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TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA

24.4.2020 klo 9.00 – 12.00

KOKOUSPAIKKA

Karvian kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

LÄSNÄ

Paavo Tuuliniemi
Aarre Välimäki
Merja Holkko
Esko Luomanen
Sinikka Myllyviita

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen, poissa 10.13-10.20
varajäsen

Vesa Keso

tilintarkastaja, JHT

Hanna-Kaisa
Luomanen
Ilmo Törmä

jäsen

MUUT

Tarja Hosiasluoma
Jaakko Kallioniemi

kunnanjohtaja, klo 9.00 – 10.40
kunnanrakennusmestari, klo 10.49 – 11.30

KÄSITELLYT
ASIAT

§§ 1-9

POISSA

jäsen

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS
Karviassa 24.4.2020
Paavo Tuuliniemi
puheenjohtaja

Vesa Keso
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Karviassa 24.4.2020
Merja Holkko
jäsen

Esko Luomanen
varajäsen

Aarre Välimäki
jäsen

Sinikka Myllyviita
varajäsen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan
hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta.
Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus:

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat
allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat
allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

KARVIAN KUNTA
Tarkastuslautakunta 2017 – 2020

3§

4
PÖYTÄKIRJA 2/2020

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kuntalain 140 §:
”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58
§:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Ehdotus:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.
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VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT
Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan
tarvittaessa kunnan/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa,
luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden
edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään
omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja
niiden toteutumista.
Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi
arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta.
Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.

Haastateltava

Aika Aihe

Kunnanjohtaja

9.00

Tilinpäätöksen esittely
Keskeiset kunnan toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet v 2019 ja niiden toteutuminen
Keskeiset kuntakonsernin tavoitteet v 2019 ja
niiden toteutuminen
Arvio tulevasta kehityksestä.

Rakennusmestari

Päätös:

10.15 Arviointi; tekninen lautakunta
• tehtävissä ja resursseissa tapahtuneet
muutokset v 2019
• arviointilomakkeella esitetyt asiat
o lomake pyydetään palauttamaan
21.4.2020 mennessä

Tarkastuslautakunnalle oli toimitettu etukäteen kunnanhallituksen
14.4. 2020 allekirjoittama tilinpäätös.
Kunnanjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle kunnan keskeisiä
toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita vuodelta 2019. Saadun
selvityksen mukaan vuosi 2019 onnistui toiminnallisesti hyvin mutta
taloudellisesti huonosti. Tarkastuslautakunnalle esiteltiin mm. vuosien
2018 ja 2019 käyttötalouden menojen kehitystä hallintokunnittain.
Tilinpäätöksen mukaan vuoden 2019 tuloslaskelman osoittama
vuosikate on -577 t€ ja tilikauden alijäämä -1.5 M€. Taseeseen
kertynyt ylijäämä on 7,0 M€. Lainakanta on 2,8 M€ eli 1 209 €/asukas.
Toiminnan ja investointien rahavirta 5 vuodelta on – 3,9 M€.

Tarkastuslautakunnalle selvitettiin konserniyhtiöiden toimintaa ja
tavoitteiden saavuttamista vuonna 2019.
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Konsernitilinpäätöksen mukaan tuloslaskelman osoittama vuosikate oli
1,4 M€ ja tilikauden alijäämä -1,4 M€. Konsernin lainakanta on 8,7 M€
eli 3 719 €/asukas.
Tarkastuslautakunta keskusteli ajankohtaisista kunnan toimintaan ja
talouteen liittyvistä asioista. Esillä oli mm. korona -epidemian
vaikutukset kunnan toimintaan ja talouteen. Tarkastuslautakunnalle
jaettiin tulos- ja rahoituslaskelmien talousarvion toteutumaraportit
ajalta 1-3 2020.
Kunnanrakennusmestari toimitti tarkastuslautakunnalle kokoukseen
täytetyn arviointilomakkeen. Lomakkeella oli esitetty teknisen
lautakunnan toimintaan ja johtamiseen liittyviä asioita.
Tarkastuslautakunnalle selvitettiin lomakkeella esitettyjä
toimenpiteitä. Saadun selvityksen mukaan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet on käyttötalouden osalta saavutettu
suhteellisen hyvin.
Investointien toteutumisen osalta tuotiin esille talousarvion
toteutumisen alhainen taso, joka on ollut noin 40%. Saadun selvityksen
mukaan alhainen toteutumisprosentti johtuu investointien
toteuttamiseen käytettävissä olevien valmistelu ym. resurssien
vähyydestä. Tarkastuslautakunta kiinnittää teknisen lautakunnan ja
kunnanhallituksen huomiota siihen, että kunnanvaltuustolle tulee
valmistella talousarvio, joka on realistista toteuttaa.
Tarkastuslautakunta keskusteli ajankohtaisista tekniseen toimeen
liittyvistä asioista. Esillä oli mm. korona -epidemian vaikutukset
teknisen toimen toimintaan ja talouteen.
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TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA
Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa
toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on
sopinut seuraavasta työnjaosta eri hallinnonalojen toiminnan
seuraamisessa.

Toimielin
Kunnanhallitus
Elinvoimalautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Tekninen lautakunta
Vapaa-ajanlautakunta

Tarkastuslautakunnan jäsen
Kaikki
Hanna-Kaisa Luomanen
Merja Holkko
Aarre Välimäki
Ilmo Törmä

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 25.8.2017 päättänyt että

jäsenille toimitetaan säännönmukaisesti kaikkien toimielinten
pöytäkirjat.
Ehdotus:

Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko
toimielinten tekemät päätökset kunnanvaltuuston asettamien
tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä
päätöksistä.
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TILINTARKASTUSTYÖN TOTEUTUMISRAPORTTI 24.4.2020 ASTI
TEHDYSTÄ VUODEN 2019 TARKASTUSTYÖSTÄ
Tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle kirjallisia ja suullisia
raportteja tarpeen mukaan. Seurannan kannalta on tarpeellista, että
jokaisessa kokouksessa käsitellään omana kohtana tilintarkastajan
kokouspäivään mennessä tekemät havainnot. Tarkastuslautakunta
merkitsee tiedokseen havainnot ja saattaa ne tarvittaessa tiedoksi
kunnanhallitukselle.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyön
toteutumaraportin 24.4.2020 asti tehdystä vuoden 2019
tarkastustyöstä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön
toteutumaraportin 24.4.2020 asti tehdystä vuoden 2019
tarkastustyöstä.
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SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on
tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria
ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
henkilö on valittu tehtäväänsä.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta
- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset
- päättää julkaista käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset ja ilmoitusten
täydennykset kunnan kotisivuilla
- pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai
täydentämään ilmoitusta

Päätös:

Tarkastuslautakunnalle ei ollut toimitettu uusia
sidonnaisuusilmoituksia.
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8§

MUUT ASIAT

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja
tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman
mukaisesti keskiviikkona 20.5.2020.
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan
tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan
liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen,
valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on
liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen
kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto
liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto
liitetään pöytäkirjaan.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
24.4.2020

Karvian kunta
Tarkastuslautakunta

Pykälät

1-9

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät
HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
(pykälät ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 §
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.
Pykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen
Pykälät
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Karvian tarkastuslautakunta
Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville
Pöytäkirjanotteet on postitettu ____/___20___
Annettu tiedoksi ____ /____20____
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Hankintapäätös

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku
Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät
Sähköisen asioinnin palvelu osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 010 364 3300
Faksi 010 364 3314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus/valitusasiakirjojen
toimittaminen
Lisätietoja

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on
luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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90
Hallintosääntö

§

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimielimistä ja johtamisesta;
b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;
c) henkilöstöorganisaatiosta;
d) taloudenhoidosta;
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;
2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimivallan siirtämisestä;
b) toimielinten kokoontumisesta;
c) varajäsenten kutsumisesta;
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, e ttä sähköiseen kokoukseen
ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat
käytettävissä;
i) esittelystä;
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;
l) asiakirjahallinnon järjestämisestä;
m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;
n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista;
o) viestinnän periaatteista;
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;
3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:
a) valtuuston kokousmenettelystä;
b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;
c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;
e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun
turvaamiseksi.
Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa (423/2003) ja muualla
laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnan hallinnossa.

Hallintosäännön sitovuus ja voimaantulo
Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Jos esimerkiksi hallintosäännöllä määrätyistä toimivaltarajoista poiketaan, päätöksen tehnyt viranomainen ylittää toimivaltansa. Hallintosääntö
Hallintosääntö
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sitoo myös valtuustoa; se ei voi poiketa hallintosäännöstä muuten kuin sitä muuttamalla. Valtuusto ei voi
esimerkiksi ottaa ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty kunnanhallitukselle.
Tämä hallintosääntö tulee voimaan 24.3.2020:
Sähköinen päätöksenteko § 15 (Kunnanvaltuusto 24.3.2020).
Taksojen korotukset §153 astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen (Kunnanvaltuuston päätös 15.11.2018).
Hallintosäännöllä kumotaan seuraavat säännöt:
Karvian kunnan hallintosääntö 1.6.2017
Karvian kunnan hallintosääntö 1.6.2014
Kunnanhallituksen johtosääntö 20.3.2000
Valtuuston työjärjestys 1.1.2013
Tarkastussääntö 1.1.2013
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I OSA
Hallinnon ja toiminnan järjestäminen
1 luku
Kunnan johtaminen
Kuntalain 6 §:ssä määritelty kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä kunnan muun omistukseen, sopimukseen tai rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Johtamisessa on kysymys laajemman kokonaisuuden eli kunnan toiminnan johtamisesta. Kuntastrategia on valtuuston tärkein ohjausväline kunnan toiminnan pitkäaikaisessa johtamisessa ja
ohjaamisessa.
Kunnan ylimmän johdon muodostavat valtuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.

1§
Hallintosäännön soveltaminen
Karvian kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.
Perustelut: Kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön.
Esimerkiksi vaalilain 14.3 §:ssä ja 16.3 §:ssä on rajoitettu hallintosäännön määräysten soveltamista keskusvaalilautakuntaan, vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

2§
Kunnan johtamisjärjestelmä
Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.
Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa
hallintosäännön määräyksillä.
Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan
yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Perustelut: Määräykset perustuvat kuntalain 7 lukuun, johon on koottu kunnan johtamiseen liittyvät säännökset.

3§
Esittely kunnanhallituksessa
Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii kunnansihteeri.
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4§
Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
1. johtaa kuntastrategian sekä kunnanhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista
yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä
pitämällä sopivin tavoin yhteyttä kunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin
2. vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla sekä
3. vastaa siitä, että kunnanjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut
Perustelut: Kuntalain 40 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota
kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Kunnanhallituksen puheenjohtajan muista tehtävistä määrätään hallintosäännössä.

5§
Kunnan viestintä
Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus hyväksyy
yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista.
Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja
päätöksenteossa.
Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä
asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja
ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.
Perustelut: Keskeisiä kunnan viestintää koskevia säännöksiä ovat kuntalain 29 ja 109 § sekä julkisuuslain
19 ja 20 §.
Kunnan toiminta kattaa kaiken, missä kunta on mukana. Tiedottaminen, valmistelun avoimuus ja vuorovaikutus ulottuvat myös kuntayhtymiin, kunnallisiin yhtiöihin ja yhteistyöhankkeisiin. Aktiivinen, monikanavainen, riittävä, ymmärrettävä ja oikea-aikainen viestintä luo edellytyksiä osallistumiselle ja
vaikuttamiselle.
Toimiva johto vastaa viime kädessä päivittäisestä palvelu- ja päätösviestinnästä.
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2 luku
Toimielinorganisaatio
Kunnan toimielimet ovat monijäsenisiä kunnan viranomaisia. Kunnassa on oltava valtuusto, kunnanhallitus, lupa- ja valvonta-asioita käsittelevä toimielin, tarkastuslautakunta sekä vaalilaissa säädetyt vaalitoimielimet.
Valtuusto päättää toimielinten kokoonpanosta ja toimikaudesta. Lautakunnat toimivat kunnanhallituksen
alaisuudessa.

6§
Valtuusto
Valtuustossa on 21 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajistoa koskevat määräykset ovat 87 §:ssä.
Perustelut: Kuntalain 16 §:ssä säädetään kunnan asukaslukuun perustuvasta valtuutettujen vähimmäismäärästä ja 17 §:ssä varavaltuutettujen lukumäärästä.

7§
Kunnanhallitus
Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen palkkatoimikunnan, johon kuuluu niin monta jäsentä kuin valtuustossa on edustettuna eri puolueita tai valitsijayhdistyksiä. Jäsenistä yhden kunnanhallitus määrää
puheenjohtajaksi. Kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus palkkatoimikunnan kokouksissa.

8§
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

9§
Lautakunnat
•
•
•
•

Elinvoimalautakunnassa on 9 jäsentä.
Kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 7 jäsentä.
Teknisessä lautakunnassa on 9 jäsentä.
Vapaa-ajanlautakunnassa on 7 jäsentä.

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
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10 §
Vaalitoimielimet
Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa.
Perustelut: Vaalitoimielimet ovat pakollisia toimielimiä, joilla on vain vaalien järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Ne eivät hoida kunnan perustehtäviä. Niiden kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään vaalilaissa. Kuntalain toimielimiä koskevia säännöksiä sovelletaan vaalilakia täydentäen. Vaalitoimielinten jäsenet ovat
kunnan luottamushenkilöitä.
Vaalilain 14.3 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan ei sovelleta hallintosäännön määräyksiä kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia
ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.
Vaalilain 16.3 §:n mukaan vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ei sovelleta hallintosäännön määräyksiä pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta, asian jatkokokoukseen siirtämisestä,
kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta kokouksissa, viranhaltijaesittelystä, menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi eikä kunnan
taloudesta.

11 §
Vaikuttamistoimielimet
Kunnassa on nuorisovaltuusto ja yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Vammaisneuvosto on Pohjois-Satakunnan kuntien Karvian, Kankaanpään, Honkajoen, Siikaisten ja Jämijärven
yhteinen.
Perustelut: Vaikuttamistoimielimistä säädetään kuntalain 26–28 §:ssä. Ne ovat edustamansa väestöryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia. Ne eivät ole kuntalain 30 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimielimiä, eivätkä siten kunnan viranomaisia. Vaikuttamistoimielimille ei voida hallintosäännöllä antaa toimivaltaa tehdä hallintopäätöksiä. Ne osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja niiden edustajille
voidaan hallintosäännön määräyksen nojalla antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa.
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3 luku
Henkilöstöorganisaatio
12 §
Henkilöstöorganisaatio
Kunnan henkilöstö jakautuu seuraaviin päävastuualueisiin:
Hallinto-osasto
Yleis- ja taloushallinto
Elinkeino- ja maaseututoimi
Sivistysosasto
Kasvatus- ja opetuspalvelut
Vapaa-aikatoimi
Tekninen osasto
Tekninen toimi
Rakennusvalvonta

13 §
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtaja johtaa kunnanvirastoa viraston päällikkönä.
Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii kunnansihteeri.
Perustelut: Tämä määräys on tarkoitettu lyhyisiin poissaolotilanteisiin (vuosilomat, sairaslomat jne.)

14 §
Toimialojen organisaatio ja tehtävät
Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin
hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty.
Kunnanhallitus päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta
määrätty.

15 §
Osastopäälliköt
Hallinto-osaston osastopäällikkönä toimii kunnansihteeri ja hänen ollessa poissa tai esteellinen, kunnanjohtaja.
Sivistysosaston osastopäällikkönä toimii koulutoimenjohtaja ja hänen ollessa poissa tai esteellinen, kunnanjohtaja.
Teknisen osaston osastopäällikkönä toimii kunnanrakennusmestari ja hänen ollessa poissa tai esteellinen,
rakennustarkastaja.
Hallintosääntö
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Osastopäällikkö vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa.
Pidemmissä poissaoloissa osastopäällikön sijaistamisesta päättää kunnanhallitus.

16 §
Toimintayksiköiden esimiehet
Toimintayksikön esimies vastaa toimintayksikön/ tulosalueen toiminnasta ja taloudesta sekä johtaa ja
kehittää toimintaa lautakunnan ja osastopäällikön alaisuudessa.
Päivähoidon esimiehenä toimii päivähoidonohjaaja.
Kirjastotoimen esimiehenä toimii kirjastonhoitaja.
Perus- ja esiopetuksen esimiehenä toimii rehtori.
Vapaa-aikatoimen esimiehenä toimii liikuntasihteeri
Rakennustarkastuksen esimiehenä toimii rakennustarkastaja.
Asianomainen lautakunta määrää toimintayksikön esimiehen sijaisen, joka hoitaa toimintayksikön esimiehen tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen. Kunnanhallitus päättää kuitenkin liikuntasihteerin ja
nuorisosihteerin sijaisesta.

Hallintosääntö
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4 luku
Konserniohjaus ja sopimusten hallinta
Kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen tytäryhteisöt. Tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla on
kirjanpitolain mukaisesti määräysvalta. Myös kunnan määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat kuntakonserniin. Talousarvio laaditaan ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa asetetaan toiminnan ja talouden vuosittaiset tavoitteet. Kuntakonsernia tulee johtaa kokonaisuutena kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. Valtuusto päättää osana
kuntastrategiaa omistajapolitiikasta sekä omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.
Konsernijohto vastaa kunnassa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä
valtuuston päätösten mukaisesti. Hallintosäännössä määritellään konsernijohto ja määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta konsernijohtoon kuuluvien välillä.

17 §
Konsernijohto
Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus sekä kunnanjohtaja.
Konsernijohdolta edellytetään monipuolista asiantuntemusta ja kokemusta muun muassa kuntakonsernin
johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

18 §
Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako
Kunnanhallitus
1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja
valmistelusta valtuustolle
2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan
3. antaa valtuustolle vuosittain raportin tilinpäätöksen yhteydessä yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä
4. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen,
riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta
5. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä
6. antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa
7. nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä
8. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Perustelut: Kunnanhallituksen arviointi on sisällöllistä arviointia eli millä tavoin kunnanhallitus katsoo onnistuneensa omistajaohjauksessa. Tilintarkastaja arvioi konsernivalvonnan asianmukaista järjestämistä.

Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

19 §
Sopimusten hallinta
Kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä osana sisäistä valvontaa.
Hallintosääntö
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Sopimusten hallinnasta vastaa kunkin toimielimen esittelijä omalla toimialueellaan. Sopimuksen allekirjoittaja vastaa sopimushallinnasta omalta osaltaan.

5 luku
Toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja toimivallan jako
Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. Kuntalain 91 §:n mukaan valtuusto tekee päätösvallan eli toimivallan siirtoa koskevat ratkaisut aina hallintosäännöllä. Toimivaltaa voidaan siirtää toimielimelle, luottamushenkilölle ja viranhaltijalle. Toimivaltaa viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä hallinnollisen
pakon käyttämisessä voidaan siirtää vain toimielimelle.
Jos laissa määrätään, että toimivalta on valtuustolla tai muulla nimetyllä kunnan viranomaisella, valtuusto
ei voi siirtää toimivaltaa. Jos erityislaissa on toimivallan siirtämistä koskevia säännöksiä, ne syrjäyttävät
kuntalain 91 §:n.

20 §
Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä.
Asiat ratkaistaan kunnanhallituksessa kunnanjohtajan esittelystä. Kunnanjohtajan ollessa esteellinen tai
estynyt taikka viran ollessa avoinna esittelijänä toimii kunnansihteeri. Mikäli sekä kunnanjohtaja että kunnansihteeri ovat esteellisiä tai poissa, asia ratkaistaan ilman esittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Kunnanhallituksen tehtäväalueet
1.
2.
3.
4.

