-
mään liittymisestä ja siitä eroamisesta. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asian-
omaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. 
 
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava 
tästä kirjallisesti valtuustolle. 
 

99 § Istumajärjestys 
 
Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan osoituksen 
mukaisesti. Ryhmän sisäisen istumajärjestyksen määrää valtuustoryhmä. 
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12 luku  
Valtuuston kokoukset 

 
100 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous 

 
Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osal-
listujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää 
sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. 
 
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon 
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestet-
tävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä 
kokouskutsussa mainitussa tilassa. 
 
Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta pai-
kasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole 
ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. 
 
Kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin ko-
kouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat 
ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla. 
 

101 § Kokouskutsu 
 
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va-
rapuheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
 
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava 
verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on 
mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. 
 
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 10 päivää ennen valtuuston kokousta kul-
lekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvolli-
suus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 
 

102 § Esityslista 
 
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuus-
ton päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt 
ole esteenä. 
 
Lisäksi esityslista toimitetaan 1 - 4 varavaltuutetulle valtuustoryhmän koon mu-
kaisessa suhteessa. 
 

103 § Sähköinen kokouskutsu 
 
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.  
 
Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tar-
vittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 
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104 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kaupungin verkko- 
sivuilla 

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

105 § Jatkokokous 
 
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, 
käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse an-
taa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkoko-
kouksen ajasta ja paikasta. 
 

106 § Varavaltuutetun kutsuminen 
 
Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteelli-
nen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston pu-
heenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös kaupungin-
kansliaan. 
 
Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyy-
destä puheenjohtajan tai sihteerin on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 
§:n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Varavaltuutetut kutsutaan kokouk-
seen noudattaen heidän sijaantulojärjestystään. 

 
107 § Läsnäolo kokouksessa 

 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjoh-
tajien on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioi-
den käsittelyä. (kh. 15.1.2018) 
 
Kaupunginhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. 

 
Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen 
tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu.  
 
Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 
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108 § Kokouksen johtaminen ja tilapäinen puheenjohtaja 
 
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjes-
tyksestä valtuuston kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan 
määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epä-
järjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 
 
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon 
kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. 
 
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossa-
kin asiassa, valitaan kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja. 
 

109 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan äänestyskoneella tai nimen-
huudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Sihteeri toteaa esteen ilmoitta-
neet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut. Tämän jälkeen puheenjohtaja to-
teaa, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
Läsnä oleviksi katsotaan valtuutetut ja varavaltuutetut, jotka ovat saapuneet ko-
koukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita muuten ei ole todettu 
poissa oleviksi.  
 
Kokouksesta poistumisesta on ilmoitettava puheenjohtajalle. 
 
Puheenjohtaja voi toimittaa kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä uu-
den nimenhuudon, jos se läsnä olevien toteamiseksi on tarpeen. 
 

110 § Asioiden käsittelyjärjestys 
 
Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto 
toisin päätä. 
 
Käsittelyn pohjaehdotuksena on kaupunginhallituksen ehdotus taikka, milloin tar-
kastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus. 
 
Jos kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut 
esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asi-
asta, pohjaehdotuksena on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on 
poistettava esityslistalta. 
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111 § Puheenvuorot 
 
Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella. 
 
Puheenvuoro on pyydettävä äänestyskoneella, muulla selvästi havaittavalla ta-
valla tai toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö. 
 
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen 
puheenjohtaja voi antaa 

1 asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edusta-
jalle ryhmien suuruudenmukaisessa järjestyksessä 

2 puheenvuoron kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginjohtajalle, 
apulaiskaupunginjohtajille sekä tarkastuslautakunnan ja tilapäisen valiokun-
nan puheenjohtajalle, jos käsitellään asianomaisten toimielinten valmistelemia 
asioita sekä (kh. 15.1.2018) 

3 repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.  
 
Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen 
muita. 
 

112 § Puheenvuorojen käyttäminen 
 
Puheenvuoron saaneen on puhuttava paikaltaan tai puhujakorokkeelta. 
 
