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KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALAISEN 
KAINUUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 
 
 
1 § Nimi 
 

Liikelaitoksen nimi on Kainuun Työterveys liikelaitos. Liikelaitoksen 
markkinointinimenä voidaan käyttää Kainuun Työterveys. 

 
 
2 § Toiminta-ajatus 
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alaisena kunnallisena 
liikelaitoksena toimiva Kainuun Työterveys tuottaa ja kehittää työelämälle 
terveydenhuollon palveluja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. 
 

 
3 § Tehtävät 
 

Kainuun Työterveyden tehtävänä on tuottaa työterveyshuoltopalveluja työnantajille, 
yrittäjille sekä muille omaa työtä tekeville. 
 
Kainuun Työterveys voi tuottaa erikseen sovittavia muita kansanterveyslain 
mukaisia tehtäviä. 

 
 
4 § Johtokunta 
 

Johtokunta toimii kuntayhtymän hallituksen alaisena toimielimenä. Johtokunnan 
tehtävänä on ohjata ja valvoa Kainuun Työterveyden toiminnan suunnittelua ja 
toteutusta sekä asettaa toiminnalle tavoitteet ja seurata tavoitteiden toteutumista 
hallituksen hyväksymien päätösten mukaisesti. 
 
Kainuun Työterveyden johtokuntaan kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä 
monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna 
taloushallinnon ja työterveyshuollon asiantuntemus. Palveluja hankkivien yhtymien, 
laitosten, yrityksien ja asiakasryhmien edustuksen johtokunnassa tulee olla 
tasapuolinen ja riittävä.  
 
Kuntayhtymän hallitus nimeää johtokunnan, sen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 
 
Johtokunnan kokousmenettelyssä noudatetaan Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymän johtosääntöjen määräyksiä ja soveltuvin osin 
yhtymävaltuuston työjärjestystä. 

 
5 § Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta 
 



Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen 
hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. 
Johtokunta valvoo liikelaitoksen etua. 

 
 

Johtokunnan tehtävänä on: 
 

1. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten 
ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja 
raportoida niiden saavuttamisesta;  

2. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma;  
3. päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; ja  
4. valvoa liikelaitoksen etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa 

kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella.  
5. päättää liikelaitoksen kehittämis- ja rakentamisinvestoinneista sekä muista 

pitkävaikutteisista menoista,  
6. päättää palvelujen hinnoittelusta ja maksujen periaatteista,  
7. päättää irtaimen omaisuuden myynnin periaatteista,  
8. päättää tilinpäätöksen ylijäämän käyttämisestä ja alijäämän rahoittamisen 

periaatteista,  
9. päättää liikelaitoksen talousarvion rajoissa lainojen ottamisesta ja niiden 

takaisinmaksusta 
10. päättää liikelaitoksen jakamisesta vastuuyksiköihin, niiden keskeisten tehtävien ja 

vastuuhenkilöiden valinnasta tai määräämisestä ja 
11.  päättää muiden sellaisten asioiden käsittelystä ja ratkaisuista, joilla on liikelaitoksen 

toimintaan laajakantoinen tai tärkeä merkitys 
12. Johtokunta vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja antaa ohjeet sisäisestä 

valvonnasta ja riskien hallinnasta. Johtokunta antaa raportin todennäköisestä 
tulevasta kehityksestä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
keskeisistä johtopäätöksistä. 
 

 
6 § Esittely 
 

Johtokunnassa käsiteltävät asiat esittelee liikelaitoksen johtaja tai hänen 
määräämänsä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen viranhaltija. Johtokunta voi antaa 
yksittäisen asian esittelyn myös muulle kuntayhtymän viranhaltijalle. 
 

7 § Liikelaitoksen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta 
 

Kuntayhtymän hallitus valitsee ja irtisanoo liikelaitoksen johtajan hallintosäännön 
mukaisesti. Johtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa johtokunnan puolesta. 

 
Johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii 
liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämisestä.  
 
Johtaja vastaa Kainuun Työterveyden toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä 
huolehtii johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten 
täytäntöönpanosta.  



 
Johtajan tulee olla virkasuhteessa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymään.  
 
Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty, liikelaitoksen johtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 
 

1. henkilöstön valinnat ja henkilökunnan sijoittaminen vastuuyksiköihin 
2. päättää liikelaitoksen sopimuksien hyväksymisestä talousarvion ja -

suunnitelman puitteissa; 
3.  liikelaitosta koskevien laskujen ja maksuasiakirjojen hyväksyminen  
4. määrätä itselleen sijainen ollessaan lomalla tai tilapäisesti estynyt 

tehtäviensä hoitamiseen. 
 

8 § Liikelaitoksen johtoryhmä 
 

Liikelaitoksen johtaja nimeää johtoryhmän, johon kuuluu henkilöstön edustus.  
Johtoryhmä työskentelee liikelaitoksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä tuottaa uusia toimintaa tehostavia ideoita yhteistyössä 
henkilöstön kanssa. 
 
Johtoryhmä kokoontuu liikelaitoksen johtajan kutsusta ja hänen johdollaan. 

 
9 § Toimivallan siirtäminen 
 

Johtokunta voi päätöksellään siirtää tämän johtosäännön mukaisia tehtäviään ja 
päätösvaltaansa johtokunnan puheenjohtajalle tai liikelaitoksen johtajalle. 
 
Johtokunta voi siirtää tämän tai hallintosäännön mukaista toimivaltaa edelleen 
liikelaitoksen henkilöstölle tai kuntayhtymän johtajalle. 

 
 
10 § Asiakirjojen allekirjoittaminen 
 

Johtokunnan pöytäkirjan allekirjoittamisessa noudatetaan maakunnan 
johtosääntöjä. 
 
Johtokunnan päätösten perusteella tehtävät asiakirjat allekirjoittaa liikelaitoksen 
johtaja, ellei johtokunta toisin päätä. 
 
Liikelaitosta koskevat muut asiakirjat allekirjoittaa liikelaitoksen johtaja ja varmentaa 
asianomainen vastuuyksikön vastuuhenkilö. Päätökset, jotka viran- tai toimenhaltija 
tekee hänelle uskotun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen 
päätöksentekijä. 

 
 
11 § Johtosäännön voimaantulo 
 

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2013 alkaen ja on voimassa toistaiseksi. 
 