Kunnan hallinnon ja organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen ja tavoitteiden asettaminen.
Seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista ja annettujen ohjeiden noudattamista.
Seurata ja ohjata kunnan yleistä kehitystä.
Ohjata ja valvoa kunnan hallintoa, talouden ja omaisuuden hoitoa, suunnittelutoimintaa, elinkeinopolitiikkaa, kaavoitus- ja maapolitiikkaa, henkilöstöpolitiikkaa, tiedottamista ja arkistotointa
5. Kunnanvaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpano
6. Asettaa alaisilleen toimielimille ja henkilöstön toiminnalle yleisiä tavoitteita
7. Huolehtia yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa
8. Valvoa, että kunnan toimielimet ja henkilöstö noudattavat voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä
ja toimivat kunnan edun mukaisesti
9. Valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa ja tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei
tässä hallintosäännössä ole muuta määrätty.
10. Kunnan etua valvoessaan;
määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa sekä
tekemään oikeustoimia kunnan puolesta
antaa valtuuston puolesta selitys valtuuston päätöksestä koskevan valituksen johdosta, jos
kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava
seurata ja valvoa niiden yhteistoimintaelinten toimintaa, joissa kunta on osallisena
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11. Huolehtia muista kunnan toimialaan kuuluvista tehtävistä, joita ei ole määrätty muun toimielimen tai
viranhaltijan tehtäväksi.
Kunnanhallituksen ratkaisuvalta
Kunnanhallitus päättää seuraavista asioista:
1. Kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto on
mahdollisesti määrärahan myöntäessään antanut.
2. Asemakaava-alueiden tonttien myymisestä ja niistä laadittujen kauppakirjojen hyväksymisestä kun
valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset perusteet.
3. Asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta,
myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta kunnanvaltuuston antamien määrärahojen rajoissa.
4. Maa-alueiden vuokralle antamisesta ja ottamisesta noudattaen niitä ohjeita, joita valtuusto mahdollisesti on antanut.
5. Kaavojen laatimispalkkioiden ja kuulutuskustannusten perimisestä rakennuslain nojalla.
6. Lykkäyksen myöntämisestä tonttien tai muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä.
7. Tekniselle lautakunnalle vuosittain määritellyn hankintarajan ylittävissä rakennustöissä rakennustöiden pääpiirustusten, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen hyväksymisestä, rakentamisen suoritustavasta ja työn aloittamisen ajankohdasta päättämisestä valtuuston hyväksymien huonetilaohjelman, kunnallisteknillisten töiden rakennusohjelman, luonnospiirustusten ja alustavan kustannusarvion
sekä rakennustapaselvityksen taikka valtuuston muutoin antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Rakennusluvan hakijana toimiminen kunnan omissa rakennushankkeissa.
9. Vapautuksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta,
milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua tai lykkäyksen myöntämisestä tällaisen maksun suorittamiselle, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt lykkäysoikeutta asianomaiselle osastopäällikölle.
10. Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty tai valtuuston päätöksestä muuta
johdu.
11. Kunnan omistamiin kiinteistöihin kiinnitettyjen haltijavelkakirjojen panttaamisesta kunnan ottamien
lainojen vakuudeksi.
12. Lainan ottamisesta kunnalle valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemällä päätöksellä asettamassa
rajoissa.
13. Etuosto-oikeuden käyttämisestä etuostolain tarkoittamassa kiinteistökaupoissa.
14. Kunnan sisäisen joukkoliikenteen järjestämisen perusteista.
15. Myöntää Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeuksen ao. lain tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Kunnanhallitus voi siirtää päätösvaltaa tässä asiassa tekniselle lautakunnalle.
16. Päättää MRL 38 §:n mukaisesta rakennuskiellosta ja 128 §:ssä tarkoitetusta toimenpiderajoituksesta.
17. Suorittaa kaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin ja päättää kaavojen laatimis- tai muuttamistarpeesta.
18. Päättää MRL 191 §:n ja 193 §:n mukaisen valituksen tekemisestä.
19. Päättää MRL 105 §:n mukaisesta katualueen korvauksesta.
20. Päättää valtuuston päättämälle suunnittelutarvealueelle tapahtuvan rakentamisen edellytyksistä
MRL:n 137 §:n mukaisesti.
21. Hyväksyy MRL 79 §:n mukaisen erillisen tonttijaon valtuuston hyväksymän asemakaavan pohjalta.
22. Päättää MRL:n 97 §:n mukaisesta rakentamiskehotuksen antamisesta ja vastaa rakentamiskehotusten
luotteloinnista.
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21§ Kunnanjohtajan tehtävät ja toimivalta
Kunnanjohtajan tehtävät on määritelty johtajasopimuksessa, ja niiden painopistealue tarkastetaan vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa.
Kunnanjohtaja päättää
•
•
•
•
•

Tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien sekä kunnassa pidettävien koulutustilaisuuksien järjestämisestä.
Kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin.
Tilapäisluoton ottamisesta valtuuston enintään toimikaudekseen vahvistamaan enimmäismäärään asti.
Kunnan omaisuuden vakuuttamisesta sekä kunnan velvollisuudeksi säädetystä ja muusta vakuuttamisesta. Kunnanjohtaja tuo vakuutusten kilpailuttamisen tuloksen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Kunnan omistuksessa olevien rakennusten ja alueiden tilapäisestä vuokraamisesta, jos kunnanhallitus on vahvistanut vuokraamisen perusteet.

22 § Palkkatoimikunnan tehtävät ja toimivalta
Kunnanhallituksen nimeämän palkkatoimikunnan esittelijänä toimii palkka-asiamies.
Palkkatoimikunta päättää
• virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta
• virka- ja työehtosopimusta koskevien neuvotteluiden vahvistamisesta
• virka- ja työehtosopimusten mukaisesta harkinnanvaraisesta palkkaluokkiin sijoittelusta
• työnvaativuuden arvioinnin vahvistamisesta
• palkkaluokkiin kuulumattoman henkilöstön palkkauksesta lukuun ottamatta kunnanjohtajaa, jonka palkkauksesta päättää kunnanhallitus
• virka- ja työehtosopimuksen mukaisia vähimmäispalkkoja suurempien palkkojen maksamisesta
(alle 6 kuukauden tilapäisissä työsuhteissa palkan määrittää osastopäällikkö)
• henkilökohtaisen lisän maksamisesta lukuun ottamatta vuosisidonnaista osaa, jonka maksamisesta päättää palkka-asiamies
Palkka-asiamies johtaa virka- ja työehtosopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluita.
Palkkatoimikunta saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi.

23 §
Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävät ja toimivalta
Kasvatus- ja opetuslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta
järjestämisestä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on säädettyjen ja muualla määrättyjen tehtävien lisäksi huolehtia kunnan kasvatus- ja opetustoimen sekä kirjastotoimen, kansalaisopistotoiminnan ja
muun koulutuksen järjestämisestä sen mukaan kuin jäljempänä määrätään.
Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Asiat ratkaistaan kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa koulutoimenjohtajan esittelystä.
Lautakunta päättää
• esiopetuksen, päivähoidon, koulutoimen ja kirjastotoimen järjestämisessä noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista
Hallintosääntö
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esiopetuksen, päivähoidon ja perusopetuksen opetussuunnitelmien sekä opetussuunnitelmiin perustuvien suunnitelmien, joita kutsutaan työsuunnitelmiksi, sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmien hyväksymisestä
koulutuksen järjestäjän suorittamasta arviointitoiminnasta
lukuvuoden työ- ja loma-ajoista
koulujen tuntikehyksestä
järjestettävästä lisäopetuksesta sekä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta
oppilaan määräaikaisesta erottamisesta
kokeilulupien hakemisesta
päivähoitomaksujen määräytymisperusteista, päivähoidon maksualennuksista ja maksuvapautuksista
leikkikenttätoiminnasta
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta
aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista
oman ratkaisuvaltansa ja vastuunsa siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille
koulukuljetuksen periaatteista
kasvatus-, opetus- ja oppilashuoltopalveluista
Kirjaston aukioloajoista
kirjaston asiakasmaksuista
kansalaisopistotoiminnasta
muun koulutuksen hankinnasta

24 §
Koulutoimenjohtajan tehtävät ja toimivalta
Koulutoimenjohtaja päättää
• opetussuunnitelmiin perustuvien lukuvuosittaisten suunnitelmien (työsuunnitelmien) ja toimintasuunnitelmien muutosten hyväksymisestä
• oppilaiden kuljetuksen järjestämisestä, mikäli tämä tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti
• koulunkäynnin aloittamisen siirtämisestä sekä pidennetystä oppivelvollisuudesta
• yli 30 vrk tilapäisestä opiskeluvapautuksesta
• erityisopetuksen ostamisesta lautakunnan hyväksymien sopimusten perusteella
• vastaa kasvatus- ja opetuslautakunnan päätösten toimeenpanosta

25 §
Rehtorin tehtävät ja toimivalta
Rehtori päättää
• yksikön työsuunnitelmasta
• tuntikehyksen valmistelusta
• opetuksen poikkeavasta aloittamis- ja päättymisajankohdasta
• valitun aineen muuttamisesta toiseksi
• oppilaiden ottamisesta
• oppilaan/opiskelijan vapauttamisesta opetuksesta erityisestä syystä
• ns. kotiopetuksessa olevan oppilaan edistymisen valvomisesta
• erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä ja erityisopetuksesta siirtämisestä
• oppilaan tai opiskelijan vapauttamisesta oppiaineen opetuksesta huoltajaa kuultuaan
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oppilaan valinnaisaineesta, jos huoltaja ei suorita valintaa määräajassa tai valitun aineen opetusta
ei voida järjestää,
oppilaan arvioinnin uusimisesta yhdessä kyseisen luokan- tai aineenopettajan kanssa
enintään 30 vrk tilapäisen opiskeluvapautuksen myöntämisestä
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman hyväksymisestä erityisopettajaa
kuultuaan
opetuksen seuraamisen rajoittamisesta perustellusta syystä
kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle
luokanvalvojan määräämisestä
koulun järjestyssäännön hyväksymisestä
oppilaskunnan ohjaajana toimivan opettajan valinnasta

26 §
Päivähoidonohjaajan tehtävät ja toimivalta
Päivähoidosta vastaavan viranhaltijan tehtävänä on tuottaa ja kehittää päivähoitolain mukaisia päivähoitopalveluja paikallisten olojen edellyttämällä tavalla.
Päivähoidonohjaaja päättää
• alle kouluikäisen lapsen hoitopaikkaan sijoituksesta
• päivähoitomaksuista lautakunnan päätösten mukaisesti
• alle kouluikäisen lapsen kasvatuksen ja opetuksen erityisistä järjestelyistä
• erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen kuljetuksen järjestämisestä
• päivähoitoyksiköiden aukioloajoista
• päivähoidon kesäpäivystyksestä
• henkilökunnan tehtävistä
• kodin ja päivähoitoyksikön yhteistyön järjestämisestä
• yksityisten perhepäivähoitajien ja kotien hyväksymisestä lastenhoitotarkoitukseen
• päivähoitopalvelujen ostamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti

27 §
Opettajan tehtävät ja toimivalta
Opettajakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää koulutyötä. Opettajakunnan tulee osallistua koulun
työrauhan ylläpitämiseen
Opettajakunta päättää yhdessä rehtorin kanssa
•koulun järjestyssääntöjen laatimisesta,
•koulua koskevista toimintaperiaatteista ja suunnitelmista
•välituntivalvonnan järjestämisestä,
•vuosiluokalle jättämisestä
•todistuksen antamisesta oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa
•oppikirjojen ja muun oppimateriaalin käyttöönotosta,
•oppilaskunnan sääntöjen vahvistamisesta,
•kodin ja koulun yhteistyön järjestämisestä,
•stipendeistä.
Opettajan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää:
•oppilaan arvioinnista oppiaineen/opintokokonaisuuden osalta
Hallintosääntö
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•tukiopetuksen antamisesta
•opetusta häiritsevän oppilaan poistamisesta luokasta
•kasvatuskeskusteluun ja jälki-istuntoon määräämisestä
•oppilaan kotitehtävien suorittamisesta valvonnan alaisena
•luokanvalvojana/ luokanopettajana toimiessaan luvan myöntämisestä oppilaalle enintään kolmen työpäivän poissaoloon koulusta.

28 §
Kirjastonhoitajan tehtävät ja toimivalta
Kirjastonhoitajan ratkaisuvaltaan kuuluu
• päättää kirjaston aineistohankinnoista ja poistoista
• päättää Satakirjastojen johtoryhmässä yhteisesti sovittujen käytänteiden noudattamisesta Karvian
kirjastossa
• päättää kirjaston toiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista
• päättää kirjaston poikkeuksellisista aukioloajoista

29 §
Vapaa-ajanlautakunnan tehtävät ja toimivalta
Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja tuottaminen liikunta-, raittius-, nuoriso- ja kulttuuritoimen vastuualueella tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden, hallintokuntien ja
kolmannen sektorin kanssa. Keskeisinä arvoina ovat kuntalaisten kuuleminen, yhteisöllisyys ja kumppanuus huomioiden kuntalaisten koko elinkaari. Vapaa-ajanlautakuntaan kuuluu 7 jäsentä.
Vapaa-ajanlautakunnassa asiat ratkaistaan liikunta-raittiussihteerin esittelystä. Hänen ollessa estyneenä
tai esteellisenä, toimii esittelijänä sijaiseksi määrätty henkilö tai puheenjohtaja.
Sen lisäksi mitä laissa, asetuksissa ja muissa säädöksissä on määrätty vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on
1. luoda edellytyksiä liikunta-, raittius-, nuoriso-, kulttuuri- ja museotoimelle, kehittää, suunnitella ja ideoida vapaa-ajantoimintaa sekä toimia eri yhteistyötahojen kanssa.
2. päättää vapaa-aikatoimen toiminnan painopistealueista.
3. päättää vastuualueensa yhdistysten ja yhteisöjen vuosiavustusten jakamisesta.
4. päättää vastuualueensa tilojen, välineiden, alueiden ja palveluiden käyttömaksuista.
5. päättää Karviapäivien järjestämisestä.

30 §
Liikunta- ja raittiussihteerin tehtävät ja toimivalta
Sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty, liikunta-raittiussihteerin ratkaisuvaltaan kuuluu
1. päättää vapaa-aikatoimeen hankittavista välineistä ja muusta aineistosta.
2. päättää vapaa-aikatoimen tilojen käyttövuoroista ja tilapäisistä vuokrauksista.
3. päättää vapaa-aikatoimen kohdeavustusten jakamisesta.
4. päättää välittömästä vapaa-aikatoiminnasta.
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31 §
Nuorisosihteerin tehtävät ja toimivalta
Pykälä poistettu. (Kunnanvaltuusto 15.11.2018)

32 §
Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta
Teknisen lautakunnan tehtäväalueina ovat tekninen hallinto, kiinteistötoimi, liikenneväylät, yleiset alueet,
vesi- ja viemärilaitos, yksityistielain ja asetuksen mukaiset tehtävät sekä rakennusvalvonta ja kaavoitus.
Lautakunta seuraa rakennustoiminnan ja liikenneturvallisuuden yleistä kehitystä kunnassa ja tekee sitä
koskevia aloitteita ja esityksiä.
Tekninen lautakunta koostuu kahdesta sektorista: teknisestä toimesta ja rakennusvalvonnasta. Teknisen
toimen tehtäviin kuuluu
- kunnan oma rakentaminen ja rakennuttaminen
- kiinteistöjen - ja kunnallistekniikan kunnossapito- sekä käyttötehtävät
- vesihuoltolaitoksen käyttö- ja kunnossapito-, rakennuttamis- ja rakentamistehtävistä
- yksityistielain ja asetuksen mukaiset tehtävät
Teknisen toimen tehtävien hoidosta vastaa kunnanrakennusmestari. Rakennusvalvonnan tehtävien hoidosta vastaa rakennustarkastaja.
Teknistä toimea koskevat asiat ratkaistaan lautakunnan kokouksissa kunnanrakennusmestarin esittelystä
ja rakennusvalvontaan liittyvät asiat rakennustarkastajan esittelystä. Näiden ollessa estyneenä tai esteellisenä, toimii esittelijänä sijaiseksi määrätty henkilö tai puheenjohtaja. Lautakunnalle valitaan vuosittain
uusi sihteeri.
Lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä.
Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Lautakunta
• Päättää ja vastaa kunnan toimesta tapahtuvan rakennustoiminnan suunnitelmien laadinnasta, jotka kunnanhallitus tai –valtuusto hyväksyy.
• Päättää niistä urakkasopimuksista sekä tehtävistä hankinnoista, joiden arvo ei ylitä kunnanhallituksen toimintakaudekseen vahvistamaa euromäärää.
• Päättää kunnan omistamien kiinteistöjen, yleisten alueiden, liikenneväylien, vesi- ja viemärilaitoksen ja jätehuollon kunnossapitoon ja käyttöön liittyvistä tehtävistä.
• Päättää katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossapitolain ja jätevesilain kunnalle määräämistä
tehtävistä mukaan lukien jätehuoltomaksun määrääminen.
• Jakaa yksityisteiden kunnossapidon ja silta- sekä peruskorjausavustukset kunnanvaltuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti sekä tekee ehdotuksia näiden jakoperusteista.
• Toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena ja huolehtii yleisistä teistä annetussa laissa tielautakunnalle säädetyistä tehtävistä sekä yksityistieverkon suunnitelmallisesta kehittämisestä
kunnassa.
• Päättää katujen ja teiden nimistä kunnan alueella.
• Päättää kadunpidon järjestämisestä ja hyväksyy MRL:n 85 §:n mukaisen katusuunnitelman sekä
MRL:n 90 §:n mukaisen yleisen alueen suunnitelman. Päättää kadunpidon aloittamisesta ja lopettamisesta.
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huolehtii rakennus-, toimenpide- ja rakennuksen purkuluvat lukuun ottamatta rakennustarkastajan päätettäväksi siirrettyjä lupia.
Huolehtii MRL:n 167 § 2 momentin mukaisesta ympäristönhoidon valvonnasta.
Antaa lausunnot rakentamisen poikkeuslupahakemuksista.
Päättää MRL:n 151 §:ssä tarkoitetusta rakennuttajavalvonnasta, asiantuntijatarkastuksesta ja ulkopuolisesta tarkastuksesta.

33 §
Kunnanrakennusmestarin tehtävät ja toimivalta
1. Päättää vähäisistä muutoksista hyväksyttyihin rakennussuunnitelmiin kunnan omissa rakennushankkeissa.
2. Päättää kiireellisistä korjaustöiden suorittamisesta mikäli vahingon estäminen ja toiminnan turvaaminen sitä edellyttää.
3. Päättää vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksujen määräämisestä ja täytäntöönpanosta kunnanvaltuuston hyväksymien taksojen mukaisesti.
4. Hyväksyy taksan mukaiset vesi- ja viemärilaitoksen liittymäsopimukset.
5. Päättää niistä urakkasopimuksista, suunnittelusopimuksista ja hankinnoista, joiden arvo ei ylitä
lautakunnan vuosittain vahvistamaa euromäärää.
6. Päättää tilapäisten työntekijöiden sekä harjoittelijoiden ottamisesta ja irtisanomisesta.
7. Hyväksyy MRL:n 89 §:n mukaisen johdon, laitteen tai rakennelman siirtämisen kunnan omistamille
ja hallitsemille alueille.
8. Toimii tarvittaessa rakennustarkastajan sijaisena esteellisyystapauksissa ja vuosilomien aikana.

34 §
Rakennustarkastajan tehtävät ja toimivalta
1. Myöntää MRL:n 128 §:n ja 130 §:n mukaisen maisematyöluvan ja MRL:n 144 §:n mukaisen töiden
aloittamisoikeuden sekä MRL:n 176 §:n mukaisen rakennusluvan tilapäiselle rakennukselle.
2. MRL 130 §:ssä tarkoitetun rakennusluvan, toimenpideluvan ja purkamisluvan myöntäminen, kun
kyseessä on enintään kaksi huoneistoa käsittävän, asuntotarkoitukseen käytettävän rakennuksen
tai enintään 300m2 talousrakennuksen tai tuotantotilojen rakentaminen, vapaa-ajanasunnon rakentaminen tai luvan myöntäminen peruskorjaamiseen ja enintään 300 m2 laajentamiseen.
3. Myöntää rakennusjärjestyksen mukaiset toimenpide- ja muut luvat.
4. MRL 175 §:n mukaiset vähäistä poikkeamista koskevat päätökset.
5. Päättää rakennusjärjestyksen mukaan tekniselle lautakunnalle kuuluvien lupien ja suostumusten
antamisesta lukuun ottamatta rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa koskevaa määräystä.
6. Päättää rakennustyön vastaavan työnjohtajan ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden asennustöiden vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä.
7. Määrää sellaisen toiminnan keskeyttämisestä, joka on rakentamisesta annettujen säännösten vastaista (MRL 180 §).
8. Suorittaa tarvittaessa Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 44 §:ssä tarkoitetun katualueen haltuunottokatselmuksen.
9. Päättää romuajoneuvon siirtämisestä ja haltuun ottamisesta lain 2008/828 (Laki ajoneuvojen siirtämisestä) mukaisesti.
10. Päättää MRL § 163 mukaisen vähäisen laitteen sijoittamisesta ja MRL § 168 mukaisen kevyen rakennelman ja laitoksen käytöstä.
11. MRL 143 §:n mukaisesti luvan voimassaolon jatkamisesta päättäminen.
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12. Laatii kerran vuodessa MRL:n 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen.
13. Hyväksyy rakennusvalvontamaksut kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti.
14. Ratkaisee MRA § 84 mukaisen osoitemäärittelyn sekä haja-asutusalueella kiinteistöjen osoitenumeroiden antamisen.
15. Huolehtii MRL:n 181.4 §:n mukaisesta markkinavalvonnasta.
16. Toimii tarvittaessa kunnanrakennusmestarin sijaisena esteellisyystapauksissa ja vuosilomien aikana.

35 §
Elinvoimalautakunnan tehtävät ja toimivalta
Elinvoimalautakunnan tehtävänä on kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, eri elinkeinojen edistäminen
ja yleinen kehittäminen, yleisen viihtyvyyden edistäminen, kuntamarkkinointi, työmarkkinoiden kehittäminen, työllisyyden edistäminen sekä lausuntojen antaminen elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisesta.
Elinvoimalautakunnassa asiat ratkaistaan kunnanjohtajan esittelystä.
Elinvoimalautakunta myöntää toimialallaan avustuksia, yritystukia ja kesätyöllistämistukia määrärahojen
puitteissa sekä järjestää koulutusta.
Elinvoimalautakunnan alaisuuteen voidaan nimetä elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on valmistella elinvoimaisuuden kehittämiseen liittyviä asioita elinvoimalautakunnalle.

36 §
Toimivallan edelleen siirtäminen
Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle
toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.
Perustelut: Valtuusto voi hallintosäännön määräyksellä antaa kunnan viranomaiselle oikeuden omalla
päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen. Viranomaista, jolle toimivalta voidaan siirtää, ei tarvitse
määrätä hallintosäännössä. Toimivallan edelleen siirtäminen voidaan rajata niin, että toimivaltaa voidaan
siirtää vain hallintosäännössä määrätylle viranomaiselle. Toimivallan edelleen siirtämistä koskeva päätös
voi myös koskea yksittäisiä asioita tai asiaryhmiä.