Puhujan on pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa. Jos valtuutettu poikkeaa 
puheessaan asiasta, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Mi-
käli valtuutettu ei noudata kehotusta, puheenjohtaja voi kieltää häntä jatkamasta 
puhetta. Jos valtuutettu ilmeisen tarpeettomasti pitkittää puhettaan, puheenjoh-
taja voi asiasta huomautettuaan kieltää häntä jatkamasta puhettaan.  
 
Kokouksen sujuvan kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä 
asiassa rajoittaa valtuutettujen puheenvuorojen pituutta niin, että ryhmäpuheen-
vuoro saa kestää enintään 6 minuuttia ja muu puheenvuoro enintään 3 minuuttia 
sekä repliikki- ja kannatuspuheenvuoro enintään 30 sekuntia. Tarvittaessa pu-
heenjohtaja voi määritellä puheenvuorojen pituuden toisin.  
 

113 § Käsittelyn siirtämistä koskeva ehdotus 
 
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, 
asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hy-
väksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan 
kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä 
on tehtävä päätös ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus hy-
väksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, 
asian käsittely jatkuu. 
 
Asia, joka esitetään ensimmäisen kerran valtuustolle eikä esityslistaa ole toimi-
tettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos 
vähintään 15 valtuutettua sitä pyytää. Muussa tapauksessa asian pöydällepanosta 
päätetään äänten enemmistöllä. 
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114 § Ehdotukset 
 
Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja 
niin vaatii.  Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja julistaa keskus-
telun päättyneeksi. Tämän jälkeen hänen on esitettävä valtuuston hyväksyttä-
väksi selostus keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista. Ehdotusta, jota ei ole 
kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena taikka ehdotusta, joka menee käsi-
teltävän asian ulkopuolelle, ei oteta äänestettäväksi. Pohjaehdotus otetaan kui-
tenkin äänestettäväksi, vaikka sitä ei olisi kannatettu.  Jollei ole muita äänestyk-
seen otettavia ehdotuksia kuin pohjaehdotus, puheenjohtajan on julistettava se 
valtuuston päätökseksi. 
 
Kaupunginvaltuusto ei ota käsiteltäväkseen ponsiehdotuksia. 
 

115 § Äänestystapa ja äänestysjärjestys 
 
Äänestys on toimitettava avoimesti. Jos äänestys on toimitettu muulla tavalla kuin 
nimenhuudolla tai äänestyskoneella, äänestys on vaadittaessa tai puheenjohtajan 
katsoessa sen selvyyden vuoksi tarpeelliseksi toimitettava uudelleen nimenhuu-
dolla tai äänestyskoneella.  
 
Jos ehdotuksista on äänestettävä, puheenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttä-
väksi äänestysjärjestyksen, jota laadittaessa on otettava huomioon, että 

1 ensiksi asetetaan äänestettäväksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten poikkeavaa 
ehdotusta. Niistä voittanut asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten poh-
jaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan, ja näin jatketaan, kunnes saa-
daan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen 
on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se 
on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vas-
taan 

2 jos asia koskee määrärahan myöntämistä, asetetaan ensin äänestettäväksi 
määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jat-
ketaan ehdotuksen suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdo-
tus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä 
sekä 

3 jos ehdotus on sellainen, että sen hyväksyminen tai hylkääminen on riippuma-
ton muista ehdotuksista, on sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestet-
tävä erikseen. 

 
Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus, 
puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava 
se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan. 
 
Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestä-
nyt päätöstä vastaan, on oikeus ilmoittaa lain mukaan päätöksestä eriävä mieli-
pide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkasta-
mista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. 
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116 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 
 
Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään 150 
§:ssä. 
 
Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan ko-
kouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouk-
sessa. 
 

13 luku  
Vaalit 

 
117 § Yleiset määräykset 

 
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet 
ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat 
ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia. 
 
Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen 
vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän 
on taitettava äänestyslippu siten, ettei sen sisältö ole näkyvissä. 
 
Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan val-
tuuston puheenjohtajalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä.  
 
Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lain-
voimaisuuteen saakka. Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä 
suljetussa kuoressa. 
 

