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                                                                           Kainuun SoTen hallintosääntö 25.10.2012 
   
 

 

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN 
HALLINTOSÄÄNTÖ 
 
 
1. luku 
 
Yleiset määräykset 
 
1 § Kuntayhtymän toimintaa ohjaava säännöstö 
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen lisäksi 
kuntayhtymän toiminnassa noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä. 
Lisäksi kuntayhtymän toiminnassa noudatetaan 
 

 valtuuston työjärjestystä 

 luottamushenkilöiden palkkiosääntöä 

 tarkastussääntö 

 Kainuun työterveysliikelaitoksen johtosääntö 

 eri rahastojen sääntöjä  
 
2 § Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 
 

Tässä hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokous-
menettelystä ja henkilöstö- talousasioita koskevasta päätösvallasta. 
 
Hallintosääntöä noudatetaan toissijaisena valtuuston työjärjestykseen, 
mahdollisiin johtokuntien johtosääntöihin ja tarkastussääntöön nähden. 
 
Mitä tässä säännössä on sanottu viranhaltijasta, koskee soveltuvin osin myös 
työsopimussuhteista työntekijää, ellei toisin ole määrätty. 
 

3 § Toimivallan edelleen siirtäminen 
 
Toimielin, jolle tällä tai muulla säännöllä on annettu päätösvalta, voi 
päätöksellään siirtää saamaansa toimivaltaa alaiselleen toimielimelle tai 
viranhaltijalle.  
 
Tällä tai muulla säännöllä viranhaltijalle annettua toimivaltaa voi toimielin siirtää 
edelleen toiselle viranhaltijalle.  
 
Toimivallan siirtämistä koskevista päätöksistä on pidettävä rekisteriä. 

 
2. luku 
 
Päätöksenteko- ja kokousmenettely 
 
4 § Kokousmenettely 
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Tämän luvun määräyksiä sovelletaan yhtymävaltuustoa lukuun ottamatta 
kuntayhtymän toimielimissä. 

 
5 § Kokousaika ja -paikka 
 

Toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin 
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielinten 
jäsenistä tekee puheenjohtajalle sitä koskevan esityksen. 
 

6 § Kokouksen koollekutsuminen 
 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätös-
ehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. 
 
Kokouskutsu lähetetään sähköisesti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on 
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen 
kokousta. 

 
7 § Varajäsenen kutsuminen 
 

Toimielimen jäsen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, kutsuu 
varajäsenen sijaansa. Kun jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin 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. 

 
8 § Kokouksen pitäminen 
 

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen 
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin 
päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole 
mainittu kokouskutsussa. 

 
9 § Jatkokokous 

 
Jos kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää 
jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille 
on kuitenkin annettava tieto jatkokokouksesta. 

 
10 § Kokouksen johtaminen 
 

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta 
järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Varoituksen annettuaan puheenjohtaja 
saa määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy 
epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 
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11 § Tilapäinen puheenjohtaja 
 

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

 
12 § Läsnäolo- ja puheoikeus 
 

Eri toimielinten kokouksissa on jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puhe-
oikeus: 
- hallituksen kokouksessa yhtymävaltuuston puheenjohtajalla ja vara-

puheenjohtajilla 
- muissa toimielimissä, lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa, johtajalla ja 

hallituksen nimeämällä edustajalla. 
 
Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta 
päättää asianomainen toimielin. 
 
Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan asianomaisen johtokunnan 
päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. 

 
13 § Hallituksen edustus muissa toimielimissä 
 

Hallitus voi määrätä toimikautensa alussa muihin toimielimiin 
tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta edustajansa ja hänelle varahenkilön, 
joilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. 

 
14 § Esittely toimielimissä 
 

Asiat ratkaistaan toimielinten kokouksissa viranhaltijan esittelystä toimielimen 
toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta. 
 
Käsittelyn pohjana on esittelijän ehdotus. Jos esittelijä on muuttanut 
esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen 
asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on 
poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Esittelijöistä määrätään tässä säännössä ao. toimielintä koskevassa luvussa. 
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, toimii hänen sijaisensa esittelijänä. 
 
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan 
selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Erityinen syy on tuotava 
päätöksen teossa esiin. 
 

15 § Esittelystä tehtävät viranhaltijapäätökset 
 
Henkilöstö- ja talousasioissa lukujen neljä(4) ja viisi (5) toimivallalla tehtävät 
viranhaltijapäätökset, jotka eivät koske työnantajan työnjohto-oikeutta, tehdään 
esittelystä. Esittelijänä on sen tulos-, vastuualueen- tai tulosyksikön päällikkö, 
jota asia koskee ja asian päättää esittelijän esimies tämän säännön 44 §:n 
mukaisesti. 
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16 § Esteellisyyden toteaminen ja esteellisyydestä ilmoittaminen 
 

Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun 
läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 
 
Jos jäsen tai kokouksessa läsnäoloon oikeutettu henkilö tietää olevansa 
esteellinen tai tuntee olevansa epävarma omasta esteellisyydestään, hänen on 
itse ilmoitettava asiasta. 