37 §
Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta
Valtuuston ja kunnanhallituksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee kunnansihteeri tai kunnanjohtaja.
Toimielimen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee toimielimen esittelijä.
Keskusarkistosta vastaava viranhaltija antaa tiedon niistä asiakirjoista jotka sijaitsevat keskusarkistossa.
Perustelut: Jos pyydettyjä asiakirjoja tai tietoja ei katsota voitavan antaa, tietoja pyytäneelle tulee kertoa
perustelut sekä tieto siitä, että hän voi halutessaan saada tietopyyntönsä viranomaisen ratkaistavaksi.
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Toimielimen ja viranhaltijan päätökseen tiedon ja asiakirjan antamisessa haetaan muutosta hallintovalituksella suoraan hallinto-oikeudelta. Kun päätösvallan siirto ei perustu kuntalakiin, ei päätöksiin voi käyttää otto-oikeutta.

38 §
Asian ottaminen kunnanhallituksen käsiteltäväksi
Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.
Perustelut: Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen. Vastaavasti esittelijän ollessa estynyt esittelijän sijainen voi tehdä ottopäätöksen.
Puheenjohtajan tai viranhaltijan tekemä ottopäätös on syytä kirjata, jotta otto-oikeuden käyttäminen
määräajassa voidaan tarvittaessa näyttää toteen.

39 §
Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi
Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.
Perustelut: Kuntalain 92 §:ssä annetaan kunnanhallitukselle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle oikeus ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja
kunnanhallituksen jaoston päättämä asia.
Lautakunnalla on yksittäisessä asiassa otto-oikeus kuitenkin vain siinä tapauksessa, ettei asiaa ole otettu
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

40 §
Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista
päätöksistä lukuun ottamatta henkilöstöhallinnollisia päätöksiä, jotka koskevat yksittäistä viranhaltijaa tai
työntekijää tai korkeintaan kolmen kuukauden mittaisia työsopimuksia.
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä
lukuun ottamatta henkilöstöhallinnollisia päätöksiä, jotka koskevat yksittäistä viranhaltijaa tai työntekijää
tai korkeintaan kolmen kuukauden mittaisia työsopimuksia.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Ilmoitus tehdään sähköpostitse kunnanhallitukselle tai lautakunnalle.
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Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön,
jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut: Otto-oikeutta on käytettävä kuntalaissa säädetyn oikaisuvaatimusajan kuluessa.

6 luku
Toimivalta henkilöstöasioissa
41 §
Kunnanhallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa
Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on
kunnanhallituksella.
Perustelut: Määräyksellä kunnanhallitukselle annetaan yleistoimivalta henkilöstöasioissa tilanteissa, joissa
laissa tai hallintosäännössä ei ole toimivaltamääräystä. Ilman tätä määräystä toimivalta em. tilanteissa
olisi valtuustolla.

42 §
Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä
virkanimikkeen muuttaminen
Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Virkanimikkeen muuttamisesta päättää se toimielin, joka päättää palvelussuhteeseen ottamisesta.
Perustelut: Kuntalain 88 §:n mukaan viran perustamisesta päättää valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin.

43 §
Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi
Kunnanhallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.
Perustelut: Päätöksenteossa sovelletaan kuntalain 89 §:ää. Kysymys on tilanteesta, jossa viran tehtäviin ei
kuulu julkisen vallan käyttöä.

44 §
Kelpoisuusvaatimukset
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty
virkaa perustettaessa.
Jos henkilö otetaan virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa, kelpoisuusvaatimuksista päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.
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Perustelut: Perustuslain 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja
koeteltu kansalaiskunto.
Kun kelpoisuusvaatimuksia ei ole säädetty lailla tai asetuksella, kunnan toimivaltainen viranomainen harkitsee viran tarkoituksenmukaiset kelpoisuusvaatimukset.

45 §
Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Perustelut: Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävään, jossa käytetään julkista valtaa, voidaan perustellusta
syystä ottaa henkilö virkasuhteeseen myös ilman että tehtävää varten on perustettu virkaa.
Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä
jättämisestä.
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentissa säädetyillä edellytyksillä.

46 §
Palvelussuhteeseen ottaminen
Valtuusto päättää kunnanjohtajan, kunnansihteerin sekä kunnanrakennusmestarin valinnasta.
Kunnanhallitus päättää koulutoimenjohtajan tehtävien hoitamisesta, nuorisosihteerin, liikuntasihteerin ja
rakennustarkastajan valinnasta sekä muidenkin hallinto-osaston viranhaltijoiden ja toistaiseksi otettavien
työntekijöiden valinnasta. Lautakunnat päättävät alaisuudessaan olevien muiden kuin edellä mainitun
henkilöstön ottamisesta.
Sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön ottamisesta enintään 3 kuukauden ajaksi päättää toimintayksikön
esimies ja enintään 12 kuukauden ajaksi osaston päällikkö. Tätä pidemmäksi määräajaksi ottamisesta
päättää sama elin joka päättää vakinaisen henkilöstön ottamisesta kuitenkin niin, että kunnanhallitus
päättää sijaisuuksista ja määräaikaisuuksista niidenkin virkojen osalta, joiden vakinaisesta täyttämisestä
päättää valtuusto. Harjoittelijoiden ja muiden esim. työvoimapoliittisten tukitoimenpiteisiin palkattomasti
tulevien henkilöiden ottamisesta päättää toimintayksikön esimies.
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää koeajan määräämisestä ja työsuhteeseen ottava viranomainen sopii koeajasta.
Virka- tai työsuhteeseen sovellettavan hinnoittelutunnuksen toteaa osastopäällikkö. Mikäli hinnoittelutunnukseen sijoittaminen edellyttää harkintaa, tekee päätöksen palkkatoimikunta. Ns. hinnoittelemattomiin kuuluvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkasta päättää palkkatoimikunta lukuun ottamatta
kunnanjohtajaa, jonka palkkauksesta päättää kunnanhallitus.
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47 §
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin kunnanhallitus.
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt
viranomainen.
Perustelut: Kunnallisen viranhaltijalain 7 §:ssä säädetään terveydentilaa koskevan selvityksen vaatimisesta
virkasuhteeseen otettaessa, virkasuhteeseen ottamista koskevan päätöksen tekemisestä ehdollisena, ehdollisen päätöksen vahvistamisesta sekä toteamisesta rauenneeksi.
Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa säädetään rikosrekisteriotteen pyytämisestä nähtäväksi, valinnan tekemisestä ehdollisena, ehdollisen päätöksen vahvistamisesta
sekä toteamisesta rauenneeksi.

48 §
Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen
alkamista
Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden
joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa.
Perustelut: Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan 1 momentista
poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on muu 3 momentissa mainittuihin perusteisiin
rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste.

49 §
Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat
Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämisestä.
Kunnanjohtaja ja osaston päällikkö sekä toimintayksikön esimies ratkaisevat kuitenkin suoraan alaisuudessaan olevan henkilöstön osalta seuraavat asiat:
-

-

Vuosiloman myöntäminen
Harkinnanvaraisen virkavapauden tai työloman myöntäminen enintään 30 kalenteripäivän ajaksi
Myöntävät enintään 3 päivän sairauspoissaolon työntekijän omalla ilmoituksella enintään 5 kertaa
vuodessa.
Myöntävät sairauspoissaolot lääkärintodistuksen perusteella.
Myöntävät tilapäisen hoitovapaan työntekijän/ viranhaltijan alle 10 –vuotiaan lapsen hoitamiseksi
työntekijän omalla ilmoituksella enintään 5 kertaa vuodessa tai lääkärintodistuksen perusteella
KVTES:n mukaisesti.
Koulutukseen osallistumisesta päättäminen.
Myöntävät vapautuksen luottamustoimen hoitamiseksi.

Kunnanjohtajan virkavapaushakemuksen ratkaisee kunnanhallituksen puheenjohtaja.
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50 §
Muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat
Virkavapaan, johon viranhaltijalla on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, myöntämisestä,
keskeyttämisestä ja peruuttamisesta päättää Kunnanjohtaja ja osaston päällikkö sekä toimintayksikön
esimies suoraan alaisuudessaan olevan henkilöstön osalta. Viranhaltijan virkavapaushakemukset ratkaistaan hallintopäätöksellä.
Sellaisen työvapaan, johon työntekijällä on lain tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, myöntämisestä päättää Kunnanjohtaja ja osaston päällikkö sekä toimintayksikön esimies suoraan alaisuudessaan
olevan henkilöstön osalta.
Tätä pykälää sovelletaan myös TSL 4 luvun 4 § mukaiseen osittaiseen hoitovapaaseen.

51 §
Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten
määräysten soveltaminen
Mikäli tässä luvussa ei ole toisin määrätty, virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten
soveltamisesta päättää palkkatoimikunta.
Määräyksen lisä- yli, lauantai-, sunnuntai, ilta- ja yötyöstä antaa toimintayksikön esimies alaiselleen henkilökunnalle.

52 §
Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimivalta on eri viranomaisilla,
siirtämisestä päättää kunnanhallitus.
Perustelut: Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen voidaan toteuttaa vain, mikäli kunnallisen
viranhaltijalain 24 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Viranhaltijan asema toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei saa muuttua. Siten esimerkiksi määräajaksi otettua viranhaltijaa ei voida
siirtää toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

53 §
Sivutoimet
Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta päättää kunnanhallitus.
Sellaisesta sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Ilmoitus annetaan kunnanjohtajalle.

54 §
Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä kunnanjohtajalta sekä kunnanjohtajan määräämisestä terveydentilaa koskeviin
tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
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Osastopäällikkö ja osastopäälliköiden osalta kunnanjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä alaiseltaan viranhaltijalta sekä viranhaltijan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

55 §
Virantoimituksesta pidättäminen
Kunnallisen viranhaltijalain 48 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä. Valtuuston puheenjohtaja voi ennen valtuuston kokousta päättää kunnanjohtajan väliaikaisesta
virantoimituksesta pidättämisestä.
Muun viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä
viranomainen.
Kunnanjohtaja voi ennen kunnanhallituksen kokousta päättää kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.
Osastopäällikkö voi ennen lautakunnan kokousta päättää lautakunnan alaisen viranhaltijan väliaikaisesta
virantoimituksesta pidättämisestä.
Perustelut: Virantoimituksesta pidättämisen edellytyksistä säädetään kunnallisen viranhaltijalain 47 §:ssä
ja toimivallasta ja menettelystä 48 §:ssä.

56 §
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

57 §
Lomauttaminen
Kunnanhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista.
Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää osastopäällikkö.

58 §
Palvelussuhteen päättyminen
Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä
päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.
Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.
Perustelut: Palvelussuhteen päättymisellä tarkoitetaan virka- ja työsuhteen irtisanomista sekä purkamista
laissa säädetyillä perusteilla sekä työsuhteen purkautuneena pitämistä työsopimuslain 8 luvun 3 §:n nojalla.
Virkasuhde ja työsuhde päättyvät myös viranhaltijan ja työntekijän irtisanoessa virka- tai työsuhteensa.
Ilmoitus irtisanomisesta merkitään tiedoksi.
Kunnallisen viranhaltijalain 34 §:ssä säädetään virkasuhteen päättymisestä ilman irtisanomista.
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59 §
Menetettyjen ansioiden korvaaminen
Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää osastopäällikkö.

60 §
Palkan takaisinperiminen
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä päättää osastopäällikkö.
Perustelut: Takaisinperinnän edellytyksistä säädetään kunnallisen viranhaltijalain 56 §:ssä.
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7 luku
Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta ja muista käsittelytavoista. (TihL 2 §)
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan kunnan hankkimaan, tuottamaan, käyttämään ja säilyttämään tietoon kohdistuvia toimenpiteitä. Tällaista tietoa tulee hallinnoida ja käsitellä siten, että tieto on luotettavaa, tehokkaasti hyödynnettävää ja tuottavuutta edistävää kaikissa toiminnan tarpeissa ja erilaisissa käyttötarkoituksissa.
Hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän tietojenkäsittelytavan lähtökohtana on korkeatasoinen asiakirjahallinto, jonka avulla tietoaineistojen saatavuus, käytettävyys, suojaaminen ja eheys varmistetaan.
Kunnat ja kuntayhtymät ovat tiedonhallintalaissa tarkoitettuja tiedonhallintayksikköjä. Tiedonhallintayksikön tehtävänä on järjestää tiedonhallinta vaatimusten mukaisesti. Tiedonhallintayksikön johtona toimii
pääsääntöisesti kunnanhallitus. Johdon on huolehdittava, että tiedonhallintaan liittyvät vastuut on määritelty. (TihL)
Tietohallinto turvaa kunnan tehtävien hoitamisen tieto- ja viestintäteknisiä menetelmiä ja keinoja hyväksikäyttäen.
Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjatietojen tuottamista, käsittelyä, säilyttämistä, hävittämistä ja arkistointia sekä pitää hakumenetelmien avulla asiakirjatiedot helposti saatavilla.
Asiakirjatiedolla tarkoitetaan eri muodoissa olevia asiakirjoja ja asiakirjatietoja.
Hallinnon julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia ja niiden salassapidosta säädetään lailla. Tietosuojasääntelyn Henkilötietolain velvoitteilla toteutetaan yksityisyyden suojaa henkilötietoja käsiteltäessä.

61 §
Kunnanhallituksen tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtävät
Kunnanhallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalain 4.2 §:n vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty
kunnassa.
Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut ovat:
1. Vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta ja ylläpidosta (tiedonhallintamalli 5
§), muutosvaikutusten arviointi (5 §) ja asiakirjajulkisuutta koskeva kuvaus (28 §),
2. Vastuu 19 §:ssä säädetystä tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttamisesta ja saatavuudesta,
3. Vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietojärjestelmien toiminnasta ja yhteentoimivuudesta sekä
tietovarantojen yhteentoimivuudesta (2 §:n 13 kohta, 5 §, 12-17 §, 22 – 24 §) ja
4. Vastuu asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämisestä sekä tietoaineistojen säilyttämisen järjestämisestä (21 §, 25 – 27 §).
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Kunnan tiedonhallinnan toteutusta johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja ja yleisestä ohjauksesta vastaa kunnansihteeri.
Osastopäälliköt vastaavat siitä, että tiedonhallinnassa noudatetaan tiedonhallintalain 4 luvussa määriteltyjä tietoturvallisuuden perustason vaatimuksia sekä siitä, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Osastopäälliköt huolehtivat resurssoinnista ja vastuuttaa tehtävät niin, että tietojärjestelmien tietoturvallisuus-, lokitus-, rajapinta- ym. tiedonhallintalain vaatimukset hoidetaan kuntoon siirtymäsäännösten rajoissa.
Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtava viranhaltija vastaa asianhallintaan sekä tietoaineistojen arkistointiin ja tuhoamiseen liittyvistä asioista. Kunnansihteeri ja asiakirjahallintoa johtava viranhaltija vastaavat yhdessä tiedonhallintamallin ylläpitämisestä ja päivittämisestä vastuualueidensa mukaisesti. Tietosuoja-asetuksen mukaisen selosteen sisällöstä vastaa tietosuojavastaava.
Perustelut: Tiedonhallintalain 4 §:n mukaan tiedonhallintayksikön johdon tulee määritellä tiedonhallintaan
liittyvät vastuut. Vastuut voi määritellä yksilötasolle, esimerkiksi tietoturvapäällikölle tai vaihtoehtoisesti
ryhmälle kuten tiedonhallintaryhmälle.
Tiedonhallintalain 4 §:n mukaan tiedonhallintayksikön johdon tulee huolehtia, että tiedonhallintayksikössä
on ajantasaiset ohjeet tietoaineistojen käsittelystä, tietojärjestelmien käytöstä, tietojenkäsittelyoikeuksista, tiedonhallinnan vastuiden toteuttamisesta, tiedonsaantioikeuksien toteuttamisesta, tietoturvallisuustoimenpiteistä sekä poikkeusoloihin varautumisesta. Johdon tulee myös huolehtia riittävästä valvonnasta
koskien tiedonhallinnan säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista. Tiedonhallinnan vaatimukset
tulee ottaa huomioon hankinnoissa ja sopimuksissa.
Tiedonhallintayksikön johdon tulee huolehtia asianmukaisista työvälineistä. Tiedonhallintayksikössä tulee
olla tarjolla koulutusta tiedonhallintaa, tietojenkäsittelyä sekä asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa koskevista säädöksistä, määräyksistä ja tiedonhallintayksikön ohjeista. Koulutusta tulee olla tarjolla henkilöstölle ja tiedonhallintayksikön lukuun toimiville.
Kunnanhallitus vastaa siitä, että arkistotoimen asiakirjahallinnon ohjeistus, vastuut käytännöt ja valvonta
on määritelty kunnan viranomaisen eri tehtävissä sekä
Kunnanhallituksen tulee huolehtia arkistolain 7-9 §:n mukaisista velvoitteista:
1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta
2. määrää kunnan asiakirjahallintoa, arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtava viranhaltija
3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä
4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (AMS, TOS) arkistonmuodostussuunnitelman yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä
5. nimeää kunnan arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei ole määrätty
rekisterinpitäjää.
Perustelut: Arkistolain 9 §:n mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle.
Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista.
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Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Arkistolaissa
ei suoraan edellytetä virkasuhdetta, mutta mallisäännön 58 §:n 1, 3 ja 4 kohdissa asiakirjahallintoa johtavalle viranhaltijalle määrätyt tehtävät edellyttävät virkasuhdetta.
Asiakirjahallinnon hoito tulee organisoida selkeästi ja yksilöidysti. Tehtävien hoidon tuloksena muodostuvien asiakirjojen säilytysaikojen ja -tapojen määritteleminen edellyttää asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen kokonaisvaltaista suunnittelua. Asiakirjahallinnon suunnittelu- ja ohjaustehtävistä vastaavilla
tulee olla tehtävän edellyttämä koulutus. Kunnan arkistonmuodostajia ja rekisterinpitäjiä voivat olla viranomainen, toimiala tai tehtävä.
Tiedonohjaussuunnitelmalla hallitaan sekä paperisessa muodossa olevaa että sähköistä aineistoa.

62 §
Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtavan viranhaltijan tehtävät
Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa kunnanhallituksen alaisena asiakirja-hallintoa ja vastaa kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä
1. vastaa kunnanhallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kunnan tiedonhallintaa,
3. hyväksyy tiedonkäsittelyn, säilytyksen ja arkistoinnin ohjeistuksen kunnan arkistonmuodostussuunnitelman,
4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista,
5. laatii kunnan asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä
6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.

63 §
Lautakunnan/toimialan asiakirjahallinnon tehtävät
Lautakunta/toimiala huolehtii oman toimialansa asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen määräysten ja
ohjeiden mukaisesti. Asiakirjahallinnon vastuuhenkilönä toimii lautakunnan osalta esittelijä ja kunkin toimintayksikön esimies toimintayksikkönsä osalta.
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II OSA
Talous ja valvonta
8 luku
Taloudenhoito
Talousarvio osana taloussuunnitelmaa on valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline sekä kunnan kokonaistalouden suunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa. Talousarvio laaditaan siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan
(alibudjetointikielto).
Talousarviossa on käyttötalous- ja investointiosa sekä tuloslaskelma ja rahoitusosa. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan taloutta koskevat säännökset ovat kuntalain 13 luvussa.

64 §
Talousarvio ja taloussuunnitelma
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeet.
Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunkin toimintayksikön esimies valmistelee talousarvion
yksikkönsä osalta.
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet
sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Määräraha ja tuloarvio otetaan talousarvioon bruttomääräisenä.

Perustelut: Kunnan toimintaa johdetaan kuntastrategian mukaisesti ja tavoitteena on valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttaminen. Talousarviossa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään omana kokonaisuutenaan kuntakonsernin kannalta olennaisia tulevia tapahtumia ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Tällaisia
voivat olla konserniyhteisöjen investoinnit, yhtiöjärjestelyt, myönnettävät ja realisoituvat takaukset ja
muut vastuut ja velvoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

65 §
Talousarvion täytäntöönpano
Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.
Kunnanhallitus hyväksyy talousarviovuoden alussa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Osastopäälliköt ja toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikköjensä määrärahojen käytöstä ja hankinnoista hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Kukin toimielin vahvistaa viranhaltijoiden hankintarajat
vuosittain. Tilivelvollisia ovat 15 §:ssä mainitut osastopäälliköt ja 16 §:ssä mainitut toimintayksiköiden
esimiehet.
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Toimintayksikön esimies vastaa toimialueensa laskutuksen ja laskujen perinnän järjestämisestä sisäisen
valvonnan ohjeen mukaisesti.
Toimintayksikön esimies vastaa toimialueensa valtionavustusten hakemisesta ja niitä koskevien selvitysten tekemisestä.

66 §
Toiminnan ja talouden seuranta
Toimintayksiköt seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.
Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain.
Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.
Kukin toimielin laatii toimintakertomuksensa.

