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I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET
1 § Soveltamisala
Kaupungin hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla ole toisin määrätty. Tässä säännössä määrätään kaupungin eri viranomaisista sekä
niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Toimielimillä tarkoitetaan kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta, lautakuntia, niiden jaostoja, johtokuntia ja toimikuntia sekä
henkilöstöllä kaupunkiin virka- ja työsuhteessa olevia.
Tämän säännön ohella kaupungin hallintoa ohjataan seuraavilla valtuuston hyväksymillä
johtosäännöillä:
-

kaupunginvaltuuston työjärjestys
nuorisovaltuuston toimintasääntö
konserniohje
poikkeusolojen johtosääntö

Kaupunginvaltuuston hyväksymät johtosäännöt sekä toimielinten ja viranhaltijoiden tämän
säännön nojalla tekemät toimivallan edelleen siirtämistä koskevien päätösten tulee olla
nähtävillä kaupungin kirjaamossa sekä kaupungin www-sivulla.

2 § Toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä
Rovaniemen kaupungin hallinnon järjestäminen sekä toiminnan ja talouden ohjaaminen
perustuvat Rovaniemelle sovellettuun tilaaja-tuottaja toimintatapaan eli hallinto- ja palveluorganisaation työnjakoon, jonka vastuut ja sisältö määritellään tässä hallinto- ja johtosäännössä.
Ohjausjärjestelmän rakenteesta ja toiminnasta on seuraavissa kohdissa 2.1 – 2.5 yleinen
kuvaus, jota täydennetään tämän johtosäännön eri toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviä
ja ratkaisuvaltaa koskevilla määräyksillä.
2.1 Palvelubudjetit
Toiminnan ja talouden ohjauksen välineinä toimivat lautakuntien hyväksymät palvelubudjetit, joilla voi olla erilainen rakenne ja sisältö tehtäväalueesta riippuen.
Palvelubudjetit perustuvat valtuuston myöntämiin määrärahoihin ja valtuuston asettamiin
toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.
Palvelubudjetit sisältävät tehtäväalueittaiset palvelutilaukset, jotka perustuvat tuotteistettuihin, hinnoiteltuihin ja laadultaan määriteltyihin palveluihin.
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2.2 Palvelujen järjestämisvastuu
Hallinto-organisaation lautakunnat vastaavat kaupungin sekä lakisääteisten että muiden
palvelujen järjestämisestä ja viranomaistehtävien hoitamisesta.
Palvelujen järjestämisvastuu sisältää vastuun asukkaiden perusoikeuksien toteutumisesta.
Se sisältää myös vastuun sekä lakisääteisten että muiden, asukkaiden palvelutarpeita vastaavien palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Järjestämisvastuuseen kuuluu
vastuu palveluverkosta ja palvelurakenteista.
Hallinto-organisaation lautakunnat toteuttavat palvelujen järjestämisvastuunsa hankkimalla
em. palvelut joko kaupungin omalta palveluorganisaatiolta tai ulkopuoliselta palvelutuottajalta valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja sen myöntämien määrärahojen puitteissa.
Lautakunnat hyväksyvät sekä omalle palveluorganisaatiolle tehtävät palvelutilaukset että
palveluhankintasopimukset ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa.
Lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma muodostuu edellä määritellystä lautakunnan
palvelubudjetista ja palveluhankinnoista kaupungin ulkopuolisilta palvelutuottajilta sekä
avustuksista ja muista menoista.
2.3 Palvelujen tuotantovastuu
Palveluorganisaation palvelujen tuotantovastuuseen sisältyvät eri tuotannontekijöiden yhdistäminen palvelutilauksen mukaisiksi tuotteiksi niistä saatavalla tulorahoituksella sekä
palvelutuotannon työnjohto ja henkilöstöasiat.
Palveluorganisaation johtokunta vastaa valtuuston asettaman tulostavoitteen ja lautakunnan hyväksymien palvelutilausten toteutumisesta.
Palveluorganisaatio hankkii palvelutilauksissa yksilöityjen palvelujen tuottamisen edellyttämät, palvelutuotteen hintaan sisältyvät tukipalvelut ja muut tuotannontekijät. Lautakunta
voi antaa palvelutilauksen yhteydessä palveluorganisaatiolle oikeuden hankkia tarvittavia
muitakin ulkopuolisia ostopalveluja.
2.4 Palvelutilausten valmistelu
Lautakunnan palvelubudjettiin sisältyvät kaupungin omalle palveluorganisaatiolle tehtävät
palvelutilaukset valmistellaan yhteistyössä hallinto- ja palveluorganisaatioiden kesken.
Hallinto-organisaatiossa lautakunnan palvelutilausten valmistelua johtaa lautakunnan esittelijä ja valmisteluun osallistuvat hänen alaisuudessaan toimivat lautakunnan vastaavien
tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat.
Palveluorganisaatiosta em. yhteiseen valmistelutyöhön osallistuvat ao. palvelukeskuksen
johtajan johdolla hänen alaisuudessaan toimivat vastaavien palvelualueiden johtavat viranhaltijat.
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2.5 Palvelutilausten toteutumisen seuranta ja ohjaus
Lautakunnan hyväksymien palvelutilausten toteutuminen on varmistettava riittävällä seurannalla. Seurantatiedon perusteella lautakunta voi tarvittaessa ohjata päätöksillään palvelutilauksen toteutumista tai päättää palvelutilauksen muuttamisesta.
Lautakunnan esittelijän alaisuudessa toimivien johtavien viranhaltijoiden ja ao. palvelukeskuksen johtajan alaisuudessa toimivien vastaavien palvelualueiden johtavien viranhaltijoiden tulee olla tiiviissä yhteistyössä palvelutilausten toteutumisen seurannassa.
Em. hallinto-organisaation johtavat viranhaltijat voivat antaa seurantatietojen perusteella
ohjeita palvelutilauksen toteutumisen edistämiseksi, tarvittaessa lautakunnan erilliseen
päätökseen perustuen, mikäli palvelutilauksen toteutumisen varmistaminen sitä edellyttää.
Työnjohdollisen ohjeistuksen antaa kuitenkin ao. palvelukeskuksen johtaja tai palvelualueen johtava viranhaltija.
Em. palvelutilauksien toteutumista koskevien ohjeiden antamisessa ja palvelutilauksien
toteutumisen ohjauksessa on otettava muutoinkin huomioon tässä säännössä määritelty
hallinto- ja palveluorganisaatioiden työnjako.
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II LUKU ORGANISAATIO
3 § Luottamushenkilöorganisaatio
3.1 Hallinto-organisaation luottamustoimielimet
Hallinto-organisaation lautakuntien puheenjohtajien tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja lukuun ottamatta aluelautakuntia ja keskusvaalilautakuntaa.
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on kuntalain 10 §:n mukaisesti asukaslukuun perustuen
viisikymmentäyhdeksän (59) jäsentä.
Kaupunginvaltuustosta määrätään tämän hallinto- ja johtosäännön lisäksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä.
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan jäsenmäärä on seitsemän (7) jäsentä. Tarkastuslautakunnasta
määrätään VII luvussa.
Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista määrätään vaalilaissa.
Nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuuston jäsenmäärä on kolmekymmentäviisi (35) jäsentä. Nuoriso-valtuustosta
määrätään kaupunginvaltuuston hyväksymässä toimintasäännössä.
Kaupunginhallitus ja sen jaosto
Kaupunginhallituksen jäsenmäärä on yksitoista (11) jäsentä.
Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta ellei valtuusto erikseen muuta päätä.
Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaupunginhallituksen asettama elinkeinojaosto,
johon kuuluu kuusi (6) jäsentä. Kuntien välisellä sopimuksella voidaan määrätä, että elinkeinojaoston jäsenenä voi olla lisäksi myös muun kunnan nimeämä jäsen.
Rovaniemen kaupunki on sopinut maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun
lain (210/2010) mukaisten tehtävien hoidosta lakisääteisellä yhteistoiminta-alueella Tervolan kunnan kanssa.

Perusturvalautakunta ja sen jaosto
Perusturvalautakunnan jäsenmäärä on yksitoista (11).
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Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimii perusturvalautakunnan asettama perusturvajaosto, johon kuuluu viisi (5) jäsentä ja jonka perusturvalautakunta nimeää keskuudestaan.
Koulutuslautakunta
Koulutuslautakunnan jäsenmäärä on yksitoista (11) jäsentä.
Tekninen lautakunta ja sen jaostot
Teknisen lautakunnan jäsenmäärä on yksitoista (11).
Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii teknisen lautakunnan asettama tiejaosto, johon
kuuluu kolme (3) jäsentä.
Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii teknisen lautakunnan asettama jätehuoltojaosto, johon kuuluu viisi (5) jäsentä. Lisäksi muu kunta voi valita jätehuoltojaostoon jäsenen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen, jos Rovaniemen kaupunki sopimuksen nojalla hoitaa ao. kunnan jätehuollon viranomaistehtävät. Rovaniemen kaupunki nimeää jaostoon
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän(9) jäsentä. Lisäksi muu kunta voi valita
ympäristölautakuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen, jos Rovaniemen
kaupunki sopimuksen nojalla hoitaa ao. kunnan ympäristölautakunnan alaisia tehtäviä.
Lautakunnassa po. kunnan edustajat osallistuvat yhteistyösopimuksen mukaisten tai kuntien yhteisten asioiden käsittelyyn.
Vapaa-ajan lautakunta
Vapaa-ajan lautakunnan jäsenmäärä on yksitoista (11) jäsentä.
Aluelautakunnat
Hallinto-organisaatiossa on kuusi aluelautakuntaa:
Yläkemijoen aluelautakunta
Yläkemijoen aluelautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän (9) jäsentä.
Sodankyläntien aluelautakunta
Sodankyläntien aluelautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän (9) jäsentä.