 
17 § Äänestys ja vaalit 
 

Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
yhtymävaltuuston työjärjestyksessä määrätään. 

 
18 § Pöytäkirja 
 

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan 
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja 
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti 
nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä 
vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. 
 
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 
 
1) järjestäytymistietoina: 
toimielimen nimi; kokouksen alkamis- ja päättymisaika, tauot sekä 
kokouspaikka; läsnä- ja poissaolleet ja missä ominaisuudessa kukin on 
ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
2) asian käsittelytietoina: 
asiaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset 
ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, -järjestys, -esitys sekä 
äänestyksen tulos; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; 
sekä eriävä mielipide 
 
3) laillisuustietoina: 
oikaisuvaatimusohjeet, valitusosoitus tai mahdollinen valituskielto; 
puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä 
pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja 
on ollut yleisesti 
nähtävänä. 
 
Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan 
ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 

 
19 § Päätösluettelo 
 

Kuntayhtymän johtajan ja muiden viranhaltijoiden päätöksistä pidetään 
päätösluetteloa. 

 
20 § Muiden toimielimien kokouksista ilmoittaminen  
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Johtokuntien ja toimikuntien on: 
1. ilmoitettava hyvissä ajoin kokouksistaan hallituksen puheenjohtajalle ja 

hallituksen toimielimeen määräämälle edustajalle sekä lähetettävä näille 
kokouksen esityslista ja 

2. toimitettava kolmen päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta jäljennös 
pöytäkirjasta hallitukselle tiedoksi vietäväksi. 

 
21 § Hallituksen otto-oikeus 
 

Asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi päättää hallitus, hallituksen 
puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja tai esittelijä.  

 
Siirto on kirjallisesti saatettava johto- tai toimikunnan sekä viranhaltijan tietoon 
kolmen päivän kuluessa siitä, kun se tehtiin. 

 
22 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 
 

Hallituksen alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa pöytäkirjan 
tarkastamisesta tai päätöksen allekirjoittamisesta ilmoitettava hallitukselle 
päätöksistään lukuun ottamatta päätöksiä asioista, joista hallitus on etukäteen 
päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, lasketaan 
määräaika sen allekirjoittamisesta. 
 
Johto- ja toimikunnan alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa 
pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava lauta- ja johtokunnalle päätöksistään 
lukuun ottamatta päätöksiä asioista, joista lauta- ja johtokunta on etukäteen 
päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, lasketaan 
määrä-aika sen allekirjoittamisesta.  
 
Ottamiseen oikeutettu viranomainen voi ottaa käsiteltäväkseen myös asian, 
josta sille ei ole ilmoitettu. 

 
3. luku 
 
Organisaatio 
 
Tehtävät ja toiminta-ajatus on määritelty perussopimuksessa. 
 
23 § Tulosalueet 

 
Kuntayhtymän toiminta jaetaan seuraaviin tulosalueisiin: 

1. hallinto 
2. keskitetyt tukipalvelut,  
3. perhepalvelut, 
4. sairaanhoidolliset palvelut, 
5. terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, 
6. vanhuspalvelut ja  
7. ympäristöterveydenhuolto 
 

Hallinto vastaa kuntayhtymän johtamisesta, kehittämisestä, yhteistyöstä 
kuntien kanssa ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. 
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Keskitetyt tukipalvelut tulosalue vastaa arkistointipalveluista, 
asiamiespalveluista, henkilöstöpalveluista, kiinteistö- ja teknisistä palveluista, 
kuljetus- ja puhelinvaihteen palveluista, materiaali- ja hankintapalveluista, 
talouspalveluista, talous- ja velkaneuvonnasta ja tietohallinnosta. Tulosalue 
tuottaa palveluita myös jäsenkunnille yhteistyösopimuksin.  
 
Perhepalvelujen tulosalue vastaa vammaispalveluista, sosiaalityöstä, 
perheneuvolasta, perhetyöstä, äitiys- ja lastenneuvolasta, 
perhesuunnittelusta, kouluja opiskelijaterveydenhuollosta, naistentaudeista, 
äitiyshuollosta ja synnytystoiminnasta, lasten ja nuorten somaattisesta 
erikoissairaanhoidosta sekä lasten ja nuorten psykiatrisesta 
erikoissairaanhoidosta. 
 
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue vastaa ensihoidosta ja 
sairaankuljetuksesta, radiologiasta ja patologiasta, lääkehuollosta, 
välinehuollosta, leikkaus- ja anestesiatoiminnasta sekä tehohoidosta. 
 
Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen tulosalue vastaa aikuisten 
mielenterveyspalveluista ja riippuvuuksien hoitopalveluista, suun 
terveydenhuollosta, operatiivisesta hoidosta, konservatiivisesta hoidosta, 
vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnasta ja päivystystoiminnasta. 