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

119 § Valtuuston vaalilautakunta 
 
Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaa-
lilautakunnan. Lautakunnassa on kuusi jäsentä ja kullakin henkilöhenkilökohtai-
nen varajäsen. 

 
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden vara-
puheenjohtajan. 
 
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin 
päätä. 
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120 § Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto 
 
Valtuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava val-
tuuston puheenjohtajalle sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan. 
 

121 § Ehdokaslistojen laatiminen 
 
Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan nimi kuin vaalissa on va-
littavia jäseniä ja varajäseniä.   
 
Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Ehdokaslista 
on vähintään kahden valtuutetun allekirjoitettava. Ensimmäinen allekirjoittaja toi-
mii listan asiamiehenä, antaa sen valtuuston puheenjohtajalle ja on oikeutettu te-
kemään siihen 122 §:ssä tarkoitetut oikaisut. 
 

122 § Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen 
 
Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, valtuuston puheenjoh-
taja antaa ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko ne asianmukai-
sesti laaditut. Jos listassa on virheellisyys, annetaan asiamiehelle tilaisuus sen 
korjaamiseen vaalilautakunnan asettamassa määräajassa. 
 
Jos sama henkilö on asiamiehen toimittaman ehdokaslistan korjaamisen jälkeen-
kin ehdokkaana kahdella tai useammalla listalla, vaalilautakunnan on, mikäli mah-
dollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä jätetään. 
 

123 § Ehdokaslistojen yhdistelmä 
 
Sitten kun edellä 122 §:ssä mainittuja oikaisuja varten varattu määräaika on 
päättynyt, vaalilautakunta laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, johon 
jokaiselle ehdokaslistalle merkitään järjestysnumero. 
 
Ehdokaslistojen yhdistelmä on pantava ennen vaalitoimituksen nimenhuudon al-
kamista valtuuston istuntohuoneeseen nähtäväksi ja valtuustolle julkiluettava. 
 

124 § Suhteellisen vaalin toimittaminen 
 
Kunkin valtuutetun on nimenhuudon määräämässä järjestyksessä annettava val-
tuuston puheenjohtajalle äänestyslippu, johon hän on merkinnyt äänestämänsä 
ehdokaslistan numeron. 

 
125 § Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen ja äänestyslippujen 

säilyttäminen 
 
Nimenhuudon päätyttyä valtuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilauta-
kunnalle, joka tutkii niiden pätevyyden sekä laskee ja toteaa vaalin tuloksen nou-
dattaen soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. 
 
Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston puheen-
johtajalle, joka ilmoittaa vaalin tuloksen valtuustolle. 
 
Vaalissa annetut äänestysliput on säilytettävä, kunnes päätös vaalissa, jossa niitä 
on käytetty, on saanut lainvoiman. Sama koskee arvonnassa käytettyjä lippuja. 
Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, ne on säilytettävä suljetussa päällyksessä. 
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14 luku  
Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus 

 
126 § Valtuutettujen aloitteet 

 
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja 
valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koske-
vista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle, joka ilmoittaa aloitteen vastaan-
otetuksi. 
 
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen val-
misteltavaksi. Valtuustoaloitteista johtuvat toimenpiteet päätetään siinä toimieli-
messä, jolla on lain, hallinto- tai toimintasäännön perusteella toimivalta asiassa. 
Kaupunginhallituksen tulee viedä valtuustoaloitetta koskeva asia viipymättä kau-
punginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginvaltuusto voi palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi. Mikäli toimivalta asiassa kuuluu kaupunginvaltuustolle, asia viedään 
kaupunginvaltuuston päätettäväksi.  
 
Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä val-
tuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä 
aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti 
käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryh-
dytty.  
 

127 § Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys 
 
Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle osoitetun kir-
jallisen kysymyksen kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. 
 
Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston ko-
kouksessa, joka ensiksi pidetään neljän viikon kuluttua kysymyksen tekemisestä. 
 
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan asettami-
sesta tutkimaan kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä tästä. 
Muuta päätöstä ei kysymyksen johdosta saa tehdä. 
 