Yläounasjoen aluelautakunta
Yläounasjoen aluelautakunnan jäsenmäärä on kahdeksan (8) jäsentä.
Alaounasjoen aluelautakunta
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Alaounasjoen aluelautakunnan jäsenmäärä on kuusi (6) jäsentä.
Alakemijoen aluelautakunta
Alakemijoen aluelautakunnan jäsenmäärä on seitsemän (7) jäsentä.
Ranuantien aluelautakunta
Ranuantien aluelautakunnan jäsenmäärä on kuusi (6) jäsentä.
Aluelautakuntien toimintaalueet on merkitty liitteenä olevaan karttaan. Aluelautakunnat
lukuun ottamatta Yläkemijoen aluelautakuntaa toimivat kokeiluna vuoden 2016 loppuun
saakka.
Kunkin aluelautakunnan jäsenet tulee valita ao. alueen asukkaiden esityksestä ja jäsenten
asuinpaikan tulee olla ao. alue.

Muut hallinto-organisaation toimielimet
Kaupunginhallitus voi asettaa lakisääteisiä, sopimuksiin perustuvia tai muita toimikuntia ja
neuvostoja edistämään kaupungin tehtävien hoitamista.

3.2 Palveluorganisaation luottamustoimielimet
Palveluorganisaation johtokunnan jäsenenä ei voi olla hallinto-organisaatioon kuuluva luottamushenkilö kaupunginvaltuuston jäseniä lukuun ottamatta, eikä myöskään hallintoorganisaation alainen viranhaltija tai työntekijä.
Palvelujohtokunta
Palvelujohtokunnan jäsenmäärä on viisi (5) jäsentä.
Liikelaitosten johtokunta
Liikelaitosten johtokunnan jäsenmäärä on viisi (5) jäsentä.

3.3 Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä
Kaupunginhallitus nimeää toimielimiin edustajansa ja heille varaedustajat, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimien kokouksessa.
Edustajaa ei kuitenkaan nimetä seuraaviin toimielimiin:
tarkastuslautakunta, perusturvajaosto, tiejaosto, jätehuoltojaosto, elinkeinojaosto, keskusvaalilautakunta.
Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja.
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4 § Henkilöstöorganisaatio
Henkilöstöorganisaatio jakaantuu hallinto- ja palveluorganisaatioihin.
Hallinto-organisaatio voidaan jakaa vastuualueisiin ja palveluorganisaatio palvelukeskuksiin ja edelleen palvelualueisiin.
Henkilöstöorganisaation yksityiskohtaisesta rakenteesta ja johtamisesta päättää kaupunginhallitus tai sen määräämä.
Hallinto-organisaation henkilöstö on kaupunginhallituksen alaista ja palveluorganisaation
henkilöstö on ao. johtokunnan alaista henkilöstöä.
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III LUKU TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA
5 § Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuuston tehtävänä on kuntalain 13 §:n mukaisesti päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.
Valtuuston tulee
1.
2.

päättää hallinnon järjestämisen perusteista
päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
3.
päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
4.
päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
5.
päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
6.
päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
7.
valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei muuta ole säädetty
8.
päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
9.
valita tilintarkastajat
10. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
11. päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista mm.
MRL:n mukaisesti yleiskaavasta ja asemakaavoista.
Lisäksi kaupunginvaltuuston tehtävänä on hyväksyä kaupunkistrategia, siitä johdetut tarpeelliset ohjelmat, palvelujen järjestämisen periaatteet sekä tehtäväalueittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kaupungin liikelaitosten ja tytäryhteisöjen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

6 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja erityinen ratkaisuvalta
6.1 Tehtävät
Konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat.
Kaupunginhallitus vastaa kuntalain 23 §:n mukaan kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja, jollei tässä johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.
Lisäksi kaupunginhallitus vastaa
1. kaupunkikonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä
2. kaupunkistrategian valmistelusta ja täytäntöönpanosta
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3. maapolitiikasta sekä maapoliittisen ohjelman, merkittävien yleis- ja asemakaavojen
sekä maankäytön toteuttamisohjelman valmistelusta
4. maakuntakaavan valmisteluun osallistumisesta
5. asuntopolitiikasta
6. elinkeino- ja työllisyyspolitiikasta sekä aluekehittämisestä
7. kansainvälisistä asioista.

6.2 Ratkaisuvalta
Sen lisäksi, mitä muualla tässä säännössä ja laissa on määrätty, kaupunginhallitus päättää
seuraavista asioista:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

kiinteän omaisuuden kaupasta, vaihdosta, vuokrauksesta ja muusta luovutuksesta
valtuuston talousarvion vahvistamisen yhteydessä tai erikseen päättämien euromääräisten rajojen ja yleisten periaatteiden mukaan
kaupungin hankintoja koskevista ohjeista ja toimivaltuuksista sekä irtaimen omaisuuden ja arvopaperien luovutuksesta valtuuston talousarvion vahvistamisen yhteydessä
tai erikseen päättämien euromääräisten rajojen ja yleisten periaatteiden mukaan
selityksen antamisesta kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen kaupunginhallituksen voidessa yhtyä valtuuston päätökseen
hyväksyy kaupunkistrategian toteuttamiseksi laaditut koko kaupungin toimintaa ohjaavat ohjelmat
hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja toimeenpanoa koskevat ohjeet
virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten yleisestä täytäntöönpanosta ja paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksymisestä
kaupungin edustajien nimeämisestä niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla
on puhevalta sekä tarvittavien toimintaohjeiden antamisesta
elinkeinojaoston tehtävistä ja ratkaisuvallasta
eri toimielinten välisten tehtävien ja toimivallanjaon yksityiskohdista tehtävien kuuluessa useammalle toimielimelle taikka tehtävien ja toimivallanjaon ollessa epäselvä
vahingonkorvauksen myöntämisestä ja henkilöstön vahingonkorvausvastuusta ja
muiden toimielinten sekä viranhaltijoiden valtuuksista myöntää vahingonkorvauksia
kaupungin puhevallan käytön edelleen siirtämisestä
kaupunginhallitus päättää MRL:n 171 §:n tarkoittamista kaavamääräyksistä poikkeamisista siltä osin kuin ratkaisuvalta ei kuulu ympäristölautakunnalle
asuntopolitiikan, asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten täytäntöönpanoon liittyvä ratkaisuvalta
kaupunginhallitus valmistelee ja tekee vireilletulopäätöksen MRL:n 52 §:n mukaisista
valtuuston hyväksymässä maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa vaikutukseltaan merkittäviksi määritellyistä kaavoista.
kaupunginhallitus päättää MRL:n 53 §:n mukaisesta rakentamiskiellosta asemakaavaa laadittaessa
maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamista maankäyttösopimuksista sekä kehittämiskorvauksen määräämisestä ja perimättä jättämisestä
kaupungin etuosto-oikeuden käyttämisestä ja lunastustoimenpiteiden käyttämisestä
maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamista rakentamiskehotuksista
vastata kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista
päättää arvonimen hakemisesta
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21. päätösvallan edelleen siirtämisestä, päätösvallan siirtämiseen ja siirretyn päätösvallan käyttämiseen liittyvistä ohjeista ja määräyksistä
6.3 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa kaupungin strategisen johtamisen edellyttämää asioiden valmistelun, päätöksenteon ja täytäntöönpanon sekä seurannan ja arvioinnin
poliittista prosessia. Siinä tarkoituksessa hän pitää yhteyttä valtuustoryhmiin sekä seuraa
kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien toimintaa.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi käyttää em. luottamustehtävän hoitamiseen tehtävän edellyttämän ajan.

6.4 Tiedottaminen
Kaupunginhallitus johtaa kaupungin tiedottamista ja antaa tarvittaessa siitä ohjeet.
Konsernihallinto vastaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernihallinnon
tiedottamisesta.
Toimielimet vastaavat toimielimen tiedottamisesta.

7 § Lautakunnat
7.1 Yleiset tehtävät
Hallinto-organisaation lautakuntien palvelujen järjestämisvastuu on määritelty tämän
säännön kohdassa 2.2.
Hallinto-organisaation lautakuntien yleisenä tehtävänä on suunnitella ja järjestää tehtäväalueensa palvelut sekä ohjata ja seurata niiden toteuttamista ja
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

vastata siitä, että palvelut järjestetään valtuuston hyväksymien kaupunkistrategian,
palvelun järjestämistä koskevien periaatteiden, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja määrärahojen puitteissa
vastata siitä, että viranomaistehtävät hoidetaan ja kansalaisten perusoikeudet toteutuvat
määrittää tarvittavat palvelut ja niiden laatutaso sekä hyväksyä palveluiden seurantamittarit
hankkia asukkaiden tarvitsemat palvelut valtuuston hyväksymän palveluhankintastrategian mukaisesti joko kaupungin omalta palveluorganisaatiolta tai ulkopuoliselta palvelutuottajalta
raportoida kaupunginhallitukselle ja valtuustolle palveluiden ja viranomaistehtävien
tavoitteiden toteutumisesta
antaa tarvittaessa lausuntoja tehtäväalueisiinsa liittyvissä asioissa
vastata kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä kehittää asiakasohjautuvuutta palvelujen järjestämisessä
valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa
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9.

arvioida eri väestöryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutumisesta.