 
Vanhuspalvelujen tulosalue vastaa kotona asumista tukevista palveluista 
(kotisairaanhoito, kotipalvelu ja sosiaalihuoltoasetuksen mukaiset tukipalvelut) 
ja ympärivuorokautisista hoivapalveluista (tehostettu palveluasuminen, lyhyt- 
ja pitkäaikainen laitoshoito) sekä omaishoidon tuesta, vanhusten 
päivätoiminnasta ja perhehoidosta.  
 
Ympäristöterveydenhuollon tulosalue vastaa terveysvalvonnasta, 
eläinlääkintähuollosta ja ympäristöterveydenhuollon laboratoriosta. 

 
24 § Vastuualueet ja tulosyksiköt 
 

Tulosalueet jakautuvat vastuualueisiin ja tulosyksiköihin hallituksen päättämin 
tavoin. 
 

4. luku 
 
Toimielimien ja eräiden viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta 
 
25 § Yhtymävaltuusto 
 

Yhtymävaltuuston tehtävistä säädetään kuntalain 13 §:ssä ja eräissä sitä 
täydentävissä säännöksissä. 
 
1. Yhtymävaltuusto päättää asioista, joista sen on lain mukaan nimenomaan 

päätettävä ja asioista, joiden päätösvaltaa se ei ole tässä säännössä 
siirtänyt. 

2. Sen lisäksi mitä erikseen on säädetty tai määrätty, valtuuston tehtävänä 
on hyväksyä kuntayhtymän strategia; 

3. päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan 
omaisuuden kauppahinta tai käypä arvo on 5 tai yli 5 miljoonaa euroa; ja 
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4. päättää talousarvion investointiosaan sisältyvästä hankkeesta tai 
hankekokonaisuudesta, jonka kustannusarvio on yli 10 miljoonan euroa. 

 
26 § Hallituksen ja yksilöhuoltojaoston kokoonpano 
 

Hallituksen kokoonpano ja valintaperusteet on määritelty perussopimuksessa. 
 
Yhtymävaltuusto nimeää hallituksen jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja kaksi 
varapuheenjohtajiksi. 
 
Hallituksella on yksilöhuoltojaosto, jossa on 5 hallituksen valitsemaa jäsentä 
ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jaoston varsinaisten jäsenten tulee 
olla hallituksen varsinaisia jäseniä; jaoston varajäsenet voivat olla joko 
hallituksen varsinaisia tai varajäseniä. Hallitus määrää jaoston jäsenistä 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Hallituksen ja jaoston sihteerinä toimii asianomaisen toimielimen nimeämä 
henkilö. 

 
27 § Esittely hallituksessa ja jaostossa 
 

Hallituksen ja jaoston kokouksissa toimii esittelijänä kuntayhtymän johtaja tai 
hänen määräämänsä henkilö. 
 

28 § Hallituksen tehtävät 
 
Hallituksen tehtävistä on säädetty perussopimuksessa ja kuntalaissa. 
 
Hallitus toimii sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöjen mukaisena 
monijäsenisenä toimielimenä. 
 
Hallituksen tulee arvioida järjestämiensä palveluiden tehokkuutta, laatua ja 
vaikuttavuutta. Seurannan ja arvioinnin perusteella hallituksen tulee järjestää 
palvelut kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla joko omana 
toimintana tai ulkopuolisilta hankittavina palveluina. 
 

Lisäksi hallituksen tehtävänä on huolehtia yhteistyöstä palvelujen käyttäjien, 
jäsenkuntien, alan tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä muiden yhteistyötahojen 
kanssa. 
 
Hallituksen tehtävänä on käsitellä kuntayhtymän toimintaa ja taloutta koskevat 
kuukausi- ja osavuosikatsaukset sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat 
aihetta. Hallitus raportoi samalla jäsenkunnille. 
 
Hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja antaa ohjeet sisäisestä 
valvonnasta ja riskien hallinnasta. Hallitus antaa raportin todennäköisestä 
tulevasta kehityksestä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 
 

29 § Hallituksen ratkaisuvalta 
 



 
 

8 
   

Hallituksen päätettäväksi muutoin määrättyjen asioiden lisäksi hallitus 
ratkaisee seuraavat asiat: 
 

1. kuntayhtymän palveluiden järjestämisessä noudatettavat periaatteet ja 
yleiset ohjeet, 

2. asiat, jotka ovat tarpeen kuntayhtymän toiminnan turvaamiseksi sekä 
tulosten saavuttamiseksi ja seuraamiseksi yhtymävaltuuston hyväksymien 
tavoitteiden mukaisesti; 

3. talousarvion käyttö- ja toimintasuunnitelmat sekä tulosalueiden ja –
yksiköiden suunnitelmat ja tuloskertomukset, 

4. kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden 
kauppahinta tai käypä arvo on alle 5 miljoonaa euroa; 