67 §
Talousarvion sitovuus
Talousarviosta päättäessään valtuusto hyväksyy toiminnan sitovat tavoitteet.
Kunnanhallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntaa sitova ja kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.
Perustelut: Talousarvion sitovuus todetaan kuntalain 110.5 §:ssä. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Valtuusto voi talousarviolla ohjata kunnan taloutta sekä asettaa tavoitteita ja rajoja kunnan muiden viranomaisten toiminnalle. Valtuusto voi päättää muutoksista talousarvioon
talousarviovuoden aikana.
Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lähtökohtaisesti kaikki valtuuston talousarviossa asettamat tavoitteet ovat
sitovia siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa
osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin
ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Toisaalta toimielin ei ole velvollinen käyttämään
määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan
käyttötarkoitus muutoin toteutuu.

68 §
Talousarvion muutokset
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen
vaikutukset määrärahoihin.
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Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan
talousarviovuoden aikana.
Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa.

69 §
Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen
Kunnan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta päättää kunnanvaltuusto lukuun ottamatta asemakaavaalueen tontteja kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat periaatteet. Osakkeiden luovuttamisesta päättää kunnanhallitus. Kunnan muun irtaimen omaisuuden luovuttamisesta päättää se toimielin, jonka hallintaan kyseinen omaisuus kuuluu. Arvoltaan vähäisen (3000 euroa) irtaimen omaisuuden
luovuttamisesta päättää toimintayksikön esimies.
Kunnan kiinteän omaisuuden vuokraamisesta päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Toimintayksikön esimies päättää hallitsemansa tilan tilapäisestä vuokraamisesta esim.
kokouskäyttöön kunnanhallituksen määrittämien vuokraehtojen mukaisesti. Kunnan omistamien asuntoosakkeiden vuokraamisesta päättää kunnanjohtaja.

70 §
Poistosuunnitelman hyväksyminen
Valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.
Kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.
Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

71 §
Rahatoimen hoitaminen
Kunnan rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, lainarahoitus ja
rahavarojen sijoittaminen.
Valtuusto päättää kunnan kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto
päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.
Kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. Kunnanjohtaja päättää kuitenkin tilapäisen lainan ottamisesta valtuuston vahvistamaan enimmäismäärään asti.
Muutoin kunnan rahatoimesta vastaa kunnanhallitus.
Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa kunnansihteeri.

72 §
Maksuista päättäminen
Valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.
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Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä ellei tässä hallintosäännössä
toisin määrätä.
Perustelut: Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.
Kuntalain 14 § antaa valtuustolle mahdollisuuden siirtää toimivaltaansa
alemmalle viranomaiselle maksujen yksityiskohtaisemmassa hinnoittelussa ja määräämisessä. Valtuusto
voi päättää maksujen yleisistä perusteista esimerkiksi talousarvion yhteydessä.

73 §
Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut
Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.
Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka
porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun
lisäksi sivukohtainen maksu.
Kunnanhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.
Perustelut: Julkisuuslain 34 §:n mukaan tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, julkinen
sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse ja kun asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen
neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.
Kopiosta ja tulosteista voidaan periä maksu, joka vastaa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuvien
kustannusten määrää.
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9 luku
Ulkoinen valvonta
Ulkoinen valvonta on riippumaton toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta ja sen tärkein osa on
hallinnon ja talouden tarkastus eli tilintarkastus. Tilintarkastuksen tehtävänä on järjestelmällisen, asiantuntevan, riippumattoman ja eri intressitahojen edut huomioon ottavan ulkoisen valvonnan toteuttaminen. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Tilintarkastajan tehtävänä on myös tarkastaa, onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä
varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Arviointi kohdistuu sekä
kunnan omalle toiminnalle että tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Keskeinen arvioinnin kohde on kunnanhallitus.

74 §
Ulkoinen ja sisäinen valvonta
Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat
tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

75 §
Tarkastuslautakunnan kokoukset
Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan
määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.
Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin 15 luvun määräyksiä.

76 §
Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on
1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla
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Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista.

77 §
Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät
Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.
Perustelut: Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi
tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Rekisterinpitäjänä tarkastuslautakunnalla on henkilötietolain mukaan määräytyvät rekisterinpitäjän velvoitteet ja vastuut. Sidonnaisuus- rekisteriin voidaan viedä vain sidonnaisuussääntelyn näkökulmasta tarpeellisia tietoja.

78 §
Tilintarkastusyhteisön valinta
Tilintarkastusyhteisö valitaan valtuuston päättämäksi, enintään 6 vuoden, toimikaudeksi tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.
Perustelut: Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kilpailuttaa tilintarkastusyhteisön valinta ja tehdä valtuustolle ehdotus valittavasta tilintarkastusyhteisöstä sekä valvoa tilintarkastussopimuksen noudattamista.
Tilintarkastusyhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

79 §
Tilintarkastajan tehtävät
Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä.

80 §
Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät
Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

81 §
Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi
Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä.
Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Hallintosääntö
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Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla.
Perustelut: Tilintarkastuskertomuksessa otetaan kantaa vastuuvapauden myöntämiseen tilivelvollisille.
Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta.
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10 luku
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntakonsernin johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään
varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat
turvataan.
Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmentaa
sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riittävyyttä.
Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.
Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa. Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen linjaukset, tavoitteet ja osa-alueet sekä
niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyt.

82 §
Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä
1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä
Perustelut: Kunnanhallitus ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmällisen toimintatavan
sekä valvoo sen toimeenpanoa ja tuloksellisuutta. Ohjeistamisessa tulee huomioida ydintoimintojen ja
järjestelmien tunnistaminen, merkittävät ulkoistetut palvelut ja toiminnot sekä hyväksyttävän riskitason ja
riittävien hallinnan menettelyiden määritteleminen.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä
riskienhallinta on kunnassa ja kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää taloussuunnittelukaudella. Lautakunnat
laativat kunnanhallitukselle omaa toimintaansa koskevat osiot, joista kunnanhallitus voi koota toimintakertomukseen koko hallinnon kattavan selvityksen.

Perustelut: Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa tulee antaa tiedot sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston toimintakertomusta koskevan yleisohjeen mukaan sisäisen valvonnan selonteossa tulee kuvata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen, valvonnassa havaitut puutteet sekä toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Lisäksi toimintakertomuksessa on, yleisohjeen mukaan, arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja.
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83 §
Lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Perustelut: Raportointi pitää sisällään tiedot merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä niiden hallinnasta.

84 §
Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Kunnanjohtaja sekä osastopäälliköt ja toimintayksiköiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat
alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan
toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden
mukaisesti.
Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.
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III OSA
Valtuusto
11 luku
Valtuuston toiminta
85 §
Valtuuston toiminnan järjestelyt
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat on valittu.
Puheenjohtajisto valitaan 2 vuoden toimikaudeksi.
Valtuustossa on kaksi - kolme varapuheenjohtajaa.
Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja,
jollei valtuusto toisin päätä.
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija.
Perustelut: Kuntalain 94.3 §:ssä säädetään valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen menettelytavoista.
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että puheenjohtajiston toimikausi on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin vaalia ei tarvitse toimittaa.
Kunnanhallituksen jäsenten toimikausi jatkuu siihen saakka kunnes valtuusto on valinnut uuden kunnanhallituksen. Hallintosäännön 95 §:ssä määrätään kunnanhallituksen läsnäolosta valtuuston kokouksessa.
Kokouskutsu valtuuston ensimmäiseen kokoukseen tulee siten lähettää kunnanhallituksen jäsenille.

86 §
Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi
Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle
kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen onallekirjoitettava ilmoitus.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.
Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä
eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.

Hallintosääntö

44 (70)

87 §
Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa
Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmään liittymisestä ja siitä
eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle.

88 §
Istumajärjestys
Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.
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12 luku
Valtuuston kokoukset
Valtuustoasioiden valmistelusta ja käsittelystä sekä valtuuston kokousmenettelyistä säädetään kuntalain
12 luvussa.
Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.
Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden
avulla (sähköinen kokous).
Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta kokouskutsussa mainitussa
tilassa.
Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset
laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

89 §
Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. Kokouskutsussa
on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava tila, jossa yleisö voi seurata kokousta.
Kokouskutsu on lähetettävä tai saatettava sähköisesti saataville vähintään 7 päivää ennen valtuuston kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien, kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- oikeus tai -velvollisuus. -Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Perustelut: Valtuuston kokoontumisesta ja kokouskutsusta säädetään kuntalain 94 §:ssä. Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

90 §
Esityslista
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään
kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
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91 §
Sähköinen kokouskutsu
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Kokouskutsu toimitetaan
valtuutetun pyynnöstä postitse.
Perustelut: Kokouskutsun, esityslistan, liitteiden ja oheismateriaalin lähettämisestä sähköisesti otetaan
määräykset hallintosääntöön. Mitä tässä sanotaan lähettämisestä, tarkoitetaan myös asiakirjojen saattamista sähköisesti saataville. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla tietoliikenneyhteydellä.

92 §
Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla sen valmistuttua. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan
salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa
julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan
verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

93 §
Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään
sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta.

94 §
Varavaltuutetun kutsuminen
Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla- olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille.
Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 :§n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Varavaltuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystään.
Perustelut: Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa
esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama
määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen
ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.
Valtuutetun tai varavaltuutetun siirtymisellä toiseen valtuustoryhmään kesken vaalikauden ei ole vaikutusta varavaltuutettujen kutsumiseen. Varavaltuutetut määräytyvät vaalituloksen mukaan koko vaalikauden ajan.

95 §
Läsnäolo kokouksessa
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.
Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän
ole samalla valtuutettu.
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Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

96 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä.
Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat
varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.
Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan valtuutettu saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle.
Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.
Mikäli puheenjohtaja toteaa valtuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen on keskeytettävä tai
lopetettava kokous.
Perustelut: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on puheenjohtajan ratkaistava asia. Kuntalain 103 §:n
mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Läsnä
oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

97 §
Kokouksen johtaminen
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa säädetään kuntalain 102 §:ssä.
Perustelut: Kuntalain 102 §:n mukaan puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Jos kokouksessa läsnä oleva henkilö käytöksellään häiritsee kokouksen
kulkua, puheenjohtajan tulee kehottaa häntä käyttäytymään asianmukaisesti. Jos kehotusta ei noudateta,
puheenjohtaja voi määrätä henkilön poistumaan. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.

98 §
Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.

99 §
Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.
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100 §
Esteellisyys
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava paikaltaan. Jos asia käsitellään suljetussa kokouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta.
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi.
Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava paikaltaan.
Henkilö, jonka esteellisyyden valtuusto ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn
vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.
Perustelut: Esteellisyyttä koskevat säännökset, mm. esteellisyysperusteet ovat kuntalain 97 §:ssä ja hallintolain 27 - 30 §:ssä. Esteellisyyssäännöksiä sovelletaan kaikkiin, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai velvollisuus.
Kuntalain 97.5 §:n mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.
Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn ja hänen on siirryttävä yleisölle varattuun tilaan ennen kyseisen asian käsittelyn aloittamista. Esteellistä henkilöä voidaan kuitenkin kuulla kokouksessa asianosaisena tai asiantuntijana.
Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti henkilölle itselleen. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa on suositeltavaa ilmoittaa esteellisyydestä ja vetäytyä asian käsittelystä. Valtuuston
päätökseksi riittää tilanteen toteaminen. Pöytäkirjaan merkitään henkilön poistuminen esteellisenä ja perusteluna kuvataan esteellisyyden synnyttävä tilanne. Tarvittaessa valtuusto ratkaisee esteellisyyden päätöksellään. Päätöksen perusteluvelvollisuus perustuu hallintolain 45 §:ään.
Hallintolain 29 §:n mukaan valtuutettu tai varavaltuutettu saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian
käsittelyyn vain, jos valtuusto ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivästystä saatavissa esteetöntä henkilöä.

101 §
Asioiden käsittelyjärjestys
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.
Kunnanhallituksen ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos asian on valmistellut tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan ehdotus on pohjaehdotus.
Jos kunnanhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdotus on peruutettu ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiassa, asia on poistettava esityslistalta.
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Perustelut: Kuntalain 93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat
lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä
tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut.
Puheenjohtaja voi päättää kokouksen keskeytyksistä. Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen
valiokunta voi kokoontua kokoustauolla ja käsitellä uudelleen valtuuston esityslistalla olevaa asiaa, josta
valtuusto ei ole vielä tehnyt päätöstä. Toimielin voi tällöin päättää muuttaa esityslistalla olevaa päätösehdotustaan tai se voi päättää peruuttaa päätösehdotuksensa.

102 §
Puheenvuorot
Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella.
Puheenvuoro on selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö.
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi antaa:
1. asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suuruuden
mukaisessa järjestyksessä
2. puheenvuoron kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle sekä tarkastuslautakunnan ja
tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, kun käsitellään kyseisen toimielimen valmistelemaa asiaa
sekä
3. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron
Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita.
Kokouspaikalla puheenvuoro on pidettävä omalta paikalta tai puhujakorokkeelta.
Perustelut: Puheenvuoroista säädetään kuntalain 102 §:ssä. Toimielimen jäsenellä on puheoikeus käsiteltävänä olevassa asiassa. Jäsenen on puheessaan pysyttävä asiassa. Jos puhuja poikkeaa asiasta, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata kehotusta, puheenjohtaja voi
kieltää häntä jatkamasta puhetta. Jos puhuja ilmeisen tarpeettomasti pitkittää puhettaan, puheenjohtaja
voi asiasta huomautettuaan kieltää häntä jatkamasta puhettaan.

103 §
Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on
puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus
hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.
Asia, jota käsitellään ensimmäisen kerran valtuustossa eikä esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista
pyytää asian pöydällepanoa. Muissa tilanteissa asian pöydällepanosta päätetään enemmistöpäätöksellä.
Perustelut: Asian pöydällepano tarkoittaa ”aikalisän” ottamista. Asiaa ei valmistella uudelleen ja asia tuodaan yleensä seuraavaan valtuuston kokoukseen samalla pohjaehdotuksella.
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Pöydällepanon sijasta asia voidaan palauttaa valmisteluun, esimerkiksi lisäselvitysten hankkimiseksi tai eri
päätösvaihtoehtojen selvittämiseksi. Lisävalmistelun perusteella asia voidaan tuoda valtuustoon muutetulla pohjaehdotuksella.

104 §
Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu.

105 §
Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen valtuuston päätökseksi.
Jos puheenjohtaja toteaa valtuuston yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen valtuuston päätökseksi.
Perustelut: Kuntalain 104 §:n mukaan jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen.

106 §
Äänestykseen otettavat ehdotukset
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena
tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.

107 §
Äänestystapa ja äänestysjärjestys
Äänestys toimitetaan nimenhuudolla tai valtuuston päättämällä muulla tavalla. Äänestys toimitetaan
avoimesti.
Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan:
1. Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voittanut ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan. Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos
äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan.
2. Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, otetaan ensin äänestykseen määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä.
3. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen.
Perustelut: Äänestyksestä säädetään kuntalain 104 §:ssä. Äänestys toimitetaan avoimesti, joten äänestyskäyttäytymistä ei voida pitää salassa. Puheenjohtaja saattaa valtuuston hyväksyttäväksi äänestystavan.
Pykälässä mainittujen lisäksi äänestystapoja ovat esimerkiksi kädennosto ja seisomaan nousu.
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Jos äänestyksiä on toimitettava useampia, puheenjohtaja saattaa valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen sekä tekee äänestysesityksen siten, että vastaus” jaa ”tai” ei ”ilmaisee kannanoton ehdotukseen .

108 §
Äänestyksen tuloksen toteaminen
Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen.
Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus tai yksimielisyys, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen
todetessaan.
Perustelut: Päätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut eniten ääniä, tai äänten mennessä tasan ehdotus,
jota puheenjohtaja on äänestänyt. Puheenjohtaja ei voi äänestää” tyhjää ,”jos aiemmin annetut äänet ovat
menneet tasan.
Päätöksen tekemiseen vaaditaan hyvin harvoin määräenemmistöä tai yksimielisyyttä. Kuntalain 43.3 §:n
mukaan kunnanjohtajan irtisanomiseen tai muihin tehtäviin siirtämiseen luottamuspulatilanteessa vaaditaan, että päätöstä kannattaa 2/3 kaikista valtuutetuista. Kuntalain 95.2 §:n mukaan kokouskutsussa
mainitsematon kiireellinen valmistelematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi valtuuston yksimielisellä
päätöksellä.

109 §
Toimenpidealoite
Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä käsiteltyyn asiaan liittyvän toimenpidealoitteen. Toimenpidealoite osoitetaan kunnanhallitukselle. Se ei saa olla ristiriidassa valtuuston
päätöksen kanssa eikä saa muuttaa tai laajentaa päätöstä.
Perustelut: Toimenpidealoitteella ohjataan valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa tai esitetään kunnanhallitukselle pyyntö selvittää tai ehkä valmistella toimenpidealoitteessa tarkoitettu asia valtuuston päätettäväksi. Aiemmin käytettiin termiä ”toivomusponsi”.

110 §
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään 145 §:ssä.
Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

111 §
Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille
Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään. Pöytäkirja on nähtävillä myös kunnanvirastossa.
Perustelut: Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa
pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai
valitusajan päättyessä.
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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13 luku
Enemmistövaali ja suhteellinen vaali
Henkilövalinnasta käytetään nimitystä vaali. Vaali toimitetaan ensisijaisesti enemmistövaalina. Suhteellinen vaali voidaan toimittaa vain luottamushenkilöitä valittaessa ja valittavia täytyy olla vähintään kaksi.
Vaali toimitetaan suhteellisena, jos riittävä osa toimielimen jäsenistä vaatii suhteellista vaalia. Laskukaava
on kuntalaissa. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta, onko suhteellisen vaalin vaatijoita riittävästi.
Suhteellisen vaalin toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin mitä kuntavaaleista säädetään.

112 §
Vaaleja koskevat yleiset määräykset
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia.
Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, ettei sen sisältö
ole näkyvissä.
Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan valtuuston puheenjohtajalle
puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä.
Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen saakka. Jos
vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa.

113 §
Enemmistövaali
Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle tai ehdokasparille. Jos
valittavia on enemmän kuin yksi, toimielimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä tai ehdokaspareja. Yhdelle ehdokkaalle tai ehdokasparille voi antaa vain yhden äänen ja
kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää.
Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä.
Perustelut: Virkavaalissa äänen voi antaa virkaa hakeneelle ja kelpoisuusvaatimukset täyttävälle henkilölle
riippumatta siitä, onko ko. henkilöä keskustelun aikana ehdotettu ja kannatettu. Tarvittaessa toimielin
ratkaisee päätöksellään, onko hakijalla virkaan vaadittava kelpoisuus.
Toimielinten jäsenten vaalissa ääniä voi antaa vain vaalikelpoisille ehdokkaille. Tarvittaessa toimielin ratkaisee päätöksellään ehdokkaan vaalikelpoisuuden.
Äänestyslippuun kirjoitetaan henkilön tai henkilöiden nimet, joille ääni annetaan.
Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten
ääniä. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, varajäseniksi valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Tasatilanteessa arpa ratkaisee.
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114 §
Valtuuston vaalilautakunta
Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

115 §
Ehdokaslistojen laatiminen
Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan tai ehdokasparin nimi kuin vaalissa on valittavia jäseniä ja varajäseniä.
Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Vähintään kahden valtuutetun on
allekirjoitettava ehdokaslista. Ensimmäinen allekirjoittaja toimii listan asiamiehenä, antaa listan valtuuston puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen 117 §:ssä tarkoitetut oikaisut.

116 §
Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen
nimenhuuto
Valtuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava valtuuston puheenjohtajalle
sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan.

117 §
Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen
Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, valtuuston puheenjohtaja antaa ehdokaslistat
vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko ne asianmukaisesti laaditut. Jos listassa todetaan virheitä, annetaan asiamiehelle tilaisuus korjata virheet vaalilautakunnan asettamassa määräajassa.
Jos sama henkilö on ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin ehdokkaana useammalla listalla, vaalilautakunnan on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä jätetään.

118 §
Ehdokaslistojen yhdistelmä
Ehdokaslistojen oikaisuja varten varatun määräajan päätyttyä vaalilautakunta laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, johon jokaiselle ehdokaslistalle merkitään järjestysnumero.
Ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista ehdokaslistojen yhdistelmä annetaan valtuutetuille tiedoksi ja luetaan ääneen valtuustolle.

119 §
Suhteellisen vaalin toimittaminen
Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan .Valtuutetut antavat nimenhuudon määräämässä järjestyksessä valtuuston puheenjohtajalle äänestyslippunsa.

120 §
Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen
Valtuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii niiden pätevyyden sekä laskee
ja ilmoittaa vaalin tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mitä kuntavaaleista säädetään.
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Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston puheenjohtajalle, joka toteaa
vaalin tuloksen valtuustolle.
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14 luku
Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus
121 §
Valtuutettujen aloitteet
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä
kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

122 §
Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys
Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kunnanhallitukselle kirjallisen kysymyksen kunnan toiminnasta
ja hallinnosta.
Kunnanhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään
kahden kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään kannatettu ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta selvittämään kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä, asetetaanko tilapäinen valiokunta. Muuta päätöstä ei asiassa saa tehdä.
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IV OSA
Päätöksenteko- ja hallintomenettely
15 luku
Kokousmenettely
Tässä luvussa on muiden toimielinten kuin valtuuston kokousmenettelyjä ja pöytäkirjan laatimista koskevat määräykset. Kuntalain 12 luvussa on päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevat säännökset.
Kuntalaki mahdollistaa perinteisen kokouspaikalla pidettävän kokouksen, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvan kokouksen (sähköinen kokous) sekä sähköisen päätöksentekomenettelyn ennen kokousta.
Pöytäkirjan perustehtäviä ovat tiedon säilytys, tiedon siirto sekä oikeussuojan ja valvonnan tarpeet. Kuntalaissa ei säädetä pöytäkirjan sisällöstä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan
laatimisesta, allekirjoittamisesta ja tarkastamisesta.
Kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla
(sähköinen kokous). Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.
Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta
paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

123 §
Määräysten soveltaminen
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten kokouksissa sekä
soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina
hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty.