128 § Kyselytunti 
 
Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajille 
kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään yhden minuutin pituisia, kulloinkin 
yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kaupungin hallinnon ja talouden hoitoa 
koskevista asioista. (kh. 15.1.2018) 
 
Kysymyksen voi toimittaa etukäteen kirjallisessa muodossa kaupunginkansliaan. 
Kyselytunti järjestetään valtuuston puheenjohtajan päättämänä ajankohtana. 
 
Kirjalliseen kysymykseen annettu vastaus käsitellään kyselytunnin alussa. 
 
Kysymykset, joihin ei kyselytunnilla voida vastata, siirtyvät seuraavaan kysely-
tuntiin. 
 
Saatuaan kaupunginjohtajalta tai apulaiskaupunginjohtajalta vastauksen kysy-
myksen esittäjällä on oikeus tehdä asiaan liittyvä lisäkysymys. Myös muilla val-
tuutetuilla on oikeus tehdä asiaan liittyviä lisäkysymyksiä. (kh. 15.1.2018) 
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Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja.  
 
Valtuuston puheenjohtajan päätöksellä kyselytunnin asemasta voidaan järjestää 
ennalta sovitusta ajankohtaisesta aiheesta iltakoulu, tiedotustilaisuus tai semi-
naari. Keskustelun puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja.  

IV OSA  
Päätöksenteko- ja hallintomenettely 

 

15 luku  
Kokousmenettely 

 
129 § Määräysten soveltaminen 

 
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toi-
mielinten kokouksissa sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouk-
sissa. 
 
Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin näh-
den, jollei erikseen ole toisin määrätty. 
 

130 § Toimielimen päätöksentekotavat 
 
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osal-
listujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää 
sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. 
 
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon 
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). 
 
Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenet-
telyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Päätöksentekome-
nettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.  
 

131 § Kokousaika ja –paikka 
 
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai 
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pi-
tämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää 
kokousajan. 
 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
 

132 § Kokouskutsu ja esityslista 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
 
Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudate-
taan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenet-
telyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. 
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Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimieli-
men päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole 
esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä 
tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. 
 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvolli-
suus, toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Kokouskutsu ja esityslista päätösehdotuksineen toimitetaan vähintään kolme päi-
vää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt. 
 
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. 
 

133 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kaupungin verkko- 
sivuilla 

 
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta 
poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamis-
intressiä. 
 
Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joi-
hin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmis-
telua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa 
harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.  
 

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

135 § Varajäsenen kutsuminen 
 
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava va-
rajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouk-
sessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua 
varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esitte-
lijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 
 

136 § Läsnäolo kokouksessa 
 
Kaupunginhallituksen kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus val-
tuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä kaupunginjohtajalla, apu-
laiskaupunginjohtajilla, hallintojohtajalla sekä muilla kaupunginhallituksen mää-
räämillä henkilöillä. (kh. 15.1.2018) 
 
Muiden toimielimien kokouksissa on jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja pu-
heoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja kaupun-
ginhallituksen määräämällä edustajalla.  
 
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 
 
Toimielimissä läsnäolo- ja puheoikeus voidaan antaa 15 vuotta täyttäneelle henki-
lölle, silloin kun toimielin kutsuu kokoukseen nuorison edustajia. 
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137 § Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä 
 
Kaupunginhallitus voi määrätä edustajansa muihin toimielimiin. Edustajaksi voi-
daan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja. 
 

138 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous lailli-
sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 

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

 
140 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot 

 
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen pu-
heenvuoroista säädetään kuntalain 102 §:ssä. 
 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin 
päätä.  
 

141 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely 
 
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kanna-
tettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu ko-
kouskutsussa. 
 
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi rat-
kaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä. 
 

142 § Esittelijät 
 
Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajanjoh-
tajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen mää-
rätty.  
 
Muun toimielimen esittelijästä määrätään toimielimen päätöksellä. Jos toimieli-
mellä on useampia esittelijöitä, toimielin päättää, miten esittelyvastuu jakautuu 
esittelijöiden kesken. 
 