5. kiinteän omaisuuden ostamisesta; 
6. kuntayhtymää koskevat sopimukset ja sitoumukset siltä osin, mitä 

ratkaisuvaltaa ei ole tällä säännöllä tai muutoin annettu toiselle toimielimelle 
tai viranhaltijalle 

7. maksut ja taksat ja kuntayhtymän ulkopuolisille tarjottavien palveluiden 
perusteista ja hinnoittelusta 

8. hankkeet  
9. vastuualue- ja tulosyksikköjako; 
10. avustusten myöntäminen; 
11. vahingonkorvaus silloin, kun kuntayhtymä on korvausvelvollinen ja korvaus 

on yli 10 000 euroa. 
12. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen viranhaltijalle tai työntekijälle 

velvollisuudesta korvata kuntayhtymälle aiheuttamansa vahinko, 
13. kuntayhtymän edustajien nimeäminen yksityisoikeudellisten yhteisöjen, 

säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin pois lukien asunto tai 
kiinteistöyhtiöt  

14. muutoksen hakeminen tuomioistuinten ja muiden viranomaisten päätöksiin 
sekä muu puhevallan käyttö siltä osin, mitä ratkaisuvaltaa ei ole tällä 
säännöllä tai muutoin annettu toiselle toimielimelle tai viranhaltijalle, 

15. toimikuntien asettaminen sekä niiden määräajasta, tavoitteista ja tehtävistä 
päättäminen 

16. kuntayhtymän johtajan sijaisen määräämisestä sekä muista kuntayhtymän 
johtajaa koskevista asioista; lukuun ottamatta hallintosäännön 47 §:n kohtia 
1-3, joiden osalta päätösvalta on hallintojohtajalla;  

17. selityksen antamisesta yhtymävaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen 
johdosta; ja 

18. muut hallituksen toimivaltaan kuuluviksi katsottavat asiat. 
 
30 § Yksilöhuoltojaoston ratkaisuvalta 
 

Yksilöhuoltojaosto ratkaisee hallituksen puolesta seuraavat asiat: 
 

1. päätöksen tekeminen viranhaltijan ratkaisemassa asiassa, joka 
asiakkaan vaatimuksesta on saatettava käsiteltäväksi 
monijäsenisessä toimielimessä. 

2. asiakkaan tahdonvastaiset toimenpiteet, mikäli niitä ei ole 
lainsäädännössä määrätty viranhaltijan päätettäväksi, 

3. muut yksilöhuoltoasiat, joita ei ole laissa, johtosäännössä tai 
hallituksen päätöksellä siirretty viranhaltijalle 
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31§ Kuntayhtymän johtaja ja hänen ratkaisuvalta 
 

Hallituksen alaisuudessa kuntayhtymää johtaa kuntayhtymän johtaja. Johtaja 
käyttää hallituksen puhevaltaa sekä edustaa hallitusta ellei hallitus jonkin 
asian osalta toisin päätä. 
 
Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on: 
 

1. vastata hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta 
yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa, 

2. vastata kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuudesta ja suunnittelusta, 
3. johtaa, valvoa ja kehittää kuntayhtymän hallintoa ja toimintaa, 
4. päättää muutoksenhausta tuomioistuimen päätöksestä asiassa, joka on 

yksilöhuoltojaoston toimivaltaan kuuluva sekä 
5. allekirjoittaa hallituksen puolesta tehtävät valitukset, annettavat 

selvitykset ja muut vastaavat 
6. kuntayhtymän edustajien nimeäminen asunto tai kiinteistöyhtiöiden 

toimielimiin ja kokouksiin  
7. päättää pitkäaikaisen lainan ottamisesta yhtymävaltuuston hyväksymän 

talousarvion puitteissa,  
8. päättää vakuutusten ottamisesta hallituksen hyväksymien periaatteiden 

ja tekemien sopimusten mukaisesti 
9. päättää kassavarojen sijoittamisesta yhtymävaltuuston hyväksymien 

periaatteiden mukaisesti 
10. päättää käyttöomaisuuden, käyttöomaisuusarvopapereiden ja muiden 

pitkäaikaisten sijoitusten myynnistä ja  
11. päättää lainakantaan liittyvien korkojohdannaisten käytöstä, 
12.  tehdä päätös tai määrätä päätöksentekijä asiassa, jonka päätösvalta 

kuntayhtymässä on epäselvä. 
 
32 § Tulosaluejohtaja hänen ratkaisuvalta 
 

Tulosaluetta johtaa tulosaluejohtaja. Tulosaluejohtaja voi toimia yhden tai 
useamman yksikön päällikkönä. 
 
Tulosaluejohtajan tehtävänä on: 
 
1. johtaa, suunnitella ja kehittää tulosalueensa toimintaa ja hallintoa, 
2. vastata tulosalueen toiminnan tuloksellisuudesta ja suunnittelusta, 
3. päättää tulosalueensa osalta vahingonkorvaus silloin, kun kuntayhtymä on 

korvausvelvollinen ja korvaus on 10 000 tai alle 10 000 euroa 
4. tekee tulosaluettaan koskevat sopimukset. 
 