124 §
Kokousaika ja -paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen
jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
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125 §
Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään 7 päivää ennen kokousta toimitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Edellä mainitusta 7 päivän ajasta voidaan poiketa asian kiireellisyyden niin vaatiessa toimielimen enemmistön suostumuksella.
Perustelut: Esityslistan liitteitä ja oheismateriaalia lähetetään harkinnan mukaan arvioiden toimielimen
jäsenten tiedonsaantitarpeita.

126 §
Sähköinen kokouskutsu
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

127 §
Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan
verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan
mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

128 §
Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään
sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.

129 §
Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua
varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.
Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.
Perustelut: Varsinaisen jäsenen ollessa poissa tai esteellinen, paikalle saapunut varajäsen voi osallistua
kokoukseen tai yksittäisen asian käsittelyyn, vaikka hän ei olisi saanut kutsua kokoukseen.
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130 §
Läsnäolo kokouksessa
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus
– valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n
mukaan sekä
– kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan
tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.
Perustelut: Jos toimielin antaa nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston tai vammaisneuvoston edustajalle
läsnäolo- ja puheoikeuden lautakunnan kokouksessa, läsnäolo-oikeus on syytä rajata siten, että läsnäolooikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.

131 §
Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä
Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on
läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen
varajäsen tai kunnanjohtaja.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan
eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.

132 §
Kokouksen julkisuus
Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 101 §:ssä.

Perustelut: Kuntalain 101 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos
toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi.

133 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.

134 §
Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

135 §
Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen puheenvuoroista säädetään
kuntalain 102 §:ssä.
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Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

136 §
Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään
vain perustellusta syystä.

137 §
Esittelijät
Kunnanhallituksen esittelijästä määrätään 3 §:ssä.
Kunkin toimielimen esittelijä on määrätty toimielimen ratkaisuvaltaa koskevassa pykälässä.
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.
Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään 75 §:ssä.

138 §
Esittely
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimielimissä asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään
toimielimelle päätösehdotuksen.
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut
esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.
Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä.
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman
viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana
eikä vaadi kannatusta.
Perustelut: Esittelijän on oltava virkasuhteessa. Esittelijän velvollisuus on tehdä valmistelun perusteella
päätösehdotus toimielimelle. Päätösehdotuksessa esittelijä ottaa asiallisen kannan päätettävänä olevaan
asiaan. Päätösehdotuksen on oltava niin täsmällinen, että toimielin voi hyväksyä sen päätökseksi. Jos päätösehdotus ei ole riittävän täsmällinen, esittelyn lainmukaisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.
Pääsääntöisesti esittelijän päätösehdotukset ovat kokouskutsun mukana lähetettävässä esityslistassa.
Esittelijä voi kuitenkin tehdä päätösehdotuksen vasta kokouksessa. Tällöin esittelijä tekee päätösehdotuksen ennen kuin puheenjohtaja avaa keskustelun asiasta.
Erityinen syy käsitellä asia puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä kirjataan pöytäkirjaan. Tavanomaisin erityinen syy on se, että sekä esittelijä että hänen sijaisekseen määrätty ovat esteellisiä asiassa.
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139 §
Esteellisyys
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta.
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.
Perustelut:
Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn
vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.

Kuntalain 97.5 §:n mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.
Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä asian käsittelyssä. Esteellisen henkilön
on poistuttava kokouksesta ennen kyseisen asian käsittelyn aloittamista. Esteellistä henkilöä voidaan kuitenkin kuulla kokouksessa asianosaisena tai asiantuntijana.
Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti henkilölle itselleen. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa on suositeltavaa ilmoittaa esteellisyydestä ja vetäytyä asian käsittelystä. Toimielimen
päätökseksi riittää tilanteen toteaminen. Pöytäkirjaan merkitään henkilön poistuminen esteellisenä ja perusteluna kuvataan esteellisyyden synnyttävä tilanne. Tarvittaessa toimielin ratkaisee esteellisyyden päätöksellään. Päätöksen perusteluvelvollisuus perustuu hallintolain 45 §:ään.
Hallintolain 29 §:n mukaan luottamushenkilö saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn
vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivästystä saatavissa esteetöntä henkilöä.

140 §
Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on
puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus
hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.
Perustelut: Asian pöydällepano tarkoittaa ”aikalisän” ottamista. Asiaa ei valmistella uudelleen ja asia tuodaan yleensä seuraavaan kokoukseen samalla pohjaehdotuksella.
Pöydällepanon sijasta asia voidaan palauttaa valmisteluun, esimerkiksi lisäselvitysten hankkimiseksi tai eri
päätösvaihtoehtojen selvittämiseksi. Lisävalmistelun perusteella esittelijä harkitsee uudelleen päätösehdotuksensa.
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141 §
Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu.

142 §
Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi.
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi.
Perustelut: Kuntalain 104 §:n mukaan jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen.

143 §
Äänestykseen otettavat ehdotukset
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena
tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.

144 §
Äänestys ja vaali
Äänestykseen sovelletaan muilta osin, mitä 12 luvussa määrätään äänestysmenettelystä valtuustossa.
Vaalin toimittamista koskevat määräykset ovat 13 luvussa.

145 §
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin:
Järjestäytymistietoina
• toimielimen nimi
• merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöidään
päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä)
• kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset
• kokouspaikka
• läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä
• kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Asian käsittelytietoina
• asiaotsikko
• selostus asiasta
• esittelijän päätösehdotus
• esteellisyys ja perustelut
• tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu
• äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos siten, että
kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytäkirjasta
• vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos
• asiassa tehty päätös
• eriävä mielipide
Muuna tietoina
• salassapitomerkinnät
• puheenjohtajanallekirjoitus
• pöytäkirjanpitäjänvarmennus
• merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä
• merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot.
Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä.
Kunnanhallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta.
Perustelut: Pöytäkirjaa laadittaessa tulee ottaa huomioon hallintolain 44 ja 45 §, joissa säädetään päätöksen sisällöstä ja perustelemisesta. Laissa on eräitä poikkeuksia päätösten perusteluvelvollisuuteen. Päätöksen perustelut ovat usein esityslistalla asian selostusosassa. Puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia,
että päätösten perustelut tulevat kirjatuksi pöytäkirjaan silloin kun ne eivät ilmene esityslistasta.
Jos asia on poistettu esityslistalta, pöytäkirjaan merkitään asiaotsikko ja merkintä asian poistamisesta
esityslistalta.
Kun asian käsittely on keskeytetty pöydällepanon tai palauttamisen vuoksi, pöytäkirjaan merkitään vain
kannatettu ehdotus pöydällepanosta tai palauttamisesta, ei mahdollisia muita keskustelun aikana tehtyjä
ehdotuksia.

146 §
Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle
Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä
tarkemmin säädetään.
Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
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Kunnanhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa
päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.
Perustelut: Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa
pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät
henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan muun kuin
1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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16 luku
Muut määräykset
147 §
Aloiteoikeus
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.
Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä
aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

148 §
Aloitteen käsittely
Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa
asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista
toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.
Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista -toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla
päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle
niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.
Perustelut: Kunnanhallitus voi valmistella aloitteessa tarkoitetun asian valtuuston käsiteltäväksi omana
asianaan tai viedä valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja aloitteiden johdosta suoritetut toimenpiteet valtuuston tiedoksi listauksena vähintään kerran vuodessa.
Kun valtuustolla on toimivalta aloitteessa tarkoitetussa asiassa, kunnanhallitus ei voi omalla päätöksellään todeta, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, vaan valtuuston tulee voida ottaa kantaa asiaan.
Kahden prosentin osuus kunnan asukasluvusta lasketaan väestötietojärjestelmän tietojen mukaan aloitteen saapumispäivän perusteella.
Valtuutetun aloitteen käsittelystä on määräykset 14 luvussa.

149 §
Aloitteen tekijälle annettavat tiedot
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.
Sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.
Perustelut: Kunnan viranomaisen tulee antaa aloitteeseen vastaus. Viranomaisella ei ole velvollisuutta
sisällöllisesti tutkia ja ratkaista aloitteessa tarkoitettua asiaa. Aloite ei siten aina johda toimenpiteisiin. Jos
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aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, päätökseen liitetään muutoksenhakukielto. Päätös ei tällöin sisällä
sellaista sisällöllistä asiaratkaisua, joka voisi olla muutoksenhaun kohteena.
Jos aloitteessa on useampia allekirjoittajia, ilmoitus annetaan aloitteessa ilmoitetulle yhdyshenkilölle. Jos
yhdyshenkilöä ei ole ilmoitettu, ilmoitus annetaan ensimmäiselle allekirjoittajalle.

150 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen
Valtuuston ja kunnanhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varmentaa kunnansihteeri, jollei kunnanhallitus ole
päättänyt toisin.
Valtuuston ja kunnanhallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varmentaa kunnansihteeri.
Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa toimielimen esittelijä
ja varmentaa puheenjohtaja, jollei toimielin ole päättänyt toisin.
Muun toimielimen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa toimielimen esittelijä ja varmentaa puheenjohtaja.
Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.
Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö. Arkistosta annettavat asiakirjat allekirjoittaa arkistonhoitaja.
Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.
Perustelut: Pykälään on koottu nimenkirjoitusta koskevat määräykset. Toimielin voi erikseen valtuuttaa
henkilön tai henkilöt allekirjoittamaan toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen tai sitoumuksen.

151 §
Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen
Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puolesta vastaanottaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja sekä kunnanjohtajan valtuuttama viranhaltija.
Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puolesta lautakunnan toimialalla vastaanottaa lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan toimialan johtava viranhaltija.
Perustelut: Tiedoksiannosta viranomaiselle säädetään hallintolain 58 §:ssä. Todisteellinen tiedoksianto
kunnalle toimitetaan kunnanjohtajalle tai kunnan puhevaltaa asiassa käyttävän toimielimen puheenjohtajalle. Tiedoksianto voidaan toimittaa myös muulle henkilölle, joka on oikeutettu kunnanjohtajan tai toimielimen puheenjohtajan puolesta vastaanottamaan tiedoksiantoja.
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17 luku
Palkkiot
152 § Soveltamisala
Tätä hallintosäännön lukua sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten
mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja kustannusten korvauksiin sekä soveltuvin osin kunnan viranhaltijoille maksettavien KVTES:n mukaisten kertapalkkioiden maksamiseen.

153 § Kokouspalkkiot
Kuntalain mukaisten toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: Taksojen korotukset
astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen (Kunnanvaltuuston päätös 15.11.2018).
Valtuusto
- puheenjohtaja 75 euroa
- jäsen 50 euroa
Kunnanhallitus
- puheenjohtaja 75 euroa
- jäsen 50 euroa
Lautakunnat
- puheenjohtaja 75 euroa
- jäsen 50 euroa
Tarkastuslautakunta
- puheenjohtaja 130,00 euroa
- jäsen 130,00 euroa
Toimikunnat ja muut toimielimet
- puheenjohtaja 52,50 euroa
- jäsen 35 euroa
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan
kultakin äänestyksen toimituspäivältä lautakunnan kokouspalkkiona 130,00 euroa. Palkkioihin sisältyy
kultakin toimituspäivältä palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä.

154 § Viranhaltijan palkkio
Viranhaltijan osallistuessa toimielinten kokouksiin toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla, hänelle maksetaan KVTES:n II luvun 14 §:n mukainen kertapalkkio toimielimen jäsenen kokouspalkkion suuruisena.
Toimielimen sihteerille ja kunnanhallituksen esittelijänä toimivalle maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.
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Kertapalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija osallistuu toimielimen kokoukseen muulloin
kuin säännöllisenä työaikanaan (säännölliseksi työajaksi katsotaan arkipäivät klo 8-16)

156 § Palkkio lisätunneilta
Kokouksesta, jossa toimielimen jäsen tai varajäsen on ollut saapuvilla yli kolme (3) tuntia, suoritetaan lisäpalkkiona 50 prosenttia peruspalkkiosta. Tarkastuslautakunnan ja vaalitoimielinten päiväpalkkioita ei kuitenkaan koroteta edellä mainitun säännön mukaisesti.

157 § Kokouspalkkio kahdesta tai useammasta toimielimen kokouksesta
Jos saman vuorokauden aikana pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous ja/tai katselmus tai
toimitus, katsotaan ne kokouspalkkioita laskettaessa samaksi kokoukseksi.

158 § Vuosipalkkiot
Kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan kokousten ulkopuolella toimielimen toimintaan liittyvistä tehtävistä
seuraavat vuosipalkkiot:
Valtuusto
- puheenjohtaja 825,00 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 220,00 euroa/vuosi
Kunnanhallitus
- puheenjohtaja 1.320,00 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 220,00 euroa/vuosi

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa
kuukausi- tai vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta
on varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
Lisäksi kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvausta oman puhelimen
käytöstä luottamustehtävässä 20 euroa kuukaudessa.

159 § Osallistuminen toisen toimielimen kokoukseen
Kun luottamushenkilö on toimielimen kokouksessa läsnä muun kuin toimielimen puheenjohtajuuden tai
jäsenyyden perusteella, maksetaan hänelle kokoukseen osallistumisesta toimielimen jäsenen kokouspalkkio.
Mitä 1 momentissa on määrätty, sovelletaan luottamushenkilöön, joka on asiantuntijana kutsuttu kuultavaksi toimielimen kokoukseen.
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160 § Muut kokoukset ja tilaisuudet
Neuvottelukuntien ja yhteistoimintaelinten sekä muiden vastaavien kokousten kokoontumisesta maksetaan puheenjohtajalle ja jäsenelle vastaava palkkio kuin toimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.
Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä luvussa, kunnanhallitus määrää tarvittaessa korvauksen erikseen.

161 § Palkkio toimituksista
Toimielimen tai sen jäsenten suorittamasta tarkastuksesta, katselmuksesta tai muusta vastaavasta toimituksesta maksetaan kokouspalkkio. Edellä mainittuja toimituksia ovat esimerkiksi, rakennus- ja katukatselmukset sekä tarkastuslautakunnan arviointitilaisuudet.
Jäsenelle maksettavan palkkion edellytyksenä on, että tehtävä perustuu toimielimen päätökseen.

162 § Kokouksen peruuntuminen
Jos toimielimen kokous ei ole laillinen tai päätösvaltainen eikä kokousta voida pitää, maksetaan paikalle
tulleille luottamushenkilöille kokouspalkkio.

163 § Luottamushenkilön palkkio sihteerin/pöytäkirjanpitäjän tehtävästä
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50%:lla korotettuna.

164 § Palkkion maksamisen edellytykset
Kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että luottamushenkilö on ollut läsnä koko kokouksen keston tai
vähintään puolet kokousajasta, lukuun ottamatta peruuntunutta kokousta.
Puheenjohtajan, esittelijän ja sihteerin korotetun kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että hän toimii
tehtävässään koko kokouksen ajan lukuun ottamatta lyhytaikaisia poissaoloja kokouksesta esim. esteellisyyden vuoksi.
Palkkion maksaminen perustuu pöytäkirjaan tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin,
johon on asianmukaisesti merkitty kokouksen/tilaisuuden kesto, läsnäolijat ja sekä saapumiset ja poistumiset.
Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei lasketa kokouspalkkioon oikeuttavaksi ajaksi.

165 § Palkkioiden maksaminen
Palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Hallintosääntö

70 (70)

166 § Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä.
Korvaus maksetaan kultakin alkavalta tunnilta, enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Korvauksen
määrä muodostuu todistetusta ansionmenetyksestä tai kustannuksista. Korvauksen enimmäismäärä on
17 euroa /tunti.
Luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksestä työnantajan todistus, josta on käytävä ilmi, että
luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksen hakijan työaikaa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Elinkeinonharjoittajien tulee antaa vastaava kirjallinen selvitys ja vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. Selvitystä ei kuitenkaan
vaadita, jos todellinen ansionmenetys on enintään 10 euroa /tunti.
Luottamustehtävien hoitamiseen katsotaan ansionmenetyksen korvauksia laskettaessa kuuluvan kokousaika mahdollisine kokoustaukoineen, kohtuullinen matka-aika kokoukseen ja takaisin kotoa tai työpaikalta
sekä kokousmenettelyyn liittyvät tarpeelliset ryhmien väliset neuvottelut.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaushakemus on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa toimielimen sihteerille.
Kunnan palveluksessa olevan luottamushenkilön tulee ilmoittaa hyvissä ajoin luottamustehtävän edellyttämästä poissaolosta esimiehelle. Esimiehen tehtävänä on, työtilanne huomioon ottaen, antaa lupa luottamustehtävän hoitamiseen. Luottamustehtävän hoitoon käytetyltä ajalta ei suoriteta palkanpidätystä.

167 § Matkakustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön luottamustehtävän hoitamisesta johtuvat matkakustannukset korvataan kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti luottamushenkilön ilmoittamien kilometrien perusteella..

168 § Tarkemmat ohjeet
Kunnanhallitus voi antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän luvun soveltamisesta.

169 § Erimielisyyden ratkaiseminen
Kunnanhallitus on toimivaltainen ratkaisemaan tämän luvun mukaisten palkkioiden ja korvausten määrän,
mikäli niistä on syntynyt erimielisyyttä.
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VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS
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Hakemuksenne 14.4.2020

Asia

Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä ministeriö) on päättänyt myöntää
enintään 148 000 euroa käytettäväksi Karvian kunnan yksinyrittäjien
tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.
Valtionavustus myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan
puitteissa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena
erityisavustuksena kunnalle käytettäväksi valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin
mukaisesti kokonaan yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista aiheutuviin
kustannuksiin. Erityisavustuksen myöntämisestä kunnille säädetään
ministeriön työjärjestyksestä annetun asetuksen (1012/2017) 36 §:ssä.
Sen lisäksi, mitä tässä päätöksessä on valtionavustuksen myöntämisestä,
maksamisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta määrätty, noudatetaan
valtionavustuslakia (688/2001), valtioneuvoston asetusta 199/2020
yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille sekä
Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettua komission asetusta (EU)
N:o 1407/2013 (De minimis -asetus). Lisäksi noudatetaan päätöksen liitteissä
määriteltyjä muita ehtoja ja teknisiä ohjeita.