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esitteli-
jänä. 
 

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

 
144 § Esteellisyys 

 
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteelli-
syydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian 
käsittelystä ja poistuttava kokouksesta. 
 
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys 
toimielimen ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvi-
tystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. An-
nettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouk-
sesta. 
 
Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään 
koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilan-
teessa. 
 
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan. 
 

145 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi 
 
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, pa-
lauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen kes-
keyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta 
rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväk-
sytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. 
Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu. 
 

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

147 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen 
 
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa 
pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi. 
 
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa 
tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi. 
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148 § Äänestykseen otettavat ehdotukset 
 
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on 
tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan 
oteta äänestykseen. 
 
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä eh-
dotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen. 
 

149 § Äänestys ja vaali 
 
Äänestykseen sovelletaan muilta osin, mitä 12 luvussa määrätään äänestysme-
nettelystä valtuustossa. Vaalin toimittamista koskevat määräykset ovat 13 lu-
vussa. 
 

150 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 
 
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos pu-
heenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laa-
ditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. 
 
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksen-
tekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tar-
kastaa erikseen ennen kokousta. 
 
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin 
 
Järjestäytymistietoina 

− toimielimen nimi 

− merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen 
kokous, yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekome-
nettelyssä) 

− kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset 

− kokouspaikka 

− läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä 

− kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
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Asian käsittelytietoina 

− asiaotsikko 

− selostus asiasta 

− esittelijän päätösehdotus 

− esteellisyys ja perustelut 

− tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu 

− äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyk-
sen tulos siten, että kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytäkirjasta 

− vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos 

− asiassa tehty päätös 

− eriävä mielipide 

Muuna tietoina 

− salassapitomerkinnät 

− puheenjohtajan allekirjoitus 

− pöytäkirjanpitäjänvarmennus 

− merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä 

− merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on 
ollut yleisesti nähtävänä. 

 
Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituk-
set sekä muutoksenhakukiellot. 
 
Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin 
viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä. 
 
Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta. 
 

151 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille 
 
Kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimus-
ohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kun-
nan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. 
 
Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäse-
nille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kaupunginhallitus 
antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annet-
taessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkenta-
vaa ohjeistusta omalla toimialallaan. 
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16 luku  
Muut määräykset 

 
152 § Aloiteoikeus 

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

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

154 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot 
 
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, 
missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa li-
sätietoja aloitteen käsittelystä. Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloit-
teen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin. 
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155 § Asiakirjojen allekirjoittaminen 
 
Valtuuston ja kaupunginhallituksen päätökseen perustuvan asiakirjan allekirjoittaa 
kaupunginjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai kaupunginlakimies, jollei kau-
punginhallitus ole päättänyt toisin. 
 
Muun toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan allekirjoittaa toimielimen pu-
heenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjapitäjä, jollei toimielin ole päättänyt toisin. 
 
Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen 
määräämä henkilö. 
 
Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöy-
täkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö. 
 
Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat 
päättämissään asioissa. 
 
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 
 

156 § Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen 
 
Todisteellisen tiedoksiannon voi kaupungin puolesta vastaanottaa kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, kaupunginlakimies tai 
hallintojohtajan valtuuttama viranhaltija. 

  



 

Hallintosääntö       67 (72) 
      

Kuopion kaupunki Dnro 6194/2016 
      2.8.2021 Julkinen 
        
      

  

 

 
 

     
     
     
 

V OSA 
Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet 

 

17 luku  
Kokouspalkkiot ja ansionmenetys 

 
157 § Yleiset määräykset 

 
Luottamushenkilöille suoritetaan palkkaa tai palkkiota luottamustoimen hoitami-
sesta korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen 
vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta 
vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän 
säännön mukaisesti. 
 