 

33 § Vastuualueen ja tulosyksikön päällikkö 
 

Vastuualuetta ja tulosyksikköä johtaa yksikön päällikkö. Vastuualuepäällikkö 
voi toimia yhden tai useamman tulosyksikön päällikkönä. 
 
Yksikön päällikön tehtävänä on: 
1. johtaa, suunnitella ja kehittää yksikkönsä toimintaa ja hallintoa, 
2. vastata tulosyksikön toiminnan tuloksellisuudesta ja suunnittelusta 
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34 § Hallintoylilääkäri 

1. ohjaa ja yhteen sovittaa osaltaan erikoissairaanhoidon, 
perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tarkoituksenmukaista työnjakoa 
ja yhteistyötä; 

2. johtaa ja kehittää terveystieteellistä opetus- ja tutkimustoimintaa. 

 

35 § Hallintoylihoitaja  

1. ohjaa, yhteen sovittaa ja kehittää osaltaan erikoissairaanhoidon, 
perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden hoitotyötä, hoitotyön 
esimiestyötä ja hoitotyön tarkoituksenmukaista työnjakoa ja yhteistyötä; 

2. johtaa ja kehittää osaltaan terveystieteellistä hoitotyön opetus- ja 
tutkimustoimintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 

36 § Talousjohtaja  

1. johtaa raha- ja laskentatointa; 

2. huolehtii kuntayhtymän rahoituksesta; 

3. päättää tilapäisluoton ottamisesta, 

4. vastaa kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen 
laadinnasta; ja 

5. vastaa kuntayhtymän vakuutusasioiden hoitamisesta.  

37 § Henkilöstöjohtaja  

1. johtaa henkilöstö- ja palkkahallinnon ja työhyvinvoinnin tehtäväalueiden 
toimintaa; 

2. toimii kuntayhtymän palkka-asiamiehenä ja vastaa työmarkkinaosapuolten 
välisestä neuvottelutoiminnasta; 

3. vastaa osaltaan henkilöstöpolitiikan ja yhteistoiminnan kehittämisestä 
kuntayhtymässä; ja 

4. vastaa työterveyshuollon järjestämisestä kuntayhtymän työntekijöille.  

 

38 § Johtoryhmät 
 

Kuntayhtymän johtaja, tulosaluejohtajat, hallintojohtaja, talousjohtaja, 
henkilöstöjohtaja, hallintoylilääkäri ja hallintoylihoitaja  sekä henkilöstön 
edustaja muodostavat kuntayhtymän johtoryhmän. 

 
 Johtoryhmän tehtävänä on tukea kuntayhtymän johtajaa ja tulosaluejohtajia 
toimintojen suunnittelussa, kehittämisessä ja yhteensovittamisessa. 
 
Johtoryhmä kokoontuu kuntayhtymän johtajan kutsusta ja hänen 
puheenjohdollaan. 
 
Kuntayhtymän johtaja voi kutsua kokoukseen asiantuntijoita. 
 
Johtoryhmän jäsenet vastaavat sisäisestä tiedottamisesta tulosalueellaan. 
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Jos kuntayhtymässä on muita johtoryhmiä, kuuluu myös niihin henkilöstön 
edustaja. 

 
5. luku 
 
Toimivalta henkilöstöasioissa 
 
39 § Luvun määräysten soveltaminen 
 

Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty 
kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, päättää hallitus, 
ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka muussa 
johtosäännössä muuta määrätty. 
 
Mitä tässä luvussa määrätään viranhaltijasta sovelletaan myös 
työsopimussuhteisiin soveltuvin osin. 

 
40 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen  
 

Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallitus. 
 
Perustetun viran haltijan palkkauksen vahvistaa ao. viranhaltijan valinnasta 
päättävä viranomainen. 
 
Ennen viranhaltijan palkkauksen vahvistamista tai työsuhteisen palkasta 
sopimista tulee asiasta kuulla henkilöstöjohtajaa. 
 
Nimikemuutoksista päättää kuntayhtymän johtaja. Ennen muutosta tulee 
asiasta kuulla henkilöstöjohtajaa. 
 
Perustetuista viroista ja toistaiseksi voimassa olevista työsuhteista pidetään 
henkilöstöhallinnossa luetteloa, joka on vuosittain laadittavan 
henkilöstösuunnitelman perusta. 

 
41 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi 
 

Hallitus ja johtokunnat päättävät alaistensa virkojen muuttamisesta työsuhteiksi. 
 
42 § Viran ja toimen haku 
 

Viran ja toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viran- tai 
toimenhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimeen. Kuntayhtymän johtajan viran 
julistaa kuitenkin haettavaksi hallitus. 

 
Virkoja täytettäessä noudatetaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta.  
 