Valtionavustuksen maksaminen
Yksinyrittäjän tuesta annetun asetuksen (199/2020) 8 §:n mukaan
valtionavustuksen jaon periaatteena on kunnassa 31. päivänä joulukuuta
2018 rekisteröityinä olevien yksinyrittäjien määrä (alle 1,5 htv). Avustus
myönnetään 2000 eurolla jaollisena summana, enintään kunnan
laskennallisen enimmäisavustusmäärän mukaisesti.
Ministeriö maksaa valtionavustuksen Karvian kunnalle (0133735-0)
ennakkona kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 29 600 euroa maksetaan
vuoden 2020 talousarvion momentilta 28.99.95 (Satunnaiset
säädösperusteiset menot) hakijan tilille FI73 5119 0020 0000 11.
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Toinen erä 118 400 euroa maksetaan vuoden 2020 toisen lisätalousarvion
momentilta 32.30.30 (Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen)
kunnille arviolta toukokuun puolivälissä, mikäli eduskunta hyväksyy vuoden
2020 toiseen lisätalousarvioesitykseen sisältyvän 250 milj. euron määrärahan
valtionavustusten maksamiseen. Kunnan on ilmoitettava viipymättä
ministeriön kirjaamoon (kirjaamo@tem.fi), mikäli sillä ei ole tarvetta toiselle
maksuerälle.
Avustuksen myöntäjän toimintayksikkö on Innovaatiot ja yritysrahoitus osasto.
Hyväksyttävät kustannukset
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat kuntien myöntämät 2 000 euron avustukset
kutakin kunnalta tukea hakenutta yksinyrittäjää kohden. Avustusta ei voi
käyttää muihin tarkoituksiin.
Valtionavustuksen myöntämisaika
Valtionavustusta voidaan myöntää 16. päivän maaliskuuta ja 31. päivän
elokuuta 2020 välillä kunnille yksinyrittäjien yritystoiminnan avustuksesta
aiheutuneisiin kustannuksiin.
Avustuksen maksaminen yksinyrittäjälle
Kunta harkitsee tuen edellytysten täyttymisen ja arvioi hyväksyttävien
kustannusten perusteet valtionneuvoston asetuksen (199/2020) 5 §:n
mukaisesti. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä hakijoiden
yhdenvertaisen kohtelun vuoksi. Kunnan päätös voi myös olla kielteinen.
Valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan
vakauttamiseen edellyttäen, että
1) kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 §:n 3
kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän kanssa;
2) yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID19 -epidemian takia 16. maaliskuuta 2020 jälkeen;
3) yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan
liiketoimintaan; ja
4) yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen
tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen.
Valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti kunnan on tehtävä
sopimukset avustusta saavien yksinyrittäjien kanssa avustuksen käytöstä,
käytön valvonnasta ja avustuksen ehdoista.
Valtionavustuksen raportointi työ- ja elinkeinoministeriölle
Valtionavustuslain 14 §:n mukaan valtionavustuksen saajan tulee antaa
valtionapuviranomaiselle valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen
valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa
viipymättä valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen
toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen
käyttöön vaikuttavasta muutoksesta.
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Valtionapuviranomainen voi pyytää avustuksen saajalta avustuksen käytön
seuraamiseksi ainakin seuraavia tietoja avustuskauden aikana: saapuneiden
hakemusten lukumäärä, myönnettyjen avustusten lukumäärä sekä hylättyjen
hakemusten lukumäärä.
Kunnan on toimitettava ministeriölle selvitys valtionavustuksen käytöstä
viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2020. Selvityksen tulee sisältää riittävät
tiedot valtionavustuksen säännösten mukaisesta käytöstä. Selvityksen
sisällöstä annetaan myöhemmin tarkemmat ohjeet.
Lisäksi kunnan tulee raportoida ministeriölle avustuksen myöntämisestä ja
maksamisesta saajakohtaiset tiedot 31.12.2020 mennessä talletettavaksi
yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään tukien kumuloitumisen seurantaa ja
tilastointia varten. Raportointia varten koostettu ilmoituslomake lisätään
ministeriön avustusta koskeville sivuille osoitteeseen:
www.tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus.
Valtionavustuksen palauttaminen
Valtionavustusta saavan kunnan tulee palauttaa käyttämättä jääneet
avustusmäärärahat ministeriölle, jotta ne voidaan kohdentaa uudelleen.
Ministeriö tulee pyytämään kunnalta tietoja avustusmäärärahan toteutuneesta
käytöstä avustuskauden aikana.
Kunnat voivat myöntää avustusta yksinyrittäjille 30.9.2020 mennessä kuntaan
saapuneisiin hakemuksiin. Mikäli kunta ei saa yksinyrittäjien hakemuksia koko
kunnalle myönnetylle avustussummalle ja varoja jää yli, tulee käyttämättä
jääneet avustusmäärärahat palauttaa ministeriölle.
Kuntien tekemät yksinyrittäjien avustuspäätökset tulee olla tehtynä
15.10.2020 mennessä, jolloin käyttämättä jääneet avustusmäärärahat tulee
viimeistään palauttaa ministeriölle.
Käyttämättä jääneet varat tilitetään ministeriön tilille FI90 1660 3000 1173 51.
Viitteeksi tulee merkitä: ”yksinyrittäjien tuen palautus” sekä valtionavustuksen
seurantakoodi 54005607. Seurantakoodi on tarkoitettu ministeriön käyttöön
valtionavustuksen hallinnoinnissa.
Valtionavustuksen käytön valvonta
Valtionavustusten käytöstä ja sen valvonnasta on säädetty valtionavustuslain
(688/2001) 4 luvussa.
Kunnan tulee ilmoittaa yksinyrittäjille maksamansa tuet Verohallinnolle.
Ministeriö ja kunnat voivat yhteistyössä Verohallinnon kanssa arvioida
tarkastustarvetta.
Valtionavustusten väärinkäyttöön liittyvistä rikosoikeudellisista
seuraamuksista on säädetty rikoslaissa.
Muutoksenhaku
Tähän valtionapuviranomaisen päätökseen saa siihen tyytymätön hakea
oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus
tehdään ministeriölle osoitteeseen kirjaamo@tem.fi.
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Yhteystiedot
Kunnille myönnettävään valtionavustukseen liittyviä ohjeita ja lisätietoja on
koottu osoitteeseen: www.tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus.
Kunnille tarjotaan neuvontaa myös puhelimitse ja sähköpostitse:
- neuvontasähköposti: yksinyrittajientuki@tem.fi
- neuvontapuhelin: p. 0295 047300 (arkisin klo 8-16)
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Valtioneuvoston asetus
yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja
valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n 1 momentin, sellaisena kuin niistä
on valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n 1 momentti laissa 689/2001, nojalla:
1§
Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan valtionavustuksen myöntämiseen kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen
tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta.
2§
Yksinyrittäjä
Tässä asetuksessa tarkoitetaan yksinyrittäjällä toiminnan oikeudellisesta muodosta ja
rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen
20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.
3§
Valtionavustuksen tarkoitus
Valtionavustuksen tarkoituksena on kattaa kustannukset, jotka kunnille aiheutuvat
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta.
Avustusta ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.
4§
Valtionavustusmuoto
Valtionavustus myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena erityisavustuksena kunnalle käytettäväksi valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti kokonaan yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista aiheutuviin kustannuksiin.
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5§
Avustuksen edellytykset
Valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen
edellyttäen, että
1) kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 §:n 3 kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän kanssa;
2) yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen;
3) yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan; ja
4) yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen.
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
6§
Hyväksyttävät kustannukset
Valtionavustusta voidaan myöntää 16 päivän maaliskuuta ja 31 päivän elokuuta 2020
välillä kunnille yksinyrittäjien yritystoiminnan avustuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat kuntien myöntämät kiinteämääräiset 2 000 euron
avustukset kutakin tukea hakenutta yksinyrittäjää kohden.
7§
Valtionapuviranomainen
Valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.
8§
Avustuksen haku työ- ja elinkeinoministeriöstä ja kuntakohtaisen määrärahanjaon
periaatteet
Kunnat voivat hakea laskennallista osuuttaan valtionavustuksesta työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Määrärahajaon periaatteena on kunnassa 31 päivänä joulukuuta 2018 rekisteröityinä
olevien yksinyrittäjien määrä (alle 1,5 henkilötyövuotta) kunnassa.
9§
Selvitys valtionavustuksen käytöstä ja raportointi
Kuntien on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle selvitys valtionavustuksen käytöstä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.
10 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 15 päivään lokakuuta 2020.
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14.4.2020)

Viite
YKSINYRITTÄJIEN KORONA-AVUSTUS –OHJE KUNNILLE VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMISTA
SEKÄ AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ YKSINYRITTÄJILLE

Tämän käytännönläheisen ohjeen tarkoituksena on auttaa kuntia ja kuntien
valmistelijoita yksinyrittäjien korona-avustuksen myöntämisen organisoinnissa ja
avustussopimuksen laatimisessa yksinyrittäjien kanssa. Ohje sisältää myös
menettelytavat siitä, miten kunta voi hakea valtionavustusta työ- ja
elinkeinoministeriöstä kustannuksiin, jotka aiheutuvat koronaepidemian
aiheuttamasta yksinyrittäjän tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen
vakauttamiseen myönnettävästä avustuksesta.
Hallitus on kehysriihessään 8.4.2020 linjannut, että yksinyrittäjien tukemiseen
myönnettäväksi kuntien kautta kohdennetaan 250 milj. euroa. Yksinyrittäjäavustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien
tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (199/2020), voimaan
9.4.2020. Asetuksen voimassaoloaika on 9.4.-15.10.2020. Asetusta sovelletaan
valtion talousarvion mukaisen valtionavustuksen myöntämiseen yksinyrittäjille
koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen
vakauttamiseksi.
Valtionavustuksen tarkoituksena on kattaa kustannukset, jotka aiheutuvat kunnille
COVID-19 (myöhemmin korona) epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen
taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta. Avustusta ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.
Valtionavustus myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa
valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena erityisavustuksena
kunnalle käytettäväksi valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti kokonaan
yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista aiheutuviin kustannuksiin.
Tehtävä on kunnille vapaaehtoinen, mutta työ- ja elinkeinoministeriö tulee valmistelussa turvaamaan sen, että yksinyrittäjä ei jää ilman tukea riippuen siitä, mikä on
yrittäjän kotikunta.
Valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.
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1. Valtionavun hakeminen työ- ja elinkeinoministeriötä yksinyrittäjien koronaavustuksen myöntämisen kustannuksiin
Valtionavustus myönnetään kunnille käytettäväksi kokonaan yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista aiheutuviin kustannuksiin. Kunnat voivat hakea enintään
laskennallista osuuttaan valtionavustuksesta työ- ja elinkeinoministeriöstä lomakkeella (liitteessä 1 malli hakulomakkeesta). Varsinainen hakemus on saatavilla viimeistään 9.4. klo. 16 lähtien: www.tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus.
Hakemuksessa annetaan seuraavat tiedot:






hakijakunta yhteystietoineen
hakijakunnan pankkiyhteystiedot
vastuuhenkilö yhteystietoineen
yhteyshenkilö yhteystietoineen
haettava euromäärä

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää rahoituksen kunnille laskennallisena osuutena
siinä suhteessa, kun kunnassa on yksinyrittäjiä verrattuna koko Suomeen rekisteröityjen yksinyrittäjien lukumäärään. Määrärahajaon perustana on kunnassa
31.12.2018 rekisteröityjen yksinyrittäjien määrä (alle 1,5 henkilötyövuotta). Rahoitus on haettavissa työ- ja elinkeinoministeriöstä oheisen taulukon (liite 2, päivitetty
9.4.2020) mukaisesti. Rahoitusta voi hakea käyttäen perusteena kunnan laskennallista osuutta käyttöön varatusta 250 miljoonan euron kokonaisuudesta. Työ- ja
elinkeinoministeriö maksaa valtionavustuksesta 20 % ennakkona työ- ja elinkeinoministeriön tekemän valtionavustuspäätöksen tekemisen jälkeen ja loppuosan aikaisintaan, kun vuoden 2020 toinen lisätalousarvio on tullut voimaan. Tämän hetkisen arvion mukaan lisätalousarvo olisi tulossa huhti-toukokuun vaihteessa.
Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka. Kuntien päätökset tulee olla
tehtynä 15.10.2020 mennessä, jolloin myös käyttämättömät avustusmäärärahat
tulee viimeistään palauttaa työ- ja elinkeinoministeriölle.
Kuntien tulee lähettää valtionavustushakemus työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon: kirjaamo@tem.fi 29.5.2020 mennessä. Mikäli kaikki kunnat eivät hae valtionavustusta (muodostuu jakamaton avustuserä), voidaan ne uudelleen kohdentaa. Kuntien tulee palauttaa käyttämättä jääneet varat 30.9.2020 mennessä työ- ja
elinkeinoministeriölle. Jakamattomat ja käyttämättömät varat kohdennetaan uudelleen samalla periaatteella tukea hakeneiden kuntien kesken.

2. Kunnan tehtävät
Kunnan tehtävänä on:
a) tiedottaa osaltaan yksinyrittäjien avustuksesta ja markkinoida sitä
alueensa yksiyrittäjille
b) neuvoa yrityksiä avustuksen hakemisessa
c) ottaa vastaan ja käsitellä avustushakemukset
d) tehdä sopimukset avustuksen myöntämisestä
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e) palauttaa käyttämättä jääneet avustusmäärärahat työ- ja elinkeinoministeriölle 15.10.2020 mennessä
f) antaa selvitys avustuksen käytöstä työ- ja elinkeinoministeriölle
31.12.2020 mennessä
g) raportoida sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen (kts. tarkemmin kohta 6)
Avustuksen markkinoinnin, hakuun liittyvän neuvonnan ja hakemusten
käsittelyn organisointi
Avustuksen tehokkaan kohdentamisen kannalta on keskeistä, että yksinyrittäjät
saavat helposti tietoa avustuksen myöntämisen perusteista. Oikean ja kattavan
tiedon tehokas jakaminen vähentää turhia yhteydenottoja ja kyselyjä samalla kun
sen kautta varmistetaan, että kaikki avustukseen oikeutetut vaikeuksissa olevat
yksinyrittäjät osaavat hyödyntää tukea. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa osaltaan avustuksen ehdoista ja ne ovat löydettävissä TEM:n verkkosivuilta.
Tuesta tiedottaminen, yritysten neuvonta avustuksen hakemisessa, avustushakemusten vastaanottaminen ja edellytysten täyttymisen arviointi voidaan organisoida
kunnan omien työntekijöiden ohella esimerkiksi kehittämisyhtiön tai muun kunnan
tai usean kunnan yhteisen neuvontaorganisaation tehtäväksi. Tässä yhteydessä
on eduksi, että neuvontaa tekevillä on vahva yrityskentän tuntemus alueella, jolloin
varmistetaan kohderyhmän saavuttaminen.
Avustushakemus ja sen käsittely
Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen
kotikunta). Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertamaksusta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä
kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertamaksua myönnettäessä yritystoiminnasta
aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertamaksu voidaan myöntää 16.3.2020 31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin. Kyse on laskennallisesta summasta,
eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä muutoin kuin pyynnöstä. Avustuksen
myöntämisen edellytykset kuvataan kohdassa 4.
Työ- ja elinkeinoministeriö on yhteistyössä Kuntaliiton kanssa laatinut yksinyrittäjäavustuksen hakemisessa käytettävän hakemuslomakeluonnoksen ja päättänyt tukihakemuksessa vaadituista liitetiedoista (liite 3). Kukin kunta organisoi avustusten
hakemisen tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla joko sähköisenä tai paperilomakkeisiin perustuen.
Hakemuksen käsittely kunnassa
Yksinyrittäjille myönnettävässä tuessa on kyse kunnallishallinnossa poikkeuksellisesta tuesta ja poikkeuksellisesta tuen myöntämismenettelystä. Tukihakemusten
käsittelyn organisoinnista on syytä päättää keskitetysti. Tukihakemusten käsittely
ja myöntäminen ei lähtökohtaisesti edellytä toimielimen käsittelyä.
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Kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 §:n 3 kohdan
mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän kanssa. Sopimukseen sisältyy avustuksen myöntämisen, käytön ja käytön valvonnan ehdot. Sopimus on tarpeellinen muun muassa sen vuoksi, että avustusta saaneet yksinyrittäjät ovat tietoisia rahoituksen luonteesta valtionavustuksena ja koska valtionapuviranomaisena toimivalla työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa avustuksen saaneen yksinyrittäjän taloutta ja toimintaan avustuksen käyttöön liittyvin osin. Kunta
vastaa tuen asianmukaisesta myöntämisestä ja käytöstä työ- ja elinkeinoministeriölle.
Kunnan ja hakijan välille syntyy hakemuksen myönteisellä ratkaisulla yksityisoikeudellinen sopimussuhde. Oikeus sopimuksen tekemiseen kunnan puolesta voi
perustua hallintosääntöön, delegointipäätökseen tai valtakirjaan. Sopimuksen tekeminen ei sinällään ole välttämättä julkisen vallan käyttöä. Hakemuspohjamallissa on tästä erikseen mainittu. Hakemusten valmistelu on mahdollista suorittaa
esimerkiksi elinkeinoyhtiön toimesta. Hakemusten ratkaiseminen tulee kuitenkin
tehdä kunnassa, joka vastaa työ- ja elinkeinoministeriölle tuen asianmukaisesta
käytöstä. Sopimus syntyy kunnan hyväksyessä hakijan hakemuksen ja hakijan
saadessa hyväksymisestä tiedon.
Mikäli kunta tekee hakemuksesta sopimuksen lisäksi hallintopäätöksen, tulee hallintopäätökseen liittää kuntalain mukainen muutoksenhakuohje. Muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös on perusteltua tehdä, mikäli hakemusta ei hyväksytä. Hallintopäätöksen tekijän tulee olla virkasuhteessa. Kuntalain 87 §:n 2 momentin mukaan perustellusta syystä henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen julkisen vallan
käyttöä sisältävään tehtävään ilman, että tehtävää varten on perustettu virka.
Kuntien yhteistoiminta
Kuntalain lähtökohtana on kunnan mahdollisuus järjestää tehtävien hoitaminen tarkoituksenmukaisella tavalla. Säännökset kuntien yhteistoiminnasta sisältyvät kuntalain 8 lukuun. Kuntien sopimuksiin perustuva yhteistoiminta voi olla yksityisoikeudellista tai julkisoikeudellista. Mikäli yhteistoiminnan piiriin kuuluu viranomaistehtäviä, kyse on julkisoikeudellisesta yhteistoimintasopimuksesta.
Kuntalain 54 §:ssä säädetään lakisääteisen tehtävän siirtämisestä toisen kunnan
hoidettavaksi. Lainkohdan säännöksiä erityisesti sopimuksen sisällöstä on kuitenkin syytä noudattaa myös sovittaessa kunnan yleisen toimivallan nojalla hoitaakseen ottamasta tehtävästä, jossa tehdään viranhaltijapäätöksiä.
Toimivalta yhteistoimintasopimuksesta päättämiseen perustuu kuntalakiin tai kunnan hallintosääntöön. Mikäli hallintosäännöstä ei löydy soveltuvaa toimivaltasäännöstä, on toimivalta valtuustolla tai kunnan/kaupunginhallituksella .

3. Avustusten myöntäminen
Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.
Yksinyrittäjän avustuksessa yrityksen määritelmä vastaa EU:n valtiontukisääntelyn
mukaista yrityksen määritelmää, jonka mukaan yrityksellä tarkoitetaan taloudellista
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toimintaa harjoittavia yksiköitä riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Suomessa pääosa taloudelliseen toimintaan myönnetyn tuen saajista on rekisteröityneinä yritys- ja yhteisötietokantaan.
Tämä tarkoittaa, että Yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää oikeudellisen muodon ja rahoitustavan estämättä yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille,
kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta
voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freenlance-yrittäjä voi saada
tukea, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä
(ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.
Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole
palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1 - 5 henkilöä mutta
on lomauttanut työntekijänsä, katsotaan tämän kuuluvan ELY-keskusten palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä
itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.
Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoimiselta yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL -vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai
laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee soittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät siis
ole palkansaajan asemassa (työsuhteessa), mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä. Tällöin yritys ohjataan BF:n tai ELY-keskusten palveluiden piiriin.
Mikäli yksinyrittäjällä on sivu- tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi, mikä ei oikeuta avustukseen.

Avustuksen myöntämisen edellytykset
Valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että
•
•

yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan;

Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki.
Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemi-
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asta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020
jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja
myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli on kysymys sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan
tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä.
Lisäksi avustuksenmyöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan
arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden
2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään
hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin
veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava
muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan
arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Lisäksi hakemuksen liitteeksi tulee laittaa todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma
verovelan maksamiseksi
Lisäksi hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.
Yksinyrittäjän avustuksen on lähtökohtana, että luotetaan hakijan hakulomakkeessa ilmoittamaan tietoon. Avustuksen hakulomakkeessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että toiminta on päätoimista ja yritystoimintaan harjoitetaan yksin, että
toiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa, että yrityksen taloudellisen
tilanteen merkittävä heikkeneminen johtuu koronaepidemiasta ja että hakija aikoo
jatkaa yritystoimintaa epidemian jälkeen. Näiden tilanteiden varalle, että hakija on
ilmoittanut virheellistä tietoa, kunnan ja hakijan välisessä sopimuksessa sovitaan,
että avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen
perusteettomasti saamansa avustus, ja että väärinkäyttötapauksissa kunta voi
vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi.
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemuksen vastaanottaminen
täytyy järjestää siten, että hakemuksen saapumishetki on yksilöitävissä vähintään
päivänmäärän tarkkuudella.
Koska avustus myönnetään valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti kunnalle edelleen käytettäväsi yksinyrittäjien tukemiseen, kuntien on noudatettava valtioavustuslaissa todettua sopimusmenettelyä. Näin ollen kunnan on tehtävä sopimukset avustusta saavien yksinyrittäjien kanssa avustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja avustuksen ehdoista.
Avustus myönnetään aina vakiosuuruisena 2000 euroa kutakin tukea hakenutta
yksinyrittäjää kohden, jos myöntökriteerit täyttyvät.
Yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen, jolloin kunta myöntää avustuksen
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yksinyrittäjälle vähämerkityksellisenä tukena. Sopimukseen tulee kirjata seuraava
teksti:
Tähän avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Komission asetuksen
(EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108
artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (Euroopan unionin virallinen
lehti L 352, 24.12.2013) perusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de
minimis -tukena enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen määrä on enintään100 000 euroa) kuluvan verovuoden ja
kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aikana. Deminimis -tukien enimmäismäärään lasketaan avustuksen saajan de minimis -tukien lisäksi
myös ne Suomessa myönnetyt de minimis -tuet, jotka on myönnetty saman konsernin muille suomalaisille yrityksille tai muille sellaisille suomalaisille yrityksille,
joilla on avustuksen saajayhtiöön muu komission asetuksen (EU) N:o1407/2013
artiklan 2 kohdan 2 mukainen sidos. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen
(mm. ministeriöt, ministeriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera
Oyj, kunnat, maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä
tätä määrää. Avustuksen saaja on velvollinen ilmoittamaan kunnalle kaikkien itse
saamiensa sekä muiden edellä tarkoitettujen läheisyhtiöiden saamien de minimis tukien määrät ja myöntöajankohdat. Tarkemmin liitteessä 4.