158 § Kokouspalkkiot 
 
Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat palkkiot: 

− Kaupunginvaltuusto, valiokunnat, valtuuston iltakoulu,  
neuvottelukunta ja kyselytunti    175 euroa 

− Kaupunginhallitus, jaostot, hallituksen iltakoulu ja  
hallituksen asettamat toimikunnat    175 euroa 

− Kuntarakennelain mukainen yhdistymishallitus  175 euroa 

− Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja lautakunnan asettamat  
toimikunnat     125 euroa 

Kaupungin järjestämät tiedotustilaisuudet ja seminaarit,  
pitäjäraadit     50 euroa 

 
Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen 
palkkio 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan palkkio maksetaan kokouksen 
osalta ainoastaan yhdelle luottamushenkilölle.  
 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille suoritetaan osallis-
tumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen sama palkkio kuin kaupunginhallituk-
sen jäsenellekin. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle suori-
tetaan osallistumisesta valtuuston kokoukseen palkkio samojen perusteiden mu-
kaisesti kuin valtuutetullekin.  
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen määräyksestä lau-
takunnan kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen muulle jäsenelle suorite-
taan palkkio samojen perusteiden mukaisesti kuin lautakunnan jäsenellekin.  
 
Mikäli sama toimielin kokonaisuudessaan kokoontuu yhtenä päivänä useammin 
kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio. 
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159 § Vuosipalkkiot 
 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, kaupunginhallituk-
sen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille ja jäsenille sekä muiden alla mainittu-
jen toimielinten puheenjohtajille maksetaan tämän säännön 158 §:ssä mainitun 
kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetuista tehtävistä seuraavan 
suuruinen vuosipalkkio: 
 

− Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 10.000 euroa 

− Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja 6.000 euroa 

− Valtuustoryhmän puheenjohtaja 2.000 euroa 

− Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 10.000 euroa 

− Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja 8.000 euroa 

− Kaupunginhallituksen jäsen 4.000 euroa 

− Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 3.000 euroa 

− Kasvun ja oppimisen lautakunta 3.000 euroa 

− Kaupunkirakennelautakunta 3.000 euroa 

− Perusturva- ja terveyslautakunta 3.000 euroa 

− Tarkastuslautakunta 3.000 euroa 

− Savo-Pielisen jätelautakunta 2.000 euroa 

− Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 2.000 euroa 

− Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 2.000 euroa 

− Ympäristö- ja rakennuslautakunta 2.000 euroa 

− Kallaveden Työterveyden johtokunta 2.000 euroa 

− Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 2.000 euroa 

− Kuopion Veden johtokunta 2.000 euroa 

 
Milloin edellä tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta 
tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut kuu-
kauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä oikeus 
saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.  
 
Valtuustoryhmän puheenjohtajalle maksettava palkkio maksetaan kuntavaalien 
tuloksen perusteella muodostetun valtuustoryhmän puheenjohtajalle.  
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Keskusvaalilautakunnan sekä vaalilautakunnan ja -toimikunnan puheenjohtajalle 
ja jäsenille suoritetaan kultakin äänestys- ja tarkastuspäivältä seuraavan suurui-
set palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta las-
kentatyöstä: 
 

− Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja  240 euroa 

− Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen  190 euroa 

− Vaalilautakunnan tai –toimikunnan puheenjohtaja 220 euroa 

− Vaalilautakunnan tai –toimikunnan varapuheenjohtaja 190 euroa 

− Vaalilautakunnan sihteeri   190 euroa 

− Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen 170 euroa 

− Kotiäänestyksen vaalitoimitsija   170 euroa 
 
Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän 
säännön 2 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio. Pu-
heenjohtajalle maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.  
 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan kullakin kerralla vaalikohtai-
nen kertapalkkio 2.000 euroa. Tasavallan presidentin vaalin ollessa kaksivaiheinen 
tai vaalitoimituksen sisältäessä kaksi eri vaalitoimitusta palkkio maksetaan kuiten-
kin vain kertaalleen. 
 
Sihteerinä toimivalle luottamushenkilöjäsenelle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai 
muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asian-
omaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.  
 