Kunnallisessa viranhaltijalaissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan 
ottaa ilman hakumenettelyä: 
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1. viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, asianomaiset 
kelpoisuusehdot täyttävien joukosta, virkaan valitun irtisanouduttua 
ennen hänelle määrätyn virantoimituksen aloittamispäivää, 

 
2. sellaisen entisen oman kuntayhtymän viranhaltijan valitseminen, joka saa 

kunnallisessa eläkelaissa tarkoitettua työkyvyttömyyseläkettä ja joka 
ennen eläkeiän saavuttamista todetaan ansiotyöhön kykeneväksi, 

 
43 § Henkilöstön kelpoisuusehdot 
 

Henkilöstön kelpoisuusehdot niiden virkojen ja työsuhteiden osalta, joita ei ole 
määrätty laissa tai asetuksessa, määritellään erillisellä päätöksellä tai 
viranperustamispäätöksellä. Henkilöstön kelpoisuusehdot määrittelee se 
viranomainen, jolla on oikeus ottaa hänet palvelukseen. Ennen kelpoisuuden 
määrittelyä tulee asiassa kuulla henkilöstöjohtajaa. 
 
Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. 
 
Virkasuhteeseen ottava viranomainen voi päättää henkilön ottamisesta 
määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesti. 

 
44 § Henkilöstövalinnat  
 

Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan virkaan ottamisesta. 
 
Hallitus päättää tulosaluejohtajien, hallintojohtajan, hallintoylilääkärin, 
hallintoylihoitajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan ja Kainuun työterveys 
liikelaitoksen johtajan valinnasta. 

 
Kuntayhtymän johtaja, tulosaluejohtajat ja vastuualueiden päälliköt päättävät 
alaisensa henkilöstön valinnasta. Valintapäätökset tehdään 15 § mukaisesti 
esittelystä. 
 
Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, 
joka ottaa palvelussuhteeseen. 

 
45 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 
 

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää hallitus tai se  
viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 

 
46 § Henkilöstön sijoittaminen 

 
Kuntayhtymän johtaja päättää alaisensa henkilöstön siirtämisestä tulosalueelta 
toiselle kuultuaan tulosalueen johtajia ja asianosaisia. 
 
Tulosaluejohtajat päättävät alaisensa henkilöstön siirtämisestä vastuualueelta ja 
tulosyksiköstä toiselle kuultuaan vastuualueen tai tulosyksikön johtajia ja 
asianosaisia. 
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Henkilöstösiirroissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa 
henkilöstöstrategiaa. 

 
47 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa 
 

Hallitus, kuntayhtymänjohtaja ja tulosaluejohtajat päättävät luvan 
myöntämisestä osaltaan täyttää virkoja toistaiseksi tai yli 3 kk:n määräajaksi ja 
tehdä toistaiseksi voimassa olevia tai yli 3 kk määräaikaisia työsopimuksia 15 § 
mukaisesti esittelystä. 

 
Kuntayhtymän johtaja, tulosaluejohtajat, vastuualueiden päälliköt ja 
tulosyksikköjen päälliköt ratkaisevat alaisiaan koskevat seuraavat 
henkilöstöasiat ilman esittelyä: 
 

1. myöntävät vuosiloman, 
2. myöntävät sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen 

viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja 
työehtosopimuksen tai virkasäännön nojalla ehdoton oikeus sekä 
päättävät sijaisen ottamisesta, 

3. antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työtekijälle 
virkamatkamääräyksen, 

4. myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman, 
5. määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja 

sunnuntaityöhön sekä varalla oloon, 
6. päättävät terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja 

terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä 
ja 

7. päättävät alaisensa henkilöstön toimen- ja tehtäväkuvista, 
8. päättävät alaisensa henkilöstön tilapäisistä ja lyhytaikaisista 

sijaisuuksista. 
 

Henkilöstöjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee päätökset 
palvelusaikaan liittyvistä lisistä. 
 

48 § Harkinnanvaraisista palkantarkistuksista päättäminen 
 

Hallitus päättää kuntayhtymän johtajan ja niiden työntekijöiden 
harkinnanvaraisista palkantarkistuksista, jotka se on oikeutettu valitsemaan. 
 
Kuntayhtymän johtaja päättää niiden työntekijöiden harkinnanvaraisista 
palkantarkistuksista, jotka hän on oikeutettu valitsemaan. 
 
Tulosaluejohtaja päättää vastuualuepäällikön alaisten työntekijöiden 
harkinnanvaraisista palkantarkistuksista. 

 
Palkkauksesta ja harkinnanvaraisista palvelussuhde-ehdoista päätetään 
osoitettujen määrärahojen puitteissa noudattaen virka- ja työehtosopimusten 
määräyksiä sekä hallituksen, ylempien esimiesten ja henkilöstöjohtajan 
antamia ohjeita. 