7.2 Yleinen ratkaisuvalta
Hallinto-organisaation lautakuntien yleinen ratkaisuvalta
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

toimialalautakunta hyväksyy yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi tehtäväalueittensa
palvelujen järjestämisen ja myöntämisen perusteet ja kriteerit myös aluelautakuntien
toiminta-alueille
hyväksyä lautakunnan palvelubudjetti, joka muodostuu lautakunnan tehtäväalueen
palvelutilauksista omalle palveluorganisaatiolle
hyväksyä palveluhankinnat kaupungin ulkopuolisilta palvelutuottajilta palveluhankintastrategian mukaisesti
hyväksyä muut tehtäviään koskevat sopimukset, jollei kaupunginvaltuuston määräyksistä tai kaupunginhallituksen ohjeista muuta johdu
päättää ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä
ratkaista toimielimen tehtävien osalta hallinto-organisaation päätöksistä ja tämän
säännön 2 §:n tarkoittamasta palvelujen järjestämisvastuusta tehdyt oikaisuvaatimukset sekä palvelutuotannosta tehdyt kantelut
ratkaista toimielimen tehtävien osalta palveluorganisaation päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset siltä osin kuin ne koskevat kuntalaisten lakisääteisten oikeuksien
toteutumista tai palvelutilauksessa määriteltyjen muiden palvelujen saamista ja toteutumista.

8 § Perusturvalautakunta
8.1 Perusturvalautakunnan tehtävät
Perusturvalautakunnan tehtävänä on sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen järjestäminen.
Perusturvalautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

sosiaalihuoltolaki
lastensuojelulaki
laki kehitysvammaisten erityishuollosta
päihdehuoltolaki
isyyslaki
laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
laki lapsen elatuksesta
toimeentulotukilaki
laki kuntouttavasta työtoiminnasta
vammaispalvelulaki
elatusturvalaki
perusopetuslaki
kansanterveyslaki
erikoissairaanhoitolaki
mielenterveyslaki
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

tartuntatautilaki
raittiustyölaki
työterveyshuoltolaki
lääkelaki
laki yksityisestä terveydenhuollosta
laki raskauden keskeyttämisestä
steriloimislaki
laki potilaan asemasta ja oikeuksista
laki kuolemansyyn selvittämisestä
laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista
laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
laki lääketieteellisestä tutkimuksesta
laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
laki kuntoutuksesta asiakasyhteistyössä
laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta
laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta
terveydenhuoltolaki
laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
36. kotouttamislaki
37. laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

8.2 Perusturvalautakunnan erityinen ratkaisuvalta
Perusturvalautakunta
1.
ratkaisee kaupungille edellä 8.1 §:ssä mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat, jollei
lautakunta ole päättänyt ratkaisuvallan edelleen siirtämisestä III luvun 7.2 §:n 4 kohdan mukaisesti
2.
päättää perusturvajaoston tehtävistä ja ratkaisuvallasta
3.
päättää palvelutilauksen perusteeksi asiakaspalvelun toimitilaverkosta valtuuston
päättämien palvelujen järjestämisen periaatteiden ja linjausten mukaisesti
4.
antaa lausunnon vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä yleis- ja
asemakaavojen muutosten hyväksymisen sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista.

9 § Koulutuslautakunta
9.1 Koulutuslautakunnan tehtävät
Koulutuslautakunnan tehtävänä on opetus- ja koulutuspalvelujen sekä lasten päivähoitopalvelujen järjestäminen.
Koulutuslautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

perusopetuslaki
lukiolaki
taiteen perusopetuslaki
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki
vapaasta sivistystyöstä annettu laki
laki lasten päivähoidosta.

9.2 Koulutuslautakunnan erityinen ratkaisuvalta
Koulutuslautakunta
1.

2.
3.

ratkaisee kaupungille edellä 9.1 §:ssä mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat, jollei
lautakunta ole päättänyt ratkaisuvallan edelleen siirtämisestä III luvun 7.2 §:n 4 kohdan mukaisesti
päättää palvelutilauksen perusteeksi asiakaspalvelun toimitilaverkosta valtuuston
päättämien palvelujen järjestämisen periaatteiden ja linjausten mukaisesti
antaa lausunnon vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä yleis- ja
asemakaavojen muutosten hyväksymisen vaikutuksista tehtäväalueillaan.

10 § Tekninen lautakunta
10.1 Teknisen lautakunnan tehtävät
Teknisen lautakunnan tehtävänä on teknisen toimen palvelujen järjestäminen.
Tekninen lautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

maankäyttö- ja rakennuslaki lukuun ottamatta asioita, joista päättää kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus tai rakennusvalvontaviranomainen
kunnossapitolaki
kiinteistönmuodostamislaki
kiinteistörekisterilaki
maantielaki
laki- ja asetus yksityisistä teistä
tieliikennelaki
laki ajoneuvojen siirtämisestä
vesihuoltolaki
jätelaki
laki ja asetus pysäköintivirhemaksusta.
laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä
metsästyslaki, niiltä osin jotka koskevat maanomistajan oikeutta myöntää tai määritellä omistamillaan maa-alueilla tapahtuvaan metsästykseen, riistanhoitoon tai metsästyskoirien kouluttamiseen liittyviä lupaehtoja.

10.2 Teknisen lautakunnan erityinen ratkaisuvalta
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Tekninen lautakunta
1.
ratkaisee kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat ja viranomaistehtävät, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvallan edelleen siirtämisestä III luvun
7.2 §:n 4 kohdan mukaisesti.
2.
valmistelee ja tekee vireilletulopäätöksen valtuuston hyväksymässä maankäytön ja
asumisen toteuttamisohjelmassa lautakunnalle määritellyistä kaavoista
3.
päättää muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen vireilletulosta sekä
asemakaavan muutosten vireilletulosta ja hyväksymisestä. Näitä ovat muutokset, jolla
a) muutetaan rakennuskorttelin käyttötarkoitusta rakennusoikeutta lisäämättä
b) muutetaan rakennuksen suurinta sallittua kerroslukua enintään yhdellä kerroksella
c) lisätään rakennusoikeutta enintään 20 prosenttia taikka 500 kerrosneliömetriä
d) muutetaan puiston, virkistysalueen tai kadun nimeä
4.
antaa lausunnon kaupunginhallituksen valmistelemien vaikutuksiltaan merkittävien
yleis- ja asemakaavojen sekä yleis- ja asemakaavojen muutosten hyväksymisen vaikutuksista tehtäväalueillaan
5.
päättää palvelutilauksen perusteeksi asiakaspalvelun toimitilaverkosta valtuuston
päättämien palvelujen järjestämisen periaatteiden ja linjausten mukaisesti.

Tekninen lautakunta päättää tiejaoston tehtävistä ja ratkaisuvallasta.
11.3 Jätehuoltojaoston tehtävät ja ratkaisuvalta
Jätehuoltojaosto vastaa Rovaniemen kaupungille ja sopijakunnille kuuluvista jätehuollon
viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti ja käyttää niihin liittyvää ratkaisuvaltaa.

11 § Ympäristölautakunta
11.1 Ympäristölautakunnan tehtävät
Ympäristölautakunnan tehtävänä on rakennusvalvonta-, ympäristöterveydenhuolto- ja ympäristönsuojelupalvelujen järjestäminen.
Ympäristölautakunta on Rovaniemen kaupungissa
1.
2.
3.
4.

maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n tarkoittama rakennusvalvontaviranomainen
ympäristönsuojelulain 21§:n, kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5
§:n ja vesihuoltolain 4 §:n tarkoittama ympäristönsuojeluviranomainen
maa-aineslain 7 §:n tarkoittama lupaviranomainen
jätelain 24 §:n tarkoittama valvontaviranomainen

Ympäristölautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kaupungille kuuluvista viranomaistehtävistä:
1.
2.
3.

kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annettu laki
maa-aineslaki
jätelaki (24 §)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

luonnonsuojelulaki
ulkoilulaki
maastoliikennelaki
vesiliikennelaki
rakennussuojelulaki
naapuruussuhdelaki
vesilaki
ympäristönsuojelulaki
kunnossapitolaki
vesihuoltolaki
laki ympäristövaikutusten arvioinnista (lausunnot)
pelastuslaki
kansanterveyslaki ympäristöterveyden huoltoa koskevilta osilta
eläinlääkintähuoltolaki
kuluttajaturvallisuuslaki
terveydensuojelulaki
tupakkalaki
elintarvikelaki
lääkelaki, 54 §:n osalta
kaivoslaki (lausunnot)
maankäyttö- ja rakennuslaki rakennusvalvontaa koskevilta osilta
merenkulun ympäristönsuojelulaki

11.2 Ympäristölautakunnan erityinen ratkaisuvalta
Ympäristölautakunta
1.
ratkaisee kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat, ellei niitä tässä
johtosäännössä ole määrätty muun toimielimen tehtäväksi ja jollei lautakunta ole
päättänyt ratkaisuvallan edelleen siirtämisestä III luvun 7.2 §:n 4 kohdan mukaisesti.
2.
päättää poikkeamisesta rantasuunnittelun tarpeesta silloin, kun hakemus kohdistuu
alueelle, jolla ei ole MRL:n 72 §:n mukaista oikeusvaikutteista kaavaa tai kun kysymys on ns. vähäisestä poikkeamisesta rakennusluvan yhteydessä
3.
antaa lausunnon vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä yleis- ja
asemakaavamuutosten hyväksymisen sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista
ympäristöterveydenhuoltoa koskevilta osilta.