Kun valtuusto, kaupunginhallitus tai muu toimielin on valinnut luottamushenkilön 
sellaiseen edustajainkokoukseen, toimikuntaan, varsinaiseen kunnallishallinnon 
alaan kuulumattomaan toimielimeen tai muuhun vastaavanlaiseen luottamusteh-
tävään, josta ei makseta muuta palkkiota, suoritetaan hänelle "lautakunnat" jäse-
nen kokouspalkkiota vastaava palkkio. Vastaava korvaus suoritetaan luottamus-
henkilön osallistumisesta valtuuston neuvottelukunnan kokoukseen. 
 
Luottamushenkilölle, jonka kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja on määrännyt 
kaupungin edustajaksi muuhun tilaisuuteen, josta ei makseta eri palkkiota, suori-
tetaan edellä mainitun mukainen palkkio. Viikonloppuna tapahtuvasta edustami-
sesta maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.  
 
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin, ti-
laisuudesta laadittuihin muistioihin tai muuhun luotettavaan selvitykseen. 
 
Toimielimen sihteerin tai tehtävän antajan tulee tehdä palkkioiden maksamista 
koskevat ilmoitukset joka toinen kuukausi. Luottamustoimipalkkiot ja luottamus-
toimen hoidosta aiheutuvat muut korvaukset maksetaan kahden kuukauden vä-
lein. Vuosipalkkio maksetaan suhteellisena osuutena kuukausittain. 
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159 a § Päätoimiset ja osa-aikaiset luottamushenkilöt 
 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti. 
 
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
voivat hoitaa tehtäväänsä osa-aikaisesti. 
 
Luottamustoimesta suoritettava kuukausipalkka määräytyy tällöin seuraavasti: 
 

− kaupunginhallituksen puheenjohtaja 5.000 euroa/kk 

− kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja 2.500 euroa/kk 

− kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja 1.250 euroa/kk 

− kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 2.500 euroa/kk 

Päätoimisella tai osa-aikaisella luottamushenkilöllä ei ole oikeutta erillisiin vuosi-
palkkioihin (159 §), edustuspalkkioon (159 § 9 momentti) tai ansionmenetyskor-
vaukseen (160 §). 
 
Kun päätoiminen tai osa-aikainen luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtä-
väänsä, lakkaa hänen oikeutensa palkkaan, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti 
kuukauden ajan. Sen jälkeiseltä ajalta sijaisella on oikeus saada suhteellinen 
osuus palkasta. 
 

160 § Ansionmenetyksen korvaaminen 
 
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten kor-
vaamista koskeva vaatimus on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa sille henki-
lölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen. 
 
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen 
matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskor-
vausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virka-
matkasta ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopi-
muksen määräykset. 
 
Kokousmatkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta niille kaupungin luot-
tamushenkilöille, jotka asuvat kantakaupungin alueen ulkopuolella.  
 
Kantakaupungin alueella tarkoitetaan aluetta, jota rajoittaa pohjoisessa Kallansil-
lat, etelässä Pitkälahti, entinen Peuran saha sekä idässä ja lännessä rantaviiva. 
 
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä vain silloin, kun 
menetys on todella tapahtunut. Korvaus voi olla enintään tosiasiallista menetystä 
vastaava. Samoin edellytyksin maksetaan korvausta kohtuullisista kustannuk-
sista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoi-
don järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta. Ul-
kopuolisille suorittamistaan kustannuksista (esim. lastenhoidon järjestäminen) 
luottamushenkilön tulee esittää tosite. Lisäksi luottamushenkilön tulee hakemuk-
sessaan vakuuttaa, että aiheutunut kustannus on tarpeellinen luottamustoimen 
hoitamisen kannalta. 
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Ansionmenetyksestä suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on 40 euroa tun-
nilta ja muun korvauksen enimmäismäärä on 20 euroa tunnilta. Korvausta mak-
setaan enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa.  
 
Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työn-
antajan todistus siitä ja tosiasialliseen menetykseen perustuva selvitys kustan-
nuksista. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen 
hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta 
siltä ajalta palkkaa.  
 
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa 
taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjalli-
sesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutu-
neista kustannuksista.  
 