4. Päätöksenteon jälkeen
Yksinyrittäjäavustuksen sopimuksen ”allekirjoittamisen” jälkeen avustusta myöntäneen kunnan on koottava yhteen, tallennettava ja säilytettävä kaikki avustuksenmyöntämisessä käytetyt ja sitä koskevat tiedot ja asiakirjat kymmenen vuoden
ajalta avustuksen myöntämispäivästä. Mahdollisen jälkivalvonnan takia säilytettävien asiakirjojen tulee sisältää kaikki tiedot sen osoittamiseksi, että sääntelyn vaatimuksia on noudatettu.
5. Raportointi
Kuntien on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle selvitys valtionavustuksen
käytöstä 31.12.2020 mennessä. Selvityksen tulee sisältää tiedot valtionavustuksen
käytöstä. Selvityksen sisällöstä annetaan tarkemmat ohjeet myöhemmin.
Kuntien tulee ilmoittaa yksinyrittäjille maksamansa tuet Verohallinnolle.
Kuntien tulee ottaa toiminnassaan huomioon se, että kunnat tulevat olemaan velvoitettuja raportoimaan valtionavustukset vuonna 2021 työ- ja elinkeinoministeriön
omistamaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään takautuvasti (Hallituksen
esitys yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän laajentamisesta yritystukien yhteiseksi tietovarannoksi on tarkoitus antaa huhtikuussa 2020). Talletettavia tietoja
ovat ainakin avustuksen saajan nimi, y-tunnus, myönnetyn ja maksetun avustuksenmäärä euroina, myöntämispäivä ja maksuvuosi sekä avustuksen saajan toimiala. Kunnille toimitetaan myöhemmin valmis excel-taulukkopohja, jolla tiedot ilmoitetaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään. Em. tiedot pyydetään toimittamaan TEM:lle ja/tai KEHA-keskukselle muun raportoinnin yhteydessä
31.12.2020 mennessä.
Työ- ja elinkeinoministeriö voi toteuttaa tuesta vaikuttavuuden arvioinnin. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, kuinka avustus on edistänyt yksinyrittäjien selviytymistä koronaepidemian aiheuttamasta liiketoiminnan pysähdyksestä.
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6. Neuvonta ja tuki valmistelijoille

Työ- ja elinkeinoministeriö (Kuntien kysymykset valtionavustuksen hakemisesta):
Neuvontasähköposti: yksinyrittajientuki@tem.fi
Neuvontapuhelin: p. 0295 047300 (arkisin klo 8-16)
erityisasiantuntija Lasse Laitinen p. 029 504 7162
neuvotteleva virkamies Jaana Lappi p.029 506 2658
neuvotteleva virkamies Anne Rothovius p.029 506 3532
johtava asiantuntija Maija Lönnqvist p. 050 331 3791
ylitarkastaja Ulla Palander p.050 396 0312
hallitusneuvos Mikko Ojala p. 295 063 506
Kuntaliitto yhteystiedot (Kuntien kysymykset haun järjestämisestä ja tuen myöntämisestä yksinyrittäjille):
alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtaja Jarkko Huovinen, Kuntaliitto, p. 09 771
2550
lakiasian johtaja Juha Myllymäki, Kuntaliitto, p. 09 771 2193
lakimies Kai Ketelimäki +358 9 771 2088

LIITTEET

LIITE
LIITE
LIITE
LIITE

1: Malli valtionavustushakemuksesta, Yksinyrittäjän avustus
2: Yksinyrittäjien avustussumman jako kunnittain
3: Yksinyrittäjätuen hakemusluonnos
4: Yleistä valtiontuista ja erityisesti de minimis -tuista

JAKELU

Kuntaliitto (kunnat)

2) julkisella tuella valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka
julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antamaa tai sen varoista maksettavaa avustusta, lainaa ja muuta rahoitusta, korkotukea, takausta,
maksuhelpotusta ja muuta näihin rinnastettavaa taloudellista etuutta
sekä Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea verojärjestelmän kautta annettavaa tukea lukuun ottamatta.

Valtionavustuslaki 27.7.2001/688
Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta
www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20010688.
Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin käyttöehtojen mukaisesti.
Lainsäädäntöä seurattu säädöskokoelman numeroon 43/2020 saakka.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

2 luku Valtionavustuksen myöntämisen perusteet

1 luku Yleiset säännökset

5 § Valtionavustuslajit
Valtionavustus voidaan myöntää yleisavustuksena tai erityisavustuksena.
Yleisavustus voidaan myöntää valtionavustuksen saajan toimintaan
yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta.
Erityisavustus voidaan myöntää:
1) investointiavustuksena aineellisen tai aineettoman hyödykkeen
hankintaan;
2) hankeavustuksena kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen taikka muuhun tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen;
3) apurahana, stipendinä tai avustuksena hakijan henkilökohtaiseen
käyttöön tai hankkeeseen;
4) muuna 1–3 kohdassa tarkoitettuun verrattavana erityisavustuksena.
6 § Valtionavustuksen määrä
Muu kuin 5 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettu valtion talousarviosta tai talousarvion ulkopuolella olevasta valtion rahastosta myönnettävä valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä
määrää, jollei valtionavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, toiminnan tai hankkeen toteutuneet kustannukset voivat jäädä pienemmiksi kuin valtionapuviranomaisen vahvistaman laskennallisen perusteen mukaan
myönnetty valtionavustus.
Valtionavustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää
Euroopan yhteisön tai Suomen lainsäädännössä säädettyä valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää.

1 § Soveltamisala
Tässä laissa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia. Valtionavustuksella tarkoitetaan tässä laissa tuenluonteista rahoitusta tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseksi.
Tätä lakia sovelletaan valtion talousarvioon otetusta määrärahasta
tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston varoista myönnettävään valtionavustukseen. Tätä lakia sovelletaan myös, kun valtion
talousarviossa myönnetään valtuus tehdä sopimuksia tai antaa sitoumuksia valtionavustuksesta.
Jollei muussa laissa toisin säädetä, tätä lakia sovelletaan myös valtionavustukseen, joka myönnetään käytettäväksi Suomen ulkopuolella.
Jos kuitenkin 2 momentissa tarkoitetun valtionavustuksen saajana on
vieras valtio tai sen toimielin taikka valtioiden välinen kansainvälinen
järjestö, valtionavustukseen sovelletaan ainoastaan 5–8 §:ää sekä 11
§:n 5 momenttia.
Tätä lakia ei sovelleta Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen perusteella myönnettävään rahoitukseen.
Ks. Suomen perustusL 731/1999 94 §.

2 § Soveltaminen Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettäviin tukiin
Jollei muusta laista tai Euroopan yhteisön lainsäädännöstä muuta
johdu, mitä 8–37 §:ssä säädetään koskee soveltuvin osin Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea. Tässä laissa tarkoitetaan Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävällä tuella Euroopan yhteisöjen talousarvioista
tai muista Euroopan unionin hallinnassa olevista varoista myönnettävää avustusta, lainaa ja muuta rahoitusta, takausta, maksuhelpotusta ja
muita taloudellisia etuuksia.
3 § Suhde muuhun lainsäädäntöön
Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia säännöksiä, niitä noudatetaan tämän lain sijasta.
Tätä lakia sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa (1704/2009), opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetussa laissa (1705/2009), vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa
(632/1998) ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetussa laissa (733/1992) säädettyyn valtionosuuteen
ja valtionavustukseen, jos siitä mainituissa laeissa erikseen säädetään.
(21.12.2016/1294)
Ellei muussa laissa toisin säädetä, tässä laissa tarkoitettuna valtionavustuksena ei pidetä:
1) tukea, korvausta tai muuta etuutta, jos oikeus sen saamiseen perustuu lakiin ja myönnettävän määrän määräytymisperuste säädetään
yksityiskohtaisesti laissa;
2) lainanantoa valtion varoista eikä siihen liittyvää korko- tai muuta
etuutta;
3) valtiontakausta tai -takuuta;
4) korkotukea luottolaitoksen taikka valtion erityisrahoituslaitoksen
tai -yhtiön varoista myönnetylle luotolle;
5) valtion verojen tai muiden saamisten maksuhelpotusta tai -vapautusta;
6) yksityiselle henkilölle annettavaa sosiaaliavustusta, sosiaalivakuutukseen perustuvaa etuutta tai muuhun lakisääteiseen sosiaaliturvaan
liittyvää tukea.
4 § Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) valtionapuviranomaisella sitä viranomaista, jonka tehtäviin kyseistä valtionavustusta koskevat asiat lainsäädännön nojalla kuuluvat; sekä

Ks. 11 §.

7 § Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset
Valtionavustusta voidaan myöntää valtion talousarvion tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston varojen puitteissa, jos:
1) tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti
hyväksyttävä;
2) valtionavustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta;
3) valtionavustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena valtionavustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä valtionavustuksen
kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus huomioon
ottaen; sekä
4) valtionavustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita
kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
Jos valtionavustusta voidaan käyttää palkkakustannuksiin, avustus
voidaan myöntää vain erityisen painavasta syystä, jos:
1) valtionavustuksen hakija tai tämän rikoslain (39/1889) 47 luvun
8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu edustaja on lainvoimaisella
tuomiolla tuomittu rangaistukseen mainitun lain 47 luvun 6 a §:ssä
tarkoitetusta rikoksesta valtionavustuksen myöntövuonna tai sitä edeltäneiden kahden vuoden aikana;
2) valtionavustuksen hakija tai tämän rikoslain 47 luvun 8 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitettu edustaja on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu rangaistukseen ulkomaalaislain (301/2004) 186 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta valtionavustuksen myöntövuonna tai sitä edeltäneiden kahden vuoden aikana; tai
3) valtionavustuksen hakijalle on lainvoimaisella päätöksellä määrätty työsopimuslain (55/2001) 11 a luvun 3 §:ssä tarkoitettu seuraamus-
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maksu valtionavustuksen myöntövuonna tai sitä edeltäneiden kahden
vuoden aikana.
(14.12.2018/1113)
Valtionavustus voidaan myöntää saajalle sen omaan toimintaan tai
hankkeeseen taikka käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista
käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen. Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun
kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen, valtionavustuksen
saajan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa.

2) valtionavustuksen enimmäismäärä valtionavustuksen kohteena
olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvista kokonaiskustannuksista;
3) saajan valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta saamien tulojen sekä saajan muiden tulojen vaikutus valtionavustuksen määrään ja käyttöön;
4) valtionavustuksen käyttöaika sekä 13 §:n 2–4 momentissa tarkoitetut ehdot ja rajoitukset;
5) saajan velvollisuus antaa selvitys valtionavustuksen käyttämisestä
ja selvityksen ajankohta;
6) muut valtionavustuksen myöntämisen ja maksamisen sekä käytön valvonnan perusteet.
Jos valtionavustus myönnetään ulkomaiselle valtionavustuksen saajalle käytettäväksi Suomen ulkopuolella, valtionapuviranomainen voi
lisäksi tehdä valtionavustuksen käytöstä ja sen ehdoista sopimuksen
valtionavustuksen saajan kanssa. Sopimukseen on otettava valtionavustuksen valtion talousarvion mukaisen käyttämisen sekä käytön valvonnan kannalta tarpeelliset ehdot.

Ks. 11 §.

8 § Tarkemmat säännökset valtionavustuksesta
Tarkempia säännöksiä tämän lain soveltamisalaan kuuluvan valtionavustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja
käytöstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
Ks. esim. L valtion talousarviosta 423/1988 7 c §, VNa oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta 875/2013, VNa tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta
1444/2014, VNa laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta 364/2015, VNa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien
hankkeiden avustamisesta 714/2015, VNa uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista 145/2016, VNa
biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016–2018 myönnettävästä valtionavustuksesta 382/2016, VNa maatalouden neuvontapalvelujen valtionavusta
431/2016, VNa energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2022
1098/2017, VNa sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021 498/2018, VNa valtionavustuksesta öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin 5/2019, VNa päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla
vuosina 2019–2021 357/2019, VNa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä 893/2019, VNa pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022 1239/2019, VNa asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina
2020–2022 1341/2019, VNa avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen
korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020–2022 1342/2019, VNa kuntien toiminnan tehostamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista 7/2020 ja VNa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023 13/2020.

Ks. HallintoL 434/2003 44–46 §.

12 § Valtionavustuksen maksaminen
Valtionavustus maksetaan valtionavustuksen saajalle yhtenä tai
useampana eränä kustannusten ajoittumisen perusteella. Valtionapuviranomainen voi päättää, että valtionavustus maksetaan toteutuneiden
kustannusten perusteella sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty valtionapuviranomaiselle hyväksyttävä selvitys.
Valtionavustuksesta voidaan maksaa ennakkoa, jos se on valtionavustuksen käytön kannalta perusteltua sekä sen käytön valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista.
Määrältään vähäinen ja 5 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettu
valtionavustus voidaan 1 momentin estämättä maksaa myös kertasuorituksena, jos se on valtionavustuksen käytön kannalta perusteltua.
Valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen maksamiseksi oikeat ja riittävät tiedot.

4 luku Valtionavustuksen käyttö ja sen valvonta
13 § Valtionavustuksen käyttö
Valtionavustus saadaan käyttää ainoastaan valtionavustuspäätöksen
mukaiseen tarkoitukseen.
Sen lisäksi, mitä tässä laissa tai 8 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään, valtionavustuksen saajan on noudatettava avustettavassa hankkeessa tai toiminnassa valtionavustuspäätökseen
otettuja ehtoja ja rajoituksia.
Jos valtionavustus on myönnetty tiettyä valtionavustuspäätöksessä
määriteltyä käyttötarkoitusta varten käytettävän omaisuuden hankintaan tai perusparannukseen, omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin valtionavustuspäätöksessä määriteltyyn käyttötarkoitukseen
eikä omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta luovuttaa toiselle valtionavustuspäätöksessä määrättynä valtionavustuksen kohteena olevan
omaisuuden käyttöaikana. Valtionavustuspäätöksessä valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöajaksi saadaan määrätä enintään kymmenen vuotta valtionavustuksen tai sen viimeisen erän maksamisesta.
Edellä 3 momentissa tarkoitettu valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika on kuitenkin 30 vuotta valtionavustuksen
myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty muussa kuin elinkeinotoiminnan tukemisen tarkoituksessa kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. Tämän lain 8 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa tai valtionavustuspäätöksessä voidaan kuitenkin asettaa lyhyempikin käyttöaika, jos se on perusteltua valtionavustuksen käyttötarkoituksen kannalta.
14 § Valtionavustuksen saajan tiedonantovelvollisuus
Valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja
riittävät tiedot.
Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vai-

3 luku Valtionavustuksen myöntäminen ja maksaminen
9 § Valtionavustuksen hakeminen
Valtionavustusta haetaan kirjallisesti.
Valtionapuviranomaisen tulee tiedottaa sopivalla tavalla mahdollisuudesta hakea valtionavustusta ja hakemismenettelystä sekä antaa tietoja valtionavustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä ja valtionavustuksen ehdoista, jollei tämä ole ilmeisen tarpeetonta.
10 § Valtionavustuksen hakijan selvittämisvelvollisuus
Valtionavustuksen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa valtionapuviranomaiselle oikeat ja riittävät tiedot valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä niistä muista seikoista, joita valtionapuviranomainen tarvitsee hakemuksen ratkaisemiseksi.
Ks. HallintoL 434/2003 31 §.

11 § Valtionavustuspäätös
Valtionapuviranomainen tekee valtionavustusta koskevassa asiassa
kirjallisen päätöksen (valtionavustuspäätös).
Valtionavustuspäätöksestä, jolla valtionavustus myönnetään, tulee
käydä ilmi ainakin valtionavustuksen:
1) saaja;
2) käyttötarkoitus;
3) määrä tai laskentaperuste.
Valtionavustuspäätökseen voidaan ottaa 7 §:n 1 momentissa säädettyjen seikkojen toteutumisen varmistamiseksi välttämättömiä valtionavustuksen käyttämistä koskevia ehtoja ja rajoituksia.
Valtionavustuspäätöksestä, jolla valtionavustus myönnetään, tulee
lisäksi käydä ilmi valtionavustuksen asianmukaisen käyttämisen sekä
valtionavustuksen saajan oikeuksien ja velvollisuuksien selkeyden edellyttämällä tavalla:
1) valtionavustuksen kohteena olevan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävät kustannukset;
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5 luku Valtionavustuksen palauttaminen ja takaisinperintä

kuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta.
15 § Valtionapuviranomaisen valvontatehtävä
Valtionapuviranomaisen on huolehdittava valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankkimalla valtionavustuksen
käyttö- ja seurantatietoja sekä muita tietoja samoin kuin tekemällä tarvittaessa tarkastuksia.

20 § Valtionavustuksen palauttaminen
Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti,
liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen
osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa
myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä
tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää
palauttamatta. (14.12.2018/1113)
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske laskennallisen perusteen mukaan myönnetyn valtionavustuksen ja toteutuneiden kustannusten välistä erotusta.
21 § Velvollisuus valtionavustuksen takaisinperintään
Valtionapuviranomaisen on päätöksellään määrättävä valtionavustuksen maksaminen lopetettavaksi sekä jo maksettu valtionavustus takaisin perittäväksi, jos valtionavustuksen saaja on:
1) jättänyt palauttamatta sellaisen valtionavustuksen tai sen osan, joka 20 §:n mukaan on palautettava;
2) käyttänyt valtionavustuksen olennaisesti muuhun tarkoitukseen
kuin se on myönnetty;
3) antanut valtionapuviranomaiselle väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan valtionavustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, taikka salannut sellaisen seikan; taikka
4) muutoin 1–3 kohtaan verrattavalla tavalla olennaisesti rikkonut
valtionavustuksen käyttämistä koskevia säännöksiä tai valtionavustuspäätökseen otettuja ehtoja.
22 § Valtionavustuksen harkinnanvarainen takaisinperintä
Valtionapuviranomainen voi päätöksellään määrätä valtionavustuksen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun valtionavustuksen tai
sen osan takaisin perittäväksi, jos:
1) valtionavustuksen saaja on menetellyt 12 §:n 4 momentin taikka
13 tai 14 §:n vastaisesti;
2) valtionavustuksen saaja on kieltäytynyt antamasta 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua aineistoa tai avustamasta mainitussa momentissa
tarkoitetulla tavalla tarkastuksessa;
3) valtionavustuksen saaja on lopettanut valtionavustuksen kohteena olleen toiminnan, supistanut sitä olennaisesti tai luovuttanut sen
toiselle;
4) valtionavustuksen saaja on 13 §:n vastaisesti luovuttanut toiselle
omistus- tai hallintaoikeuden omaisuuteen, joka on hankittu valtionavustuksella;
5) valtionavustuksen saaja on 13 §:n vastaisesti pysyvästi muuttanut
valtionavustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitusta;
6) valtionavustuksen saaja on joutunut ulosottotoimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, konkurssiin taikka yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitetun saneerausmenettelyn tai yksityishenkilön velkajärjestelyistä annetussa laissa (57/1993) tarkoitetun velkajärjestelyn kohteeksi, jollei valtionavustuksen käyttötarkoituksesta muuta
johdu; taikka
7) valtionavustuksen saaja menettelee tosiasiallisesti tässä momentissa säädettyihin seikkoihin rinnastettavalla tavalla antamalla valtionavustuksen myöntämiseen, maksamiseen tai käyttämiseen liittyvälle seikalle muun kuin asian todellista luonnetta tai tarkoitusta vastaavan oikeudellisen muodon.
Jos valtionavustuksen saaja tai tämän rikoslain 47 luvun 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu edustaja on lainvoimaisella tuomiolla
tuomittu rangaistukseen mainitun luvun 6 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta tai ulkomaalaislain 186 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta taikka valtionavustuksen saajalle on lainvoimaisella päätöksellä määrätty työsopimuslain 11 a luvun 3 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, valtionapuviranomainen voi jatkaa valtionavustuksen maksamista sekä jättää jo
maksetun valtionavustuksen tai sen osan perimättä takaisin vain erityisen painavasta syystä. (14.12.2018/1113)
Jos valtionavustuksen kohteena ollut omaisuus on tuhoutunut tai
vahingoittunut 13 §:ssä säädettynä käyttöaikana eikä tuhoutuneen tai
vahingoittuneen omaisuuden tilalle hankita uutta vastaavaa omaisuutta, valtionapuviranomainen voi päätöksellään määrätä valtionavustuk-

Valtionavustusten käyttöä valvoo myös valtiontalouden tarkastusvirasto. Ks. L valtiontalouden tarkastusvirastosta 676/2000 2 §.

16 § Tarkastusoikeus
Valtionapuviranomaisella on oikeus suorittaa valtionavustuksen
maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Jos valtionavustus on myönnetty 7 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla käytettäväksi
valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun
kuin saajan hankkeeseen tai toimintaan, valtionapuviranomaisella on
oikeus tarvittaessa tarkastaa valtionavustuspäätöksen mukaista toimintaa tai hanketta toteuttavan taloutta ja toimintaa.
Valtionapuviranomainen voi päätöksellään valtuuttaa toisen viranomaisen tai ulkopuolisen tilintarkastajan suorittamaan 1 momentissa
tarkoitettuja tarkastuksia. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa
(1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön on nimettävä tarkastuksesta vastuullinen tilintarkastaja. (18.9.2015/1204)
Ulkopuolinen asiantuntija voi valtionapuviranomaisen pyynnöstä
avustaa tarkastuksessa.
Tilintarkastajaan ja ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallintolakia (434/2003), kielilakia (423/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) sekä valtion virkamieslain
(750/1994) 14 ja 15 §:ää. (14.12.2018/1113)
Tilintarkastajaan ja ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.
Ks. rikosoikeudellisesta virkavastuusta RikosL 39/1889 40 luku.