12 § Vapaa-ajan lautakunta
12.1 Vapaa-ajan lautakunnan tehtävät
Vapaa-ajan lautakunnan tehtävänä on kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestäminen.
Vapaa-ajan lautakunta vastaa seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten
mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä:
1.
2.

laki kuntien kulttuuritoiminnasta
laki vapaasta sivistystyöstä
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3.
4.
5.
6.
7.

kirjastolaki
teatteri- ja orkesterilaki
museolaki
liikuntalaki
nuorisolaki

12.2 Vapaa-ajan lautakunnan erityinen ratkaisuvalta
Vapaa-ajan lautakunta
1.
ratkaisee kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat ja viranomaistehtävät, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvallan edelleen siirtämisestä III luvun
7.2 §:n 4 kohdan mukaisesti
2.
antaa lausunnon vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä yleis- ja
asemakaavamuutosten hyväksymisen vaikutuksista tehtäväalueittensa palvelujen
näkökulmasta
3.
päättää palvelutilausten perusteeksi asiakaspalvelun toimitilaverkosta valtuuston
päättämien palvelujen järjestämisen periaatteiden ja linjausten mukaisesti.

13 § Kumottu
14 § Kumottu
15 § Kumottu

16 § Aluelautakunnat
16.1 Yläkemijoen aluelautakunta
Yläkemijoen aluelautakunnan tehtävänä on tämän säännön liitteenä olevaan karttaan
merkityllä toiminta-alueella vastata:
-

perusturvalautakunnalle kuuluvista terveysneuvonnan ja kotihoidon palveluista
koulutuslautakunnalle kuuluvista perusopetus- ja varhaiskasvatuspalveluista
vapaa-ajan lautakunnalle kuuluvista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista
alueen yleisestä kehittämistoiminnasta
kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Yläkemijoen aluelautakunta päättää palvelutilausten perusteeksi asiakaspalvelun toimitilaverkosta valtuuston päättämien palvelujen järjestämisen periaatteiden ja linjausten mukaisesti.
Yläkemijoen aluelautakunta antaa lausunnon toiminta-alueensa yleis- ja asemakaavoista
ja yleis- ja asemakaavojen muutoksista.

16.2. Muut 3 §:ssä mainitut aluelautakunnat
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3 §:ssä mainitut muut aluelautakunnat vastaavat liitteenä olevaan karttaan merkityillä toiminta-alueillaan vuonna 2014:
- koulutuslautakunnalle kuuluvista perus- ja esiopetuksen palveluista
- Yläounasjoen ja Ranuantien aluelautakunnat vastaavat myös varhaiskasvatuspalveluista
- vapaa-ajan lautakunnalle kuuluvista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista
- alueen kehittämistoiminnasta.
Vuonna 2015 aluelautakunnat vastaavat
-

perusturvalautakunnalle kuuluvista terveysneuvonnan ja kotihoidon palveluista
koulutuslautakunnalle kuuluvista perusopetus- ja varhaiskasvatus palveluista
vapaa-ajan lautakunnalle kuuluvista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista
alueen yleisestä kehittämistoiminnasta
kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Aluelautakunnat päättävät palvelutilausten perusteeksi alueensa asiakaspalvelun toimitilaverkosta valtuuston päättämien palvelujen järjestämisen periaatteiden ja linjausten mukaisesti.
Aluelautakunnat antavat lausunnon toiminta-alueensa yleis- ja asemakaavoista ja yleis- ja
asemakaavojen muutoksista.

17 § Palvelujohtokunta
Palvelujohtokunnan tehtävänä on sosiaali-, terveys-, koulutus-, varhaiskasvatus-, vapaaajan ja teknisten palvelujen tuottaminen.
17.1 Yleiset tehtävät
Palvelujohtokunnan yleisenä tehtävänä on tehtäväalueillaan
1.
seurata, arvioida ja kehittää kaupungin omaa palvelutuotantoa sen kilpailukyvyn edistämiseksi ja taloudellisen tuloksen vahvistamiseksi
2.
valvoa lautakuntien hyväksymien palvelutilausten toteutumista
3.
valvoa kaupunginhallituksen antamien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden noudattamista

17.2 Yleinen ratkaisuvalta
Palvelujohtokunta hyväksyy tehtäväalueillaan
1.
talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelman muodossa
2.
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
3.
palvelujohtokunnan alaiset investoinnit kaupunginhallituksen hyväksymien hankintaohjeiden mukaisesti
4.
ratkaista ko. johtokunnan tehtävien osalta palveluorganisaation päätöksistä tehdyt
oikaisuvaatimukset siltä osin, kun ne eivät kuulu tämän säännön 7.2 §:n hallintoorganisaation lautakuntien yleisen ratkaisuvallan 5-kohdan mukaisesti lautakunnan
ratkaistavaksi
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5.

6.
7.
8.

johtokunta, sen puheenjohtaja tai johtokunnan esittelijä voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen
toimivaltaan ja jossa ao. viranhaltija on tehnyt päätöksen
päättää talousarvionsa puitteissa palvelutilausten toteuttamiseen liittyvistä hankinnoista kaupunginhallituksen vahvistamien hankintarajojen ja ohjeiden mukaisesti
päättää muista kuin asiakaspalveluun tarkoitetuista tiloista
päättää päätösvaltansa edelleen siirtämisestä.

18 § Kunnallisten liikelaitosten johtokunta
Kunnallisia liikelaitoksia ovat Napapiirin Vesi, Tilaliikelaitos ja Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos. Po. liikelaitosten johtokuntana toimii liikelaitosten johtokunta.
Napapiirin Vesi kunnallisena liikelaitoksena vastaa toiminta-alueellaan puhtaan talousveden hankinnasta, käsittelystä ja johtamisesta, jätevesien johtamisesta ja puhdistamisesta
sekä hulevesien johtamisesta sekä em. toimintojen tarvitsemien johtojen, laitteiden ja laitosten kehittämisestä, rakentamisesta ja ylläpidosta.
Tilaliikelaitos kunnallisena liikelaitoksena vastaa kaupungin omistuksessa tai hallinnassa
olevista rakennetuista kiinteistöistä ja toimitiloista, rakennusomaisuuden kehittämisestä,
toimitilojen rakennuttamisesta, ylläpidosta ja vuokrauksesta kaupungille ja edelleen kaupungin eri toimintojen käyttöön.
Työterveysliikelaitos kunnallisena liikelaitoksena tuottaa ja kehittää työelämälle terveydenhuollon palveluja, ylläpitää työterveysasematoimintaa sekä harjoittaa alan koulutus- ja
konsultaatiotoimintaa. Työterveysliikelaitos täyttää terveydenhuoltolain Rovaniemen kaupungin lakisääteiset velvoitteet työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä alueellaan oleville työpaikoille.
18.1. Liikelaitosten johtokunnan tehtävät
Johtokunta
1. ohjaa ja valvoo liikelaitosten toimintaa
2. vastaa liikelaitosten hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
asianmukaisesta järjestämisestä
3. ohjaa ja valvoo liikelaitosten hallinnassa olevan omaisuuden tuottavuutta ja tehokasta
käyttöä
4. asettaa toiminnalle tavoitteet ja seuraa tavoitteiden toteutumista kaupunginvaltuuston
asettamien tavoitteiden puitteissa.
18.2. Liikelaitosten johtokunnan erityinen ratkaisuvalta

Liikelaitosten johtokunta
1. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seuraa tavoitteiden saavuttamista ja
raportoi niiden saavuttamisesta
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2. hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman
3. hyväksyy ehdotuksen tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen
4. tekee esityksen kaupunginhallitukselle liikelaitoksen johtajan valinnasta ja erottamisesta
5. päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei
valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuussäännöksissä muuta määrätä
6. päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista
7. valvoa liikelaitoksen etua ja, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen
tehtäväalueella
8. hyväksyy Napapiirin Veden investointien ja Tilaliikelaitoksen rakennushankkeiden
työohjelmat ja kustannusarviot
9. päättää liikelaitoksen palveluista ja suoritteista perittävistä maksuista kaupunginvaltuuston hyväksymien yleisten perusteiden ja kaupungin talousarviossa asetettujen
tavoitteiden mukaisesti
10. päättää kaupungin omistuksessa olevien rakennusten myymisestä kaupunginvaltuuston vahvistamissa rajoissa ja ottaen huomioon kaupunginhallituksen päätökset
kiinteistöjen myynnistä
11. päättää hallinnassaan olevan poistettavan irtaimen omaisuuden myymisestä
12. päättää Tilaliikelaitoksen hallinnoimien rakennettujen kiinteistöjen, rakennusten ja
jälleenvuokrattavien toimitilahuoneistojen vuokrauksesta
13. päättää Rovaniemen kaupunkia koskevien lakisääteisten työterveyshuollon tehtävien lisäksi Työterveysliikelaitoksen vastattavaksi otettavasta palvelutuotannosta
kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti
14. päättää liikelaitosten liikemerkistä ja markkinoinnissa käytettävästä aputoiminimestä
15. ratkaisee ko. johtokunnan tehtävien osalta palveluorganisaation päätöksistä tehdyt
oikaisuvaatimukset
16. johtokunta, sen puheenjohtaja tai johtokunnan esittelijä voivat ottaa johtokunnan
käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa ao. viranhaltija on tehnyt päätöksen;
17. päättää päätösvaltansa edelleen siirtämisestä.
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IV LUKU HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA
19 § Esimiesten yleiset tehtävät
Esimiesasemassa olevan tehtävänä on johtamansa toiminnan osalta sen lisäksi, mitä
muualla on määrätty:
1.