 
49 § Palvelussuhdetodistuksen antaminen 
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Arviointia sisältävän palvelussuhdetodistuksen antaa esimies. Muun 
palvelussuhdetodistuksen voi antaa myös toimistohenkilöstö. 

 
50 § Sivutoimilupa ja -lupa 
 

 Kuntayhtymän johtaja, tulosaluejohtajat, vastuualueiden päälliköt ja 
tulosyksikköjen päälliköt päättävät alaisiensa osalta sivutoimiluvan 
myöntämisestä sekä sivutoimi ilmoituksen vastaanottamisesta ja sivutoimen 
pitämisen kieltämisestä. 

 
51 § Virantoimituksesta pidättäminen 
 

Kuntayhtymän johtajan virantoimituksesta pidättämisestä päättää 
yhtymävaltuusto. 
 
Hallitus ja johtokunnat päättävät alaistensa viranhaltijoiden virantoimituksesta 
pidättämisestä. 
 
Kuntayhtymän johtaja, tulosalueiden johtajat ja vastuualueiden päälliköt voivat 
päättää alaistensa viranhaltijoiden väliaikaisesta virantoimituksesta 
pidättämisestä.  
 
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja voi pidättää kuntayhtymän johtajan 
virantoimituksesta väliaikaisesti. 
 
Yhtymävaltuuston, hallituksen ja johtokunnan on käsiteltävä lopullinen 
pidättäminen viivytyksettä. 

 
52 § Palvelussuhteen solmiminen 
 

Palvelussuhteen solmiminen päätetään osoitettujen määrärahojen puitteissa 
noudattaen hallituksen, ylempien esimiesten ja henkilöstöjohtajan antamia 
ohjeita. 

 
53 § Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen 
 

Palvelussuhteen päättämisestä ja osa-aikaistamisesta päättää se, joka valitsee 
viranhaltijan tai ottaa työtekijän työsopimussuhteeseen. 
 
Lomauttamisesta päättää hallitus. Lomauttamisen toimeenpanopäätökset 
kuntayhtymän johtaja, tulosalueiden johtajat, vastuualueiden päälliköt ja 
tulosyksikköjen päälliköt 

 
7. Luku 
 
 Kuntayhtymän talous 
 
Yleisiä määräyksiä 
 
54 § Soveltamisala  
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Tässä säännössä annetaan kuntayhtymälle ja sen alaisille toimintayksiköille 
yhteistä taloussuunnittelua, raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa 
koskevat määräykset. 

Hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja sisäisestä valvonnasta määrätään 
kuntayhtymän tarkastussäännössä. 
 

55 § Hankinnat 
 
Hankintamenettelystä määrätään hallituksen antamassa hankintaohjeessa.  

 
56 § Taloudenhoidon vastuu 
 

Hallitus vastaa kuntayhtymän taloudenhoidosta.  
 
Taloudenhoidon vastuu käsittää talouden suunnittelun, raha- ja laskentatoimen, 
talouden seurannan ja tulosarvioinnin, sisäisen valvonnan sekä muun 
taloudenhoidon järjestämisen.  

Johtamansa toiminnan osalta vastuu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
toteutumisesta on tilivelvolliseksi määrätyllä. 

 
57 § Riskienhallinta 
 

Hallitus vastaa riskienhallinnasta sekä päättää kuntayhtymän omaisuuden ja 
vastuiden vakuuttamisesta. Vastuiden valvonta hoidetaan sillä tulosalueella, 
jonka tekemiin sopimuksiin vastuut liittyvät. 

 
Taloussuunnittelu 
 
58 § Talousarvio ja taloussuunnitelma 

 
Taloussuunnitelmassa esitetään kuntayhtymän toimintojen kehittämistavoitteet 
ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan. 
 
Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat kuntayhtymän strategiset päämäärät 
ja taloussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet. Yhtymävaltuusto asettaa 
tulosaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa niiden toteuttamiseen 
vaadittavat voimavarat.  

Taloussuunnitelma laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen 
vuosi on talousarviovuosi. Investoinneista ja käyttöomaisuushankinnoista 
laaditaan vähintään kolmen vuoden suunnitelma. 
  
Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan yhtymävaltuuston hyväksymän 
talousarvioasetelman mukaisesti. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon 
bruttomääräisinä ja investoinnit hankekohtaisesti.  Talousarvion muusta 
sitovuudesta määrätään sen perusteluissa. 

 
59 § Talousarvion täytäntöönpano 
 

Hallitus antaa vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeet valtuuston 
hyväksymälle talousarviolle. 
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60 § Käyttöomaisuuden myynti 
 

Käyttöomaisuuden, käyttöomaisuusarvopapereiden ja muiden pitkäaikaisten 
sijoitusten myynnistä päättää kuntayhtymän johtaja tämän säännön 31 § 
kohdan 11 mukaisesti. 

 Irtaimiston ja käyttöomaisuuteen kuuluvan kaluston myynnistä päättää 
hallitsemansa omaisuuden osalta kukin toimintayksikkö. 