Mikäli muuta ei ole esitetty, ansionmenetyksen määräksi tunnilta katsotaan vii-
meksi vahvistetun valtionverotuksen ansiotulonmäärä jaettuna luvulla 1620. Yrit-
täjien osalta ansiotuloksi lasketaan verotuksessa vahvistetut ansiotulot sekä sel-
laiset osinkotulot, jotka on nostettu yhtiöstä, joista ansionmenetyskorvauksen ha-
kija omistaa yli 50 prosenttia. 
 
Edellä mainittuja todistuksia tai selvityksiä ei vaadita, jos korvattava määrä on 
enintään 15 euroa/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjalli-
nen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneiden 
kustannusten määrästä.  
 

161 § Tulkintatilanteiden ratkaiseminen 
 
Palkkion perusteesta tai määrästä syntyneet erimielisyydet ratkaisee kaupungin-
hallitus. Kaupunginhallitus voi perustellusta syystä yksittäistapauksessa päättää 
palkkiosta tästä säännöstä poiketen. 
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162 § Voimaantulo  
 
Tämä hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017. 
 
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.5.2017 
 
Muutos (kh. 15.1.2018) voimaan 1.2.2018 lukien. 
 
Muutos (kv. 17.9.2018) voimaan 1.10.2018 lukien. 
 
Muutos (kv. 22.10.2018) voimaan 1.4.2019 lukien. 
 
Muutos (kv. 10.6.2019) voimaan 1.4.2020 lukien. 
 
Muutos (kv. 9.9.2019) voimaan 1.11.2019 lukien.  
 
Muutos (kv. 18.11.2019) voimaan 1.1.2020 lukien.  
 
Muutos (kv. 16.12.2019) voimaan 16.12.2019 lukien. 
 
Muutos (kv. 16.12.2019) voimaan 1.1.2020 lukien.  
 
Muutos (kv. 16.3.2020) voimaan 16.3.2020 lukien.  
 
Muutos (kh. 13.7.2020) voimaan 1.8.2020 lukien. 
 
Muutos (kv. 14.12.2020) voimaan 1.1.2021 lukien. 
 
Muutos (kv. 22.3.2021) voimaan 1.4.2021 lukien. 
 
Muutos (kv 30.11.2020) voimaan 1.6.2021 lukien.  
 
Muutos (kv 17.5.2021) voimaan 1.8.2021 lukien. 
 
Muutos (kv 9.8.2021) voimaan 9.8.2021 lukien. 
 
Muutos (kv 6.9.2021) voimaan 6.9.2021 lukien. 



  

 
   

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston ja -hallituksen kokousaikataulutus  
1.1. – 31.12.2022 
                          

Pvm. Klo Toimielin Kokouspaikka Huomioitavaa 

28.1.2022 9.00 
Aloitusseminaari 
aluevaltuusto Auditorio 

P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

10.3.2022 12.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

24.3.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

31.3.2022 12.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

7.4.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

21.4.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

29.4.2022 12.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

5.5.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

18.5.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

25.5.2022 12.00  Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

2.6.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

16.6.2022 
 
12.00 Aluevaltuusto Auditorio 

P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

 
18.8.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  

P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

25.8.2022 12.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

 
1.9.2022 9.00  Aluehallitus hallituksen kokoushuone  

P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

15.9.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

22.9.2022 12.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

29.9.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

13.10.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

20.10.2022 12.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

27.10.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

10.11.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

16.11.2022 12.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

24.11.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

1.12.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

15.12.2022 9.00 Aluehallitus hallituksen kokoushuone  
P-S SHP, KYS 
Rakennus 10 

22.12.2022 12.00 Aluevaltuusto Auditorio 
P-S SHP, KYS 
2 krs (auditoriorakennus) 

 



  

 
   

        
 Valtuuston kokousten yhteyteen on varattu ryhmäkokoustilat klo 10.30 – 12.00 
 

ryhmä 1, luentosali  
ryhmä 2, hallituksen kokoushuone rakennus 10 
ryhmä 3, kokoushuone auditoriorakennus 
ryhmä 4, neuvottelu 1, rak 10, 6. kerros 
ryhmä 5, neuvottelu 2, rak. 10, 0.kerros 