2.
3.
4.

johtaa organisaatiota sekä sen toimintaa ja taloutta tulosvastuullisesti siten, että talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä palvelubudjetissa ja palvelutilauksessa asetetut
tavoitteet saavutetaan
toimia työnantajan edustajana johtamassaan organisaatiossa
vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta kaupunginhallituksen
hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti
vastaa tarpeellisesta vastuualueiden ja palvelukeskusten/ -alueiden välisestä ja sisäisestä yhteistoiminnasta, ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta ja viestinnästä ja
kehittämisestä sekä työyhteisönsä hyvinvoinnista.

20 § Kaupunginjohtajien työnjako
Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien keskinäisen
työnjaon, ratkaisuvallan ja sijaisuusjärjestelyt.
Kaupunginjohtaja
1.
päättää hallinto- ja palveluorganisaation vastuualueiden ja palvelukeskusten välisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja työvoiman käytöstä
2.
päättää kaupungin edustamisesta ja vieraanvaraisuuden osoittamisesta kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti
3.
päättää päätösvaltansa edelleen siirtämisestä.
Kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää kaupunginhallituksen puolesta kaupungin puhevaltaa. Kaupunginlakimies voi kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien ohella käyttää
kaupungin puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa.

21 § Vastuualueiden, palvelukeskusten ja liikelaitosten johtajien tehtävät ja ratkaisuvalta
Hallinto-organisaation vastuualueen johtaja
1.

päättää vastuualueensa sisäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja työvoiman käytöstä.

Palveluorganisaation palvelukeskuksen johtaja
1.
2.

vastaa em. sopimusten mukaisen palvelutuotannon toteuttamisesta
päättää palvelualueiden välisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja työvoiman käytöstä

Palveluorganisaation palvelualueen johtaja
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1.

päättää palvelualueen sisäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja työvoiman käytöstä

Liikelaitoksen johtaja
1.

päättää liikelaitoksen sisäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja työvoiman käytöstä

Muilta osin vastuualueiden, palvelukeskusten ja liikelaitosten johtajien ratkaisuvalta ja ratkaisuvallan edelleen siirtäminen määräytyy ao. toimielimen päätöksellä.

22 § (21 ja 22 yhdistetty)
23 § Henkilöstön tehtävät
Henkilön keskeiset tehtävät ja tulostavoitteet määritellään esimiehen ja alaisen vähintään
kerran vuodessa käymän henkilökohtaisen kehityskeskustelun yhteydessä kirjallisesti.
Tehtävän tarkoitus ja keskeinen sisältö määritellään virkojen ja toimien perustamisen yhteydessä ja tarkistetaan henkilö- ja tehtävämuutosten yhteydessä.

24 § Johtoryhmätyöskentely
Kaupunginjohtaja nimeää konserniryhmän ja kaupungin johtoryhmän sekä muut tarvittavat
hallinto-organisaation sisäiset tai hallinto- ja palveluorganisaation väliset yhteistyöryhmät.
Palveluorganisaation palvelukeskusten ja liikelaitosten johtajat nimeävät palvelukeskuksensa / liikelaitoksensa johtoryhmän.
Johtoryhmissä on henkilöstön nimeämä henkilöstön edustaja.
Johtoryhmien tehtävänä on
1.
2.
3.
4.
5.

tukea johtoa toiminnan kehittämisessä sekä osallistua tarvittaessa asioiden valmisteluun
valmistella strategiset linjaukset
käsitellä useampaa yksikköä koskevia henkilöstöasioita ja toiminnallisia, taloudellisia
sekä organisaation muodostamiseen liittyviä asioita
sovittaa yhteen investointeja ja hankintoja
välittää tietoa.
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V LUKU HENKILÖSTÖASIAT
25 § Luvun määräysten soveltaminen
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) lisäksi noudatetaan tämän luvun
määräyksiä, ellei työsopimuslaissa, muussa laissa tai kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa viranhaltijasta tai työntekijästä muuta määrätä.
Edellä 1 momentissa mainituista asioista päättää kaupunginhallitus, ellei laissa ole toisin
säädetty tai tässä hallinto- ja johtosäännössä muuta määrätty.
Hallinto- ja johtosääntö koskee soveltuvin osin myös työntekijöitä.

26 § Viran perustaminen ja täyttäminen
Viran perustamisesta, siihen kuuluvista tehtävistä ja viran kelpoisuusehdoista sekä viran
lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää hallintoorganisaation osalta kaupunginhallitus tai sen määräämä kuitenkin siten, että tarkastuslautakunnan alaiset virat perustaa tarkastuslautakunta ja palveluorganisaation alaiset virat
johtokunta tai määräämänsä.
Viran haettavaksi julistamisesta päättää valitseva viranomainen. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa annetaan vuosittain muut tarvittavat asiassa noudatettavat ohjeet.
Viran hakuajan jatkamisesta ja uudesta hausta päättää viran haettavaksi julistanut viranomainen.
Virassa vaadittavasta kielitaidosta määrätään laissa julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta.
Viroista, joita täytettäessä tulee esittää erityinen selvitys (esim. rikostausta, luottotiedot,
luotettavuus, huumausainetesti), päättää viran haettavaksi julistanut viranomainen kutakin
asiaa koskevien säädösten ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti.

27 § Hakumenettely ja siirto toiseen tehtävään
Virkasuhteeseen ja yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen otetaan henkilö
julkisella hakumenettelyllä. Viran täyttäminen ilman julkista hakumenettelyä on mahdollista
vain kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaisesti.
Työsopimussuhteiset työsuhteet täytetään työsopimuslain 2. luvun § 6 mukaisesti.
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28 § Hakemus ja sen täydentäminen
Virkaa tulee hakea kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä. Myös ilmoittautuminen siirrettäväksi toiseen virkaan tai toimeen tulee tehdä kirjallisesti. Jos hakemus tai ilmoittautuminen toimitetaan sähköisesti muutoin kuin sähköisesti allekirjoitettuna, on ennen valinnan
suorittamista varmistuttava hakemuksen oikeellisuudesta.
Asiakirjojen täydentämisestä määrätään hallintolaissa.

29 § Henkilöstövalinnoista päättäminen
Vakinaiset viranhaltijat
Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajat.
Kaupunginhallitus valitsee liikelaitosten johtajat ja ne johtavat viranhaltijat, joista se on
päättänyt erikseen. Asianomainen toimielin valitsee ne johtavat viranhaltijat, joista se on
päättänyt erikseen.
Vastuualueen / palvelukeskuksen / liikelaitoksen johtaja valitsee muut alaisensa viranhaltijat, ellei hän ole siirtänyt ratkaisuvaltaansa edelleen.
Määräaikaiset viranhaltijat (viransijaiset, avoimen viran hoitajat ja tilapäiset viranhaltijat
Määräaikaiset viranhaltijat, jotka otetaan yli vuoden kestävään palvelussuhteeseen, valitaan kuten vakinaiset viranhaltijat.
Muut määräaikaiset viranhaltijat valitsee vastuualueen / palvelukeskuksen/ liikelaitoksen
johtaja, ellei hän ole siirtänyt ratkaisuvaltaansa edelleen.
Vakinaisia ja yli vuoden kestäviä määräaikaisia henkilöstövalintoja koskevat henkilöstövalinnat tulee päättää esittelystä.

30 § Virkavaalin tai valinnan vahvistaminen ja koeaika
Ehdollisen virkavaalin tai valinnan vahvistaa valitseva viranomainen. Mikäli virkavaalin tai
valinnan on suorittanut toimielin, se voi siirtää valinnan vahvistamisen vastuualueen / palvelukeskuksen / liikelaitoksen johtajalle.
Koeajan käytöstä päättää valinnan suorittava viranomainen.

31 § Tehtävien vaativuuden arviointi ja palkkauksesta päättäminen
Kaupunginhallitus päättää kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden tehtävien vaativuuden arvioinnista ja palkkauksesta sekä määrittelee ratkaisu-
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vallan ja antaa ohjeet muiden viranhaltijoiden ja työsuhteisten tehtävien vaativuuden arvioinnista, palkkausperusteista ja palkkauksesta päättämisestä.