 
61 § Poistosuunnitelmien hyväksyminen 
 

Suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan käyttöomaisuuden 
hankintamenon ja muiden pitkävaikutteisten menojen kirjaamista kuluksi 
niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa eli käyttöomaisuuden taloudellisen 
pitoajan perusteella. Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. 

 

Rahatoimi 
 
62 § Rahatoimen hoitaminen 

 

Yhtymävaltuusto päättää lainan ottamista ja antamista sekä sijoitustoimintaa 
koskevista periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä 
yhtymävaltuusto päättää antolainojen sekä pitkäaikaisen vieraan pääoman 
muutoksista. Muista rahoitukseen ja sijoitustoimintaan liittyvistä asioista 
päättää hallitus ellei tässä säännössä ole toisin määrätty. 

 

63 § Maksut 
 
Maksujen yksityiskohtaisista perusteista, maksujen suuruudesta ja saatavien 
poistamisesta päättää hallitus, ellei laissa tai muussa säädöksessä ole toisin 
päätetty. 

Laskentatoimi 

 
64 § Laskentatoimen hoitaminen 
 

Laskentatoimi on järjestettävä siten, että se tuottaa ohjauksessa ja valvonnassa 
tarvittavat toiminta- ja taloustiedot. Sisäinen laskenta on järjestettävä siten, että 
toimintojen tuloksellisessa ohjauksessa tarvittavat tiedot saadaan. 

 

65 § Täydentävät määräykset ja ohjeet 
 

Hallitus antaa tätä sääntöä täydentävät tarkemmat määräykset ja ohjeet. 

 

66 § Laskujen hyväksyminen ja hyväksyjän vastuu 
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Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhaltijat/toimihenkilöt ovat vastuussa 
talousarvion sitovuuden noudattamisesta sekä toiminnan sopeuttamisesta 
varattuihin määrärahoihin ja talousarvion toteutumisen seurannasta. 
 
Laskujen yleinen hyväksymisoikeus on kuntayhtymän johtajalla, 
hallintojohtajalla, talousjohtajalla ja talouspäälliköllä. 
 
Kunkin tulosyksikön päällikkö hyväksyy määrärahojen puitteissa toimintaansa 
koskevat laskut ja maksumääräykset annettujen ohjeiden mukaisesti.  
 
Talouspalvelut ylläpitää luetteloa laskujen hyväksyjistä ja asiatarkastajista. 

8. luku 
 
Muut määräykset 

 
67 § Tiedottaminen 
 

Hallitus johtaa kuntayhtymän tiedottamista ja antaa siitä ohjeita. 
 
68 § Jäsenkuntien asukkaiden aloitteet 
 

Hallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä  
yhtymävaltuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä 
kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista 
toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty 
loppuun. 
 
Hallituksen ja johtokuntien tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti 
esitettävä tiedot hallitukselle ja asianomaiselle johtokunnalle. 
 
Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi 
aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen 
tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen 
käsittelystä. 
 

69 § Kuntayhtymän nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 
 

Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset, sitoumukset sekä kirjelmät ellei 
hallitus ole toisin päättänyt, allekirjoittaa kuntayhtymän johtaja tai hänen 
määräämänsä henkilö. 
 
Muiden toimielinten päätöksiin perustuvat asiakirjat ja sopimukset allekirjoittaa 
esittelijä. 

Tulosalueen toimialaan kuuluvat sopimukset, sitoumukset ja kirjelmät 
allekirjoittaa tulosalueen johtaja.  

Sairaalainsinööri allekirjoittaa kuntien kanssa tehdyt vuokrasopimukset. 

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.  

Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset 
voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä yksinkin todistaa oikeiksi.  
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Kuntayhtymän nimissä annettavan avoimen tai yksilöidyn valtakirjan 
allekirjoittaa kuntayhtymän johtaja tai hallintojohtaja.   

Päätökset, joita viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, 
allekirjoittaa päätöksen tekijä. Päätöksen tekijä allekirjoittaa myös päätöksen 
perusteella tehtävät sopimukset ja muut sitoumukset.  
 
Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset 
todistaa oikeaksi toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu tehtävään määrätty 
henkilö. 
 

70 § Tiedonannot ja haasteet 
 

Kuntayhtymän johtajalla, tulosaluejohtajilla, hallintojohtajalla, lakimiehellä, 
talousjohtajalla ja henkilöstöjohtajalla on oikeus vastaanottaa tiedoksiantoja ja 
haasteita. 

 
71 § Asiakirjojen lunastus 
 

Asiakirjoista on suoritettava kuntayhtymälle maksu, joka kattaa asiakirjan, 
jäljennöksen tai otteen antamisesta aiheutuneet kustannukset. 
 

72 § Voimaantulo 
 

Tämä johtosääntö tulee voimaan välittömästi sen jälkeen kun yhtymäkokous on 
sen hyväksynyt. 
 