32 § Sivutoimi
Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien osalta kaupunginhallitus.
Muiden viranhaltijoiden osalta asiasta päättää se viranomainen, jolla on oikeus ottaa ko.
viranhaltija.
Sivutoimi-ilmoitus tehdään sille viranomaiselle, jolla on oikeus ottaa ko. viranhaltija.

33 § Muut henkilöstöasiat
Viranhaltijan lomauttamisesta päättää kaupunginhallitus.
Harkinnanvaraisen palkallisen virkavapauden myöntämisestä päättää kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti toimielin. Alle 15 työpäivän ajaksi myönnettävästä täydennyskoulutuksesta päätetään kuitenkin jäljempänä 3 momentissa määrätyllä tavalla.
Henkilöstöhallinnon asiat, joista ei muualla hallinto- ja johtosäännössä ole määrätty, päättää kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajien ja vastuualueiden / palvelukeskusten /liikelaitosten johtajien osalta kaupunginjohtaja.
Muiden viranhaltijoiden osalta tässä tarkoitetut asiat ratkaisee vastuualueen
/palvelukeskuksen /liikelaitoksen johtaja, ellei hän ole siirtänyt ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Työnjohdollisen huomautuksen antaa kuitenkin lähin esimies.

34 § Väliaikainen virasta pidättäminen
Kaupunginjohtajan väliaikaisesta virasta pidättämisestä säädetään kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 48 §:ssä. Apulaiskaupunginjohtajien virasta pidättämisestä päättää kaupunginhallitus.
Vastuualueen, palvelukeskuksen ja liikelaitosten johtajien väliaikaisesta virasta pidättämisestä päättää kaupunginjohtaja. Muun viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää se viranomainen, jolla on oikeus ottaa ko. viranhaltija.

35 § Palvelusuhteen päättyminen
Viranhaltijan palvelusuhteen irtisanoo tai purkaa sekä eron myöntää se viranomainen, jolla
on oikeus ottaa ko. viranhaltija.
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36 § Henkilöstön terveystietojen ja muiden salassa pidettävien tietojen
käsittely
Vastuualueen / palvelukeskuksen /liikelaitoksen johtaja tai hänen määräämänsä päättää,
kuka vastuualueiden ja palvelukeskusten henkilökuntaan kuuluva saa käsitellä henkilöstön
terveystietoja ja muita salassa pidettäviä tietoja.

37 § Neuvottelu- ja yhteistoimintajärjestelmä
Kaupunginhallitus päättää virka- ja työehtosopimusten tulkintaa ja soveltamista koskevien
paikallisneuvottelujen käymisen periaatteista ja työnantajaa edustavien neuvottelijoiden
määräämisestä. Kaupunginhallitus tai määräämänsä päättää paikallisneuvottelujen neuvottelutulosten vahvistamisesta.
Yhteistoimintamenettely järjestetään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta
kunnissa annetun lain (449/2007) mukaisesti.
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VI LUKU TALOUDEN HOITO
38 § Talousarvio ja sen seuranta
Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa palvelujen järjestämistä sekä viranomaistehtävien ja hallinnon hoitamista varten määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginvaltuusto asettaa
tehtäväalueille toimintatavoitteet sekä hyväksyy investoinnit ja talousarvion rahoituksen
perusteet. Määrärahat varataan ottaen huomioon kaupungin rahoitusmahdollisuudet.
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.
Muutosesityksen yhteydessä on selvitettävä muutoksen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Talousarvion olennaisista poikkeamisista annetaan selvitykset tilinpäätöksen
yhteydessä.
Kaupunginhallitus antaa toimielimille talousarvion ja -suunnitelman laatimista varten tarpeelliset ohjeet sekä talousarvion hyväksymisen jälkeen talousarvion täytäntöönpanoohjeet.
Kaupunginhallitus antaa toimielimille toiminta- ja talousraportointia koskevat ohjeet ja toimittaa valtuustolle kaksi kertaa vuodessa talousarvion osavuosikatsaukset.
Hallinto-organisaation lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat tehtäväalueittensa
käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat muodostuvat kaupungin oman palvelutuotannon
osalta hyväksyttävästä palvelubudjetista, ostopalveluista, avustuksista ja palvelujen järjestämiseen tarvittavista muista menoista.
Lautakunnat seuraavat ja valvovat tehtäväalueillaan toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumista hyväksymänsä käyttösuunnitelman mukaisesti sekä toiminnan raportointia ja päätösten noudattamista. Lautakunnat käsittelevät talousarvionsa
toteutumista koskevat toiminta- ja talousraportit vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Palveluorganisaation johtokunnat hyväksyvät toimialakohtaiset talousarvionsa, joissa on
tuloarviot ja menoarviot eriteltynä kaupunginhallituksen hyväksymän tuloslaskelmakaavan
mukaisesti. Talousarviossa esitetään lisäksi tulojen perusteena olevat palvelujen määrät ja
hinnat sekä investointien poistot ja rahoituserät.
Johtokunnat seuraavat ja valvovat toimialallaan asetettujen toiminnallisten, taloudellisten
ja laadullisten tavoitteiden toteutumista lautakunnan päättämien palvelutilausten perusteella laaditun talousarvionsa mukaisesti sekä toiminnan raportointia ja päätösten noudattamista. Johtokunnat käsittelevät talousarvionsa toteutumista koskevat toiminta- ja talousraportit vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Palveluorganisaation johtokunnat hyväksyvät toimialansa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
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39 § Maksut ja taksat sekä asiakirjoista perittävät lunastukset ja niiden
antamisesta perittävät maksut
Valtuusto päättää maksujen, palveluhinnoittelun ja toimitilavuokrien yleiset perusteet talousarvion yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.
Toimialalautakunta päättää tehtäväalueittensa lakisääteisten asiakasmaksujen yksityiskohtaisista perusteista tai maksujen määristä. Toimialalautakunta päättää myös muiden kuntalaisia koskevien asiakasmaksujen perusteista tai maksujen määrästä. Ao. toimialalautakunnan asiakasmaksuja koskevia päätöksiä noudatetaan yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi koko kaupungin alueella.
Lautakunta päättää tehtäväalueittensa lakisääteisten asiakasmaksujen yksityiskohtaisista
perusteista tai maksujen määristä. Lautakunta päättää myös muiden kuntalaisia koskevien
asiakasmaksujen perusteista tai maksujen määrästä.
Edelleen vuokrattujen tilojen vuokratuloista, käyttökorvauksista yms. myyntituloista ja niiden perusteista päättää ao. tiloissa toimivan vastuualueen / palvelualueen johtaja hyväksyttyjen tilausten puitteissa.
Kaupunginhallitus päättää saatavien poistamisessa noudatettavista menettelytavoista.
Kaupunginhallitus päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan veron tai muun julkisoikeudellisen maksun tai saatavan suorittamisesta, milloin se lain tai niiden määräysten mukaan, joihin maksu tai saatava perustuu,
on sallittua. Kaupunginhallitus päättää niistä perusteista, joiden mukaan muiden kuin julkisoikeudellisten maksujen tai saatavien suorittamisesta voidaan myöntää vapautus.
Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään
sivukohtainen maksu.
Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan.
Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu.
Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti
pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto asiakirjasta
annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettuna.
Kaupunginhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien asiakirjojen maksujen
perusteista ja euromääristä.
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40 § Rahatoimen hoito
Kuntalain 13 §:n 1 mom. mukaan valtuuston tulee päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio.
Kaupunginhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta kaupunginvaltuuston
talousarviossa hyväksymän euromäärän rajoissa sekä vakuuden asettamisesta lainoille.
Kaupungin varat sijoitetaan tuottavasti ja turvallisesti järkevällä ja hallitulla riskinotolla hajauttamalla varat eri sijoitusajan, -välineen ja –kohteen osalta. Kaupunginhallituksen tulee
antaa edellä olevien sijoitustoiminnan perusteiden mukaiset yksityiskohtaiset sijoitustoiminnan ohjeet. Kaupunginhallitus voi siirtää yksittäistä sijoitusta koskevaa toimintavaltaa
muille toimielimille ja viranhaltijoille.
Rahastojen pääomia vastaavat rahavarat voidaan sijoittaa pitkäaikaisina sijoituksina.
Kaupunginhallitus päättää muusta rahoitustoimen hoidosta, johon liittyvää toimivaltaa kaupunginhallitus voi siirtää edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

41 § Omistajapolitiikka ja konserniohjaus
Valtuusto määrittelee omistajapolitiikan ja päättää omistajapoliittisista linjauksista.
Konsernijohtamista koskevat yleiset ohjeet päättää valtuusto. Kaupunginhallitus antaa
konsernin johtamiseen, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ohjeet ja määrittelee, minkälaista yhteistyötä konsernitasolla tehdään rahoituksessa, sijoitustoiminnassa, riskien hallinnassa sekä henkilöstöasioissa.
Konserniyhteisöille asetettavista tavoitteista ja periaatteista sekä kuntakonsernin rahoituksen perusteista valtuusto päättää talousarvion yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.
Kaupunginhallituksen tulee osavuosikatsauksen yhteydessä saattaa valtuuston tietoon
konserniraportti.

42 § Poistosuunnitelma
Valtuusto hyväksyy käyttöomaisuuden suunnitelmapoistojen perusteet.
Kaupunginhallitus hyväksyy hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat ja
vahvistaa pienhankinta-arvon, jota ei aktivoida.

43 § Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja vahingonkorvausvastuu
Sisäinen valvonta on johtamisen ja riskienhallinnan apuväline ja se jakaantuu seuraavasti:
sisäinen tarkkailu, josta vastaavat ensisijaisesti esimiesasemassa olevat
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-

toimivan johdon alaisuudessa tehtävä sisäinen tarkastus ja
luottamushenkilöiden suorittama seuranta.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus, joka antaa siitä erikseen tarvittavat ohjeet.
Kaupunginhallitus antaa ohjeet kaupungin omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta sekä
riskienhallinnan toteuttamisesta. Kaupunginhallitus raportoi vuosittain toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Kaupunginhallitus päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä ja henkilöstön vahingonkorvausvastuusta.
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VII ULKOINEN TARKASTUS JA ARVIOINTI
43 § Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin järjestelmä
Ulkoisesta tarkastuksesta ja arvioinnista vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti.
Ulkoinen tarkastus ja arviointi järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi.

44 § Tarkastuslautakunta
44.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano
Tarkastuslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
tulee kuntalain mukaan olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Tarkastuslautakunnan muiden jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
44.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät
Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään, lautakunnan on
1.
2.
3.

4.
5.

arvioitava kaupungin toimintojen tuloksellisuutta, hallinnon ja talouden sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta
kehitettävä tarkastus- ja arviointitoimintaa ja tehtävä tarvittaessa sitä koskevia ehdotuksia
huolehdittava siitä, että tilintarkastusta ja arviointitoimintaa varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen ja arvioinnin kuntalain
edellyttämässä laajuudessa
laadittava suunnitelma kaupungin tytäryhteisöjen ja kaupungin määräysvaltaan kuuluvien säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä
tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla

44.3 Tarkastuslautakunnan ratkaisuvalta
Tarkastuslautakunta
1. hyväksyy lautakunnan arviointityön periaatteet/arviointistrategian
2. hyväksyy valtuustokauden kattavan arviointisuunnitelman sekä vuosittaisen toimintasuunnitelman
3. hyväksyy ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen ja päättää talousarviossa osoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelmasta
4. hyväksyy ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin toimintakertomuksen ja talousarvion
toteumaraportin
5. päättää päätösvaltansa edelleen siirtämisestä.
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44.4 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ratkaisuvalta
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja päättää tarkastuslautakunnan esittelijän osalta ne
henkilöstöasiat, joista ei muulla tässä hallinto- ja johtosäännössä ole määrätty.
44.5 Tarkastuslautakunnan kokoukset ja esittely
Kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallinto- ja johtosäännön määräyksiä.
Lautakunnan esittelijänä toimii lautakunnan määräämä viranhaltija. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä lautakunnan määräämä muu henkilö.
44.6 Läsnäolo tarkastuslautakunnan kokouksissa
Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus lautakunnan kutsusta olla läsnä lautakunnan kokouksessa.
44.7 Tarkastuslautakunnan raportointi kaupunginvaltuustolle
Lautakunta raportoi arvioinneistaan kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksessa ja tarvittaessa erillisillä arviointiraporteilla.

45 § Tilintarkastajien valinta
Kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä kuntalain säännökset täyttävälle toimikaudelle hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tilintarkastajan, jonka on oltava JHTT-yhteisö.

46 § Kumottu
47 § Tilintarkastuksen suunnittelu ja raportointi
Tilintarkastajan on laadittava koko toimikauden sekä kunkin tilivuoden kattavat tarkastussuunnitelmat ja toimitettava ne tarkastuslautakunnalle tiedoksi.
Tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmansa toteutumisesta ja
tarkastustyön kulusta sekä tarkastustyössä tehdyistä havainnoista lautakunnan kanssa
sovittavalla tavalla.

48 § Tarkastuslautakunnan asiakirjojen allekirjoittaminen
Tarkastuslautakunnan päätöksiin perustuvat sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat
allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja ja varmentaa tarkastuspäällikkö, jollei tarkastuslautakunta ole tapauskohtaisesti muuta päättänyt.
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49 § Kumottu
50 § Kumottu
51 § Kumottu
52 § Kumottu
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VIII LUKU PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY
53 § Luvun määräysten soveltaminen
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa ja nuorisovaltuustoa lukuun ottamatta
kaupungin toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa.

54 § Kokous aika ja paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

55 § Kokouksen koollekutsuminen
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on
oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

56 § Jatkokokous
Mikäli kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, jäljellä olevat asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissaolleille
on kuitenkin annettava tieto kokouksesta silloin kun se voi vaikeudetta tapahtua.

57 § Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen
sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotain asiaa kokouksessa tai esteen
vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen
sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.
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58 § Kokouksen pitäminen
Avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Toimielinten kokouksissa pidetään kokouksen alussa esittelijän katsaus ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä päättää ottaa
käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

59 § Kokouksen johtaminen
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä
toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on
keskeytettävä tai lopetettava kokous.

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

61 § Läsnäolo- ja puheoikeus toimielinten kokouksissa
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus
kaupunginhallituksen kokouksissa. Kaupunginhallituksen määräämillä edustajilla ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalla sekä kaupunginjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus
muiden toimielimien kokouksissa.
Toimielin tai asian esittelijä voi kutsua valmistelijan tai muun asiantuntijan olemaan läsnä
kokouksessa. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta
päättää asianomainen toimielin.

62 § Esittely toimielimissä
Asiat ratkaistaan kaupunginhallituksessa kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan
ja lauta- ja johtokunnissa viranhaltijan esittelystä.
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asian valmistelijan ehdotus tulee käydä ilmi asian esittelystä. Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toi-
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mielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on
peruutettu, asia on poistettava esityslistalta.
Toimielinten esittelijät määrää kaupunginhallitus lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa.
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, toimii esittelijänä hänen sijaisensa. Toimielimen
esittelijää koskevat asiat esittelee toimielimen puheenjohtaja.
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen
pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

63 § Esteellisyyden toteaminen
Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.

64 § Äänestys ja vaalit
Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään.

65 § Asiakirjahallinto ja nimenkirjoitus
Kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä allekirjoittaa kaupunginvaltuuston ja hallituksen puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja muut
asiakirjat.
Esittelijä tai hänen määräämänsä allekirjoittaa muut toimielimen puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja muut asiakirjat.
Kukin viranhaltija allekirjoittaa päätösvaltansa nojalla tekemänsä päätökset ja niihin liittyvät
sopimukset sekä sitoumukset. Mikäli päätös on tehty esittelystä, asiakirjat allekirjoittaa
myös esittelijä.
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.
Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen alainen
tehtävään määrätty.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 4 ja 14.1 §:ssä tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa
viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

66 § Pöytäkirja
Pöytäkirjaa toimielimen kokouksesta pitää puheenjohtajan johdolla toimielimen määräämä
pöytäkirjanpitäjä ja siihen tulee merkitä:
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Järjestäytymistietona
toimielimen nimi
kokousaika ja -paikka
saapuvilla olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asian käsittelytietoina
asianumero
asiaotsikko, asiaselostus ja päätösehdotus
esteellisyydet ja niiden perusteet
tehdyt ehdotukset sekä onko niitä kannatettu
äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos
vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos
päätöksen toteaminen ja päätös
päätöksen perustelut
eriävä mielipide
Laillisuustietoina
oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus
puheenjohtajan allekirjoitus
pöytäkirjanpitäjän varmennus
merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta
merkintä nähtävänäpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Täytäntöönpanotietoina
lisätietojen antaja ja tämän yhteystieto
täytäntöönpanosta vastaava
muut jatkotoimenpiteet.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Tästä
on vähintään päivää ennen julkaistava kuulutus kaupungin ilmoitustaululla.
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus
ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.
Pöytäkirjan laadinnan yhtenäistämisestä antaa tarvittaessa määräyksiä kaupunginhallitus.

67 § Viranhaltijan ja luottamushenkilön päätös
Päätöspöytäkirjaan tulee merkitä:
päivämäärä ja asianumero
päätöksentekijän nimi
virka-asema
asiaotsikko
asiaselostus
päätös
päätöksen perustelut
oikaisuvaatimusohjeet
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allekirjoitus
merkintä nähtävänä pidosta, mikäli päätös on ollut yleisesti nähtävänä.
Päätöksistä on pidettävä päätösluetteloa.

68 § Päätöksen ilmoittaminen toimielimelle
Lautakunnan ja johtokunnan on ilmoitettava kaupunginhallitukselle viimeistään neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta päätöksensä sellaisissa asioissa, jotka voidaan
ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Muun kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kaupunginhallitukselle
sekä lautakunnan tai johtokunnan alaisen viranomaisen ao. lautakunnalle päätöksensä
sellaisissa asioissa, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus on tehtävä
toimielimen määräämällä tavalla viimeistään siinä toimielimen kokouksessa, joka kahden
arkipäivän kuluttua päätöksen tekemisestä ensiksi pidetään.
Kukin toimielin päättää, millaisissa asioissa tehdyt päätökset toimielimen alaisten viranomaisten on ilmoitettava toimielimelle. Vakinaisen henkilöstön valintaa, irtisanomista ja
palkkausta koskevat päätökset on kuitenkin aina ilmoitettava toimielimelle. Kaupunginhallitus voi lisäksi antaa kaikkia viranomaisia koskevia määräyksiä siitä, millaisissa asioissa
tehdyt päätökset on ilmoitettava toimielimelle.

69 § Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan otto-oikeus
Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtajat.
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää asianomainen lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai lautakunnan esittelijät. Lautakunnan otto-oikeus koskee niitä
päätöksiä, joita koskevat oikaisuvaatimukset lautakunta käsittelee tämän säännön 7.2
kohdan perusteella.
Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää asianomainen johtokunta, johtokunnan puheenjohtaja tai johtokunnan esittelijä.
Johtokunnan otto-oikeus ei koske niitä asioita, joita koskevat oikaisuvaatimukset käsittelee
lautakunta hallintosäännön 7.2 kohdan perusteella.
Kaupunginhallituksella ei ole otto-oikeutta pelkästään Ranuan kuntaa koskeviin asioihin.

70 § Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
Päätös asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi on tehtävä viimeistään siinä
toimielimen kokouksessa, joka kahden arkipäivän kuluttua päätöstä koskevan ilmoituksen
saapumisesta ensiksi pidetään, kuitenkin siinä ajassa kuin oikaisuvaatimus päätöksestä
on tehtävä.
Varsinainen otto-oikeuden kohteena ollut asia on käsiteltävä toimielimessä viipymättä.
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IX LUKU PALKKIOT JA KORVAUKSET
71 § Yleistä
Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle suoritetaan
1.
palkkiota luottamustoimen hoitamisesta;
2.
korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvista ansionmenetyksistä, matkakustannuksista, sijaisten palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä
3.
päivärahaa sekä ateria- ja majoituskorvausta.

72 § Kokouspalkkioiden määrä
Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:
1.
2.
3.

kaupunginvaltuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja
sen jaostot
lautakunnat, johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat
nuorisovaltuusto ja -hallitus

90 euroa/kokous
70 euroa/kokous
40 euroa/kokous

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50
prosentilla korotettuna.
Toimikunnan jäsenelle, joka on valittu tehtäväänsä virka-asemansa perusteella, maksetaan kokouspalkkio kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti.

73 § Osallistuminen kaupungin toisen toimielimen kokoukseen
Mikäli laissa tai asetuksessa olevan määräyksen mukaan toimielimen luottamushenkilöjäsen tai sen valitsema luottamushenkilöedustaja voi osallistua kaupungin toisen luottamuselimen kokoukseen, maksetaan kyseiselle jäsenelle tai edustajalle sama kokouspalkkio kuin kokoontuvan toimielimen jäsenelle.
Mitä 1 momentissa on määrätty, sovelletaan luottamushenkilöön, joka asiantuntijana on
kutsuttu kuultavaksi toimielimen kokoukseen.

74 § Samana päivänä pidetyt kokoukset
Mikäli toimielin joko kokonaisuudessaan taikka jaostona kokoontuu samana päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä seuraavan kokouksen alkaessa ole kulunut vähintään 6 tuntia.
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75 § Osallistuminen koulutukseen
Luottamushenkilölle, joka osallistuu Rovaniemellä kaupungin järjestämään koulutustilaisuuteen vähintään kolmen tunnin ajan, maksetaan koulutuspäivältä puolet 72 §:n 1 momentin 2) kohdassa tarkoitetusta kokouspalkkiosta.

76 § Osallistuminen valtuuston tai hallituksen seminaari- tai informaatiotilaisuuteen
Valtuutetuille ja kaupunginhallituksen jäsenille sekä lautakuntien ja johtokuntien puheenjohtajille, jotka osallistuvat kaupunginvaltuuston tai -hallituksen puheenjohtajan koolle kutsumana seminaari- tai informaatiotilaisuuteen, maksetaan puolet 72 §:n 1 momentin 1)
kohdan mukaisesta kokouspalkkiosta.

77 § Osallistuminen muihin tilaisuuksiin
Luottamushenkilölle, jonka kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lauta- tai johtokunta on
valinnut sellaiseen edustajainkokoukseen, kunnallishallinnon alaan kuulumattomaan toimielimeen tai tehtävään, josta ei makseta palkkiota, maksetaan puolet 72 §:n 1 momentin
2) kohdan mukaisesta palkkiosta.

78 § Luottamushenkilösihteerin palkkio
Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai
muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.

79 § Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan
palkkio
Keskusvaalilautakunnan sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja
jäsenelle maksetaan äänestys- tai tarkastuspäivältä seuraavat palkkiot:
Keskusvaalilautakunta ja vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtaja 140 euroa/pvä
Vaalilautakunnan ja toimikunnan muu jäsen 120 euroa/pvä
Muutoin keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokouksiin sovelletaan tämän säännön 72 §:n määräyksiä.
Keskusvaalilautakunta päättää muun vaaleja varten palkattavan henkilökunnan palkoista
tai palkkioista.
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80 § Vuosipalkkiot
Tässä säännössä mainitun kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella hoidettavista
tehtävistä maksetaan vuosipalkkiota seuraaville luottamushenkilöille:
-

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen jäsen
Kaupunginhallituksen jaoston puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen jaoston jäsen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan jäsen
Perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Koulutuslautakunnan puheenjohtaja
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Ympäristölautakunnan puheenjohtaja
Vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja
Yläkemijoen aluelautakunnan puheenjohtaja
Aluelautakuntien puheenjohtajat
Perusturvalautakunnan jaoston puheenjohtaja
Teknisen lautakunnan jaoston puheenjohtaja
Palvelujohtokunnan puheenjohtaja
Liikelaitosten johtokunnan puheenjohtaja

4.000 euroa/vuosi
2.000 euroa/vuosi
7.000 euroa/vuosi
1.150 euroa/vuosi
1.150 euroa/vuosi
900 euroa/vuosi
1.750 euroa/vuosi
900 euroa/vuosi
1.450 euroa/vuosi
1.450 euroa/vuosi
1.450 euroa/vuosi
1.450 euroa/vuosi
1.450 euroa/vuosi
1.150 euroa/vuosi
1.150 euroa/vuosi
1.150 euroa/vuosi
1.150 euroa/vuosi
1.450 euroa/vuosi
1.450 euroa/vuosi

Milloin edellä tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

81 § Ansionmenetyskorvaus
Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi
aiheutuvista todellisista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Korvaus on enintään 30 euroa/tunti.
Ansionmenetyskorvaus maksetaan suoraan työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää. Työnantajan tulee tällöin toimittaa kaupungille lasku, josta tulee käydä ilmi, että luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika olisi ollut työntekijän normaalia työaikaa, että
työnantaja on maksanut työntekijälle luottamustehtävän hoitamiseen käytetyltä ajalta palkkaa ja että palkasta on maksettu kaikki lakisääteiset työnantajamaksut. Laskuun on liitettävä luottamushenkilön kirjallinen suostumus siihen, että korvaus saadaan maksaa työnantajalle sekä vakuutus siitä, että luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen normaalia työaikaansa ja että työnantaja on maksanut hänelle tältä ajalta palkkaa.
Laskussa on eriteltävä palkan ja työnantajamaksujen osuus. Korvaus maksetusta palkasta
voi olla enintään edellä 1 momentissa mainitun enimmäismäärän suuruinen ja korvaus
työnantajamaksuista enintään kaupungille ansionmenetyskorvauksesta maksettavaksi tulevien eläke-, sosiaalivakuutus- ym. lakisäänteisten maksujen yhteismäärän suuruinen.
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Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan
todistus siitä. Todistuksessa 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 virkatai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys
ansionmenetyksestään. Sama koskee myös selvitystä luottamustoimen johdosta aiheutuvista kustannuksista.
Edellä 4 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvaus on enintään 15 euroa/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus
ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.
Luottamustoimen hoitamisena on pidettävä paitsi osallistumista kunnallisten elimien kokouksiin myös kaupungin järjestämiin koulutus- ynnä muihin sellaisiin tilaisuuksiin osallistumista sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajan koolle kutsumiin neuvotteluihin osallistumista.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on oikeus saada ansionmenetyksen korvausta
kohdassa 6.3 määriteltyjen luottamustehtävien hoitamisen vaatimalta ajalta.
Kaupunki suorittaa palkkauksen henkilölle, joka on otettu virka- tai työaikana edellisessä
momentissa mainitussa tilaisuudessa olevan sijaiseksi kaupungin palvelukseen.

82 § Erinäisiä määräyksiä
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle
maksetaan ansionmenetyksen korvausta hänen laatimaansa selvitykseen perustuen. Tässä säännössä tarkoitetut palkkiot ja korvaukset maksetaan neljännesvuosittain toimielimen
sihteerin tai tehtävän antajan palkkioiden maksamista koskevan ilmoituksen perusteella.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista
koskeva vaatimus on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa
olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa,
kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä korvausten saamisessa noudatetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä, kuitenkin
siten, että kaupunginhallituksella on yksittäistapauksissa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta.
Toimielin on oikeutettu päättämään kuntalain 42 §:n 2 momentin mukaisista erillispalkkioista noudattaen soveltuvin osin tämän säännön määräyksiä.
Palkkiosäännön soveltamisohjeet antaa tarvittaessa kaupunginhallitus, joka myös ratkaisee sääntöä koskevat erimielisyydet.
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