17 § Tarkastuksen suorittaminen
Valtionavustuksen saajan on korvauksetta annettava tarkastusta suorittavalle virkamiehelle ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulle tilintarkastajalle kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset,
asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa.
Tarkastusta suorittavalla virkamiehellä ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tilintarkastajalla on oikeus ottaa tarkastuksen kohteena oleva aineisto haltuunsa, jos tarkastaminen sitä edellyttää. Aineiston haltuunotosta on tarkastuksen yhteydessä laadittava pöytäkirja. Siinä on
mainittava haltuunoton tarkoitus ja haltuun otettu aineisto. Aineisto
on palautettava viipymättä, kun sitä ei enää tarvita tarkastuksen suorittamiseksi.
Tarkastusta suorittavalla virkamiehellä ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tilintarkastajalla on oikeus päästä tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa valtionavustuksen saajan hallinnassa tai käytössä oleviin
liike-, varasto- tai muihin vastaaviin ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen käytettäviin tiloihin ja muille alueille, joiden oloilla on merkitystä valtionavustuksen myöntämiselle ja käytön valvonnalle. Tarkastusta ei saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.
18 § Virka-apu
Valtionapuviranomaisella on oikeus saada poliisi-, tulli-, vero- ja
ulosottoviranomaisilta tarpeellista virka-apua tässä laissa tarkoitettujen
valvonta- ja tarkastustehtävien suorittamisessa.
Ks. PoliisiL 872/2011 9 luku 1 § ja HallintoL 434/2003 10 §.

19 § Maksatuksen keskeytys
Valtionapuviranomainen voi päätöksellään määrätä valtionavustuksen maksamisen keskeytettäväksi, jos:
1) on perusteltua aihetta epäillä, että valtionavustuksen saaja ei menettele 12 §:n 4 momentissa taikka 13 tai 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla;
2) ne perusteet, joilla valtionavustus on myönnetty, ovat olennaisesti
muuttuneet; taikka
3) Euroopan yhteisön lainsäädännössä edellytetään maksamisen keskeyttämistä.

3

sen maksamisen lopetettavaksi ja määrätä mahdollisesta vakuutuskorvauksesta tai muusta korvauksesta takaisin perittäväksi määrän, joka
vastaa valtionavustuksen osuutta omaisuuden alkuperäisestä hankintamenosta.
Valtionapuviranomainen voi päätöksellään myös määrätä valtionavustuksen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun valtionavustuksen takaisin perittäväksi, jos Euroopan yhteisön lainsäädännössä sitä
edellytetään.
23 § Palautettava ja takaisin perittävä määrä investointiavustuksissa
Edellä 20–22 §:n mukaan palautettava tai takaisin perittävä investointiavustuksen määrä on sen suuruinen osa investointiavustuksen
kohteena olevan omaisuuden käyvästä arvosta, joka vastaa avustuksen
osuutta avustuksen kohteena olevan omaisuuden alkuperäisistä hankintamenoista investointihankkeen toteuttamisen jälkeen.
Jos investointiavustus on myönnetty elinkeinotoiminnan tukemiseen, valtionavustuksen palautettava tai takaisin perittävä määrä on 1
momentista poiketen investointiavustuksen maksettu määrä.
24 § Korko
Valtionavustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle valtionavustuksen maksupäivästä korkolain
(633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä
kolmella prosenttiyksiköllä.
25 § (14.12.2018/1113) Viivästyskorko
Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään valtionapuviranomaisen asettamana eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan
mukaan.
26 § Kohtuullistaminen
Valtionapuviranomainen voi 20–22 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa
päättää, että osa palautettavasta tai takaisin perittävästä määrästä, sille laskettavasta korosta tai viivästyskorosta jätetään perimättä, jos täysimääräinen palauttaminen tai takaisinperintä on kohtuuton valtionavustuksen saajan taloudelliseen asemaan ja olosuhteisiin tai valtionavustuksella hankitun omaisuuden laatuun nähden taikka palauttamisen tai takaisinperinnän perusteena olevaan menettelyyn tai olosuhteiden muutokseen nähden.
Erityisen painavasta syystä valtionapuviranomainen voi päättää, että
palautettava tai takaisin perittävä määrä, sille laskettava korko tai viivästyskorko jätetään kokonaan perimättä.
27 § Yhteisvastuullisuus
Jos valtionavustus on myönnetty yhteisesti useammalle valtionavustuksen saajalle, kaikki saajat vastaavat yhteisvastuullisesti valtionavustuksen takaisin maksamisesta valtionapuviranomaiselle.
28 § Takaisinperinnän määräaika
Valtionapuviranomaisen on tehtävä 19, 21 ja 22 §:ssä tarkoitettu
päätös viipymättä ja erityisestä syystä kahden kalenterivuoden kuluessa sen jälkeen, kun valtionapuviranomaisen tietoon on tullut sellainen
seikka, jonka nojalla valtionavustuksen maksamisen keskeyttämiseen
tai lopettamiseen taikka valtionavustuksen takaisinperintään voidaan
ryhtyä.
Valtionavustuksen, sille maksettavan koron tai viivästyskoron takaisinperintään ei saa enää ryhtyä, kun kymmenen vuotta on kulunut valtionavustuksen tai sen viimeisen erän maksamisesta. Jos 8 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa tai valtionavustuspäätöksessä asetetaan määräaika valtionavustuksen tai sillä tuetun omaisuuden
käyttämiselle 13 §:ssä säädetyllä tavalla, kymmenen vuoden määräaika
lasketaan tämän ajan päättymisestä.
29 § Vanheneminen
Oikeus saada maksatus myönnetystä valtionavustuksesta raukeaa,
jos valtionavustuksen saaja ei ole esittänyt valtionavustuksen maksamista varten tarvittavaa hyväksyttävää selvitystä 8 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa tai valtionavustuspäätöksessä asetetussa
määräajassa. Jos määräaikaa ei ole asetettu, oikeus maksatukseen raukeaa kahden vuoden kuluttua sen varainhoitovuoden päättymisestä, jona
valtionavustus on myönnetty.
Edellä 20 §:ssä säädetty velvollisuus palauttaa valtionavustus tai sen
osa raukeaa, kun kymmenen vuotta on kulunut valtionavustuksen tai

sen viimeisen erän maksamisesta. Jos 8 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa tai valtionavustuspäätöksessä asetetaan määräaika
valtionavustuksen tai sillä tuetun omaisuuden käyttämiselle 13 §:ssä
säädetyllä tavalla, palautusvelvollisuus raukeaa, kun kymmenen vuotta
on kulunut asetetun määräajan päättymisestä.
30 § Kuittaus
Palautettava tai takaisin perittävä määrä korkoineen voidaan periä
siten, että se vähennetään samalle valtionavustuksen saajalle maksettavasta muusta saman valtionapuviranomaisen myöntämästä valtionavustuksesta.

6 luku Tietojensaanti ja tietojen luovuttaminen
31 § Tietojensaanti viranomaiselta
Valtionapuviranomaisen oikeuteen saada tietoja toiselta viranomaiselta sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään.
Valtionapuviranomaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus
saada muilta viranomaisilta tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömiä
tietoja:
1) valtionavustuksen hakijan ja saajan taloudellisesta asemasta;
2) valtionavustuksen hakijan ja saajan julkisista tuista;
3) valtionavustuksen hakijaa ja saajaa koskevista muista seikoista,
joilla on olennaista merkitystä tämän lain noudattamisen varmistamiseksi valtionavustuksen myöntämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa.
Valtionapuviranomaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus
saada maksutta valtionavustushakemuksen ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 46 §:ssä
tarkoitetusta sakkorekisteristä tämän lain 7 §:n 2 momentissa ja 22 §:n
2 momentissa tarkoitetuista ratkaisuista. (14.12.2018/1113)
32 § Tietojen luovuttaminen
Tämän lain nojalla saatujen tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään.
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, valtionapuviranomaisella on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus luovuttaa tietoja:
1) poliisi- ja muulle esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi
tai selvittämiseksi taikka syyttäjäviranomaiselle syyteharkintaa varten;
2) tämän lain soveltamista koskevan viranomaisen selvityksen tai viranomaisen toimeksiannosta laadittavan tieteellisen tutkimuksen tekemiseksi, jos tietojen luovuttaminen on välttämätöntä selvityksen tai
tutkimuksen tekemiseksi;
3) toimivaltaiselle Euroopan unionin toimielimelle tai unionin
muulle elimelle sekä toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle,
jos Euroopan yhteisön lainsäädännössä tai muussa Suomen jäsenyyteen
Euroopan unionissa liittyvässä velvoitteessa sitä edellytetään;
4) jos Suomea sitovassa kansainvälisessä velvoitteessa sitä edellytetään.
Edellä 2 momentissa tarkoitettuja tietoja ei saa käyttää muuhun
kuin siihen tarkoitukseen, johon tiedot on luovutettu.

7 luku Erinäiset säännökset
33 §
33 § on kumottu L:lla 14.12.2018/1113.
34 § (7.8.2015/952) Muutoksenhaku
Valtionapuviranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin
hallintolaissa (434/2003) säädetään.
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee avustuksen maksatuksen keskeyttämistä tai takaisinperintää, saa hakea muutosta valittamalla
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
HallintolainkäyttöL 586/1996 on kumottu L:lla oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019.
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35 § Täytäntöönpano
Valtionapuviranomaisen päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Edellä 21 ja 22 §:ssä tarkoitetussa asiassa oikaisuvaatimuksesta annettu päätös voidaan panna täytäntöön verojen ja
maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetyssä järjestyksessä.

kä sitä koskevassa muutoksenhaussa noudatetaan valtionavustuksen
myöntämisajankohtana voimassa olleita säännöksiä sekä valtionavustuspäätöksessä asetettuja ehtoja. Jollei valtionavustuspäätöksessä, joka
on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, ole maksamisesta toisin määrätty, noudatetaan kuitenkin tämän lain 12 §:ää.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon
edellyttämiin toimenpiteisiin.

L verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 367/1961 on kumottu L:lla verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007.

HE 63/2001 , VaVM 9/2001 , EV 84/2001

36 § Vaikutusten arviointi
Valtionapuviranomaisen on sopivalla tavalla seurattava myöntämiensä valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtionavustusten vaikutuksia kilpailuun, eri väestöryhmien asemaan samoin kuin niiden ympäristö- ja muita vaikutuksia.
Valtionapuviranomaisen on määräajoin arvioitava valtionavustusten
tarpeellisuutta ja kehittämistarpeita. Tässä tarkoituksessa valtionapuviranomaiset antavat toisilleen tarvittavaa apua.
37 § Valtionapuviranomaisen tarkemmat ohjeet
Valtionapuviranomainen voi antaa tarkempia ohjeita teknisluonteisista yksityiskohdista, jotka koskevat valtionavustuksen hakemista, valtionavustuksen hakijan selvittämisvelvollisuutta, valtionavustuksen saajan kirjanpitovelvollisuutta, valtionavustuksen maksamista sekä valtionavustuksen käyttöä ja valvonnan toteuttamista.
38 § Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.
Tällä lailla kumotaan valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi
annettu valtioneuvoston päätös (490/1965) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyn valtionavustuksen käytössä ja käytön valvonnassa, palauttamisessa ja takaisinperinnässä se-

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
22.12.2005/1077: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2006.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
HE 88/2005 , HaVM 24/2005 , EV 191/2005

7.8.2015/952: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
HE 230/2014 , LaVM 26/2014 , EV 319/2014

18.9.2015/1204: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2016.
HE 254/2014 , TaVM 34/2014 , EV 371/2014

21.12.2016/1294: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2017.
HE 132/2016 , HaVM 25/2016 , EV 240/2016

14.12.2018/1113: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2019.
Ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyihin valtionavustuksiin
sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
HE 180/2018 , VaVM 16/2018 , EV 123/2018
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Valtionapupäätöksen vakioliite (Valtioavustuslaki 688/2001 34§)
OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua työ- ja elinkeinoministeriöltä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto
tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä
päivänä siitä, kun päätös on annettu postin välitettäväksi.
Oikaisuvaatimus osoitetaan työ- ja elinkeinoministeriölle ja se on toimitettava oikaisuvaatimusajassa ministeriön kirjaamoon.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
 oikaisua hakevan nimi
 päätös, johon haetaan oikaisua, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
 postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua hakevalle
voidaan toimittaa
Jos oikaisua hakevan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai
jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi.
Oikaisua hakevan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
 päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai kopiona
 asiamiehen valtakirja
 asiakirjat, joihin oikaisun hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi,
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille
Oikaisuvaatimuksen voi viedä oikaisun hakija itse tai hänen valtuuttamansa asiamies.
Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välitykellä. Postiin
valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamon
aukioloaika on arkisin kello 8:00 – 16:15.
toimitusosoite
ulkoinen postiosoite, jakelukeskus
puhelinvaihde
sähköposti
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029 516 001
kirjaamo@tem.fi
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YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

MUISTIO 2

Paikka: Kunnantalo, valtuustosali sekä etäyhteyden välityksellä
Aika: ti 21.4.2020 klo 13.04-15.07
Paikalla: Voitto Raita-aho pj, Kaisamaija Ronkainen, Tarja Hosiasluoma, Sirpa Ala-Rämi (Jyty), Pirkko
Välimäki (JHL), Veijo Kaskimäki, Jaakko Kallioniemi, Reetta Lepistö, Arimo Koivisto, Sanna Ojala, Arja
Tuuliniemi, Marjo Pihlajaviita, Tiina Koski, Olli Liikala, Miia Salonen sihteeri
Etäyhteydellä: Katri Lamberg (Juko), Marianne Ojala, Jyrki Koivumäki

1. Neuvottelun aloitus:
Puheenjohtaja Voitto Raita-aho avasi yhteistoimintaneuvottelut ja muistutti neuvottelujen johtuvan
pääasiassa koronatilanteesta ja osittain yleisestä taloustilanteesta.
2. Edellisessä kokouksessa sovitut asiat:
Puheenjohtaja Voitto Raita-aho kertasi pääpiirteissään edellisessä neuvottelussa sovituista asioista sekä
edellisen neuvottelun muistio allekirjoitetaan.
3. Kunnanhallituksen päätös yhteistoimintaneuvotteluista:
Kunnanhallitus päätti 14.4.2020 yksimielisesti, että se käyttää tarvittaessa mahdollisuuden työsopimuslain
2 luvun 12 §:n mukaiseen palkanmaksun keskeytymiseen työn keskeytyessä. Lisäksi kunnanhallitus päätti,
että lomautusilmoituksia tullaan tarvittaessa antamaan henkilöstölle yhteistoimintaneuvotteluiden tulosten
perusteella.
Kunnanhallitus päätti yhteistoimintaneuvotteluita jatkettavan kokousta seuraavalla viikolla.
4. Tilannekartoitus hallintokunnittain:
Varhaiskasvatus:
Päivähoidonohjaaja Reetta Lepistö: Henkilökunnalle on löytynyt korvaavia töitä niin toimisto- kuin
arkistointityötä sekä sellaisia töitä, mitä on jäänyt tekemättä. Osa henkilökunnasta on ollut siivoustöissä,
yksi keittiöllä. Toukokuulla osa pitää lomia. Määräaikaisia työsopimuksia loppuu. Ilta-, yö- ja
viikonloppuhoitoja on tarve järjestää koko kesän. Koronatilanne vaikeuttaa toiminnan laajuuden arviointi
kesäkuukausina. Päivähoidolle on tarvetta, kun vanhemmat eivät pysty pitämään kesällä lomaa.
Puheenjohtajan mielestä ei ole syytä tehdä henkilöstöön kohdistuvia linjauksia ennen 13.5.2020.
Päivähoidonohjaaja arvioi tilanteen uudestaan muutaman viikon päästä, kun saamme tietoa mahdollisten
rajoitustoimien jatkumisesta.
Jaakko Kallioniemi: Työnmäärää on varmasti vaikea ennustaa, osa on ollut jo lomilla.
Tarja Hosiasluoma: Seurataan tilannetta. Lasten määrä tulee kasvamaan koko ajan.

Pirkko Välimäki: Varhaiskasvatuksessa tarkat rajat minkä mukaan toimittava, kaikilla aloilla niin ei ole.
Vapaita on pidetty pois. Lakia on noudatettava.
Kaisamaija Ronkainen: Tilanne elää varhaiskasvatuksessa koko ajan. Varhaiskasvatuksen väki on ollut
muissa tehtävissä kuten soittamassa vanhuksille. Onko ehditty soittamaan? Tehtäviä on mihin tarttua.
Toimettomana ei ole oltu.
Reetta Lepistö: vanhuspalvelu asiaa on valmisteltu.
Tarja Hosiasluoma: Vanhustyöntekijä on työharjoittelussa, sen vuoksi annettu varhaiskasvatukselle tämä
työ. Perheiden hyvinvointia seurataan. Ennalta ehkäisevää työtä on tehtävä.
Voitto Raita-aho: Hankalia perhetilanteita on tullut vastaan. Valtakunnan tasolla tehty arvio. Posa on myös
keskustellut asiasta. Huostaanotosta ei haluta saada satojen tuhansien eurojen laskua.
Veijo Kaskimäki: Kannattaa Reetan esitystä ja antaisi päivähoidonohjaajan arvioida työn ja henkilöstön
määrän.
Keskushallinto:
Kaisamaija esitteli henkilökunnan lomataulukkoa. Sannalla loppuu työsuhde kesäkuulla. Kirjastossa pidetty
palkatonta lomaa sekä vuosilomaa.
Tarja Hosiasluoma: Kunnantalon ollessa kiinni heinäkuulla suurin osa on lomalla. Vanhoja lomia pyritään
pitää pois.
Kaisamaija Ronkainen: Kirjanpidossa laskut hoidetaan kesälläkin ajallaan, Pii auttaa tarvittaessa.
Aikaisempina vuosina kirjasto ei ole ollut kiinni, sijainen on ollut kesäloman ajan. Nyt mietittävä, jos
lomautetaan niin sijaisia ei pystytä palkkaamaan. Heinäkuun tilannetta emme vielä osaa sanoa.
Tarja Hosiasluoma: Koronatilanne ei ole vähentänyt keskushallinnon töitä. Nyt lisätöinä tuli yrittäjien
tukiavustukset.
Jaakko Kallioniemi: Voiko kirjastoon hakea sijaista sisäisesti talon sisältä?
Kaisamaija: Kirjastoon sijainen talon sisältä on mahdollista mutta aivan pienellä perehdytyksellä ei
välttämättä onnistu.
Arimo Koivisto: Koululta toimistosihteeri Tiina on ollut kirjastossa ja perehtynyt siihen.
Vapaa-aikatoimi:
Sirpaa Ala-Rämi: Vapaa-aikatoimessa 3 työntekijää. Nuorisosihteeri työskentelee etänä ja pitää vanhoja
lomia pois. Tapahtumat siirtyvät syksyyn. Heinäkuulla ollaan yleisesti lomalla. Etäkokoukset hoidetaan.
Kulttuuri- ja liikuntapuolella etäkokouksia ja ne hoidetaan. Töitä on kaikilla. Liikuntaneuvojan työ on
lisääntynyt. Terveyskioskista lainataan välineitä. Ohjeita ja videoita on tehty. Sirpa itse yrittää olla lomalla.
Tavoite, että yksi on ainakin paikalla. Haastepyöräilyyn on suunnitteilla pyöräilypassi, jossa ohjeet.
Nuorisotilat Olohuoneessa saatava syksyllä valmiiksi. Kiire tulee olemaan. Valmistauduttu myös
uimakoulujen toteuttamiseen, jos koronatilanne sen sallii.
Voitto Raita-aho: seurataan tilannetta.

Koulupuoli:
Voitto Raita-aho esitteli opettajien kirjeen, joka on vetoomus liittyen koulunkäynninohjaajien
tarpeellisuudesta.
Katri Lamberg: Tehtäviä hoidetaan useammassa paikassa, tärkeää että saadaan pidettyä ohjaajat, joilla on
luottamussuhde oppilaisiin ja vanhempiin.
Kaisamaija Ronkainen: Etäopetus jatkuu, opettajat ja ohjaajat työskentelevät etänä. Koululla on ollut 7-8
oppilasta. Koulunkäynninohjaajia ja opettaja on päivittäin lähiopetuksessa. Oppilasmäärä lähiopetuksessa
ei ole juuri muuttunut koronatilanteen aikana. Ohjaajista noin puolet on määräaikaisia. Koulu päättyessä
vakinaiset ohjaajat pitävät vuosilomia ja sijaisuuksista kertyneet tunnit vastaavina vapaina. Vakinaisten
ohjaajien lomauttaminen on mahdollista kesällä. Joidenkin kohdalla on ollut muita tehtäviä. Määräaikaisille
ohjaajille on maksettu sijaistamisesta kertyneet tunnit, kun työsuhde loppunut. Kunnassa on kuitenkin
yleisesti ylityökielto ja linjana, ettei ylitöitä makseta vaan pidetään vapaana. Tämä on ratkaistava ja
totuttua linjaa on tarvittaessa muutettava.
Arimo Koivisto: 7-8 oppilasta on ollut lähiopetuksessa. Haasteellinen tilanne. Opetusministeriö harkitsee
aloitetaanko koulu toukokuulla. Yhtä ohjaajaa kohden on useampi tuettava oppilas. Vanhemmilta on tullut
yhteydenottoja. Muutamissa kodeissa on jopa käyty paikan päällä. Kotiopiskelussa omat haasteensa, koska
oppilaat eivät tee läksyjä. Näillä oppilailla on isoja aukkoja oppimisessa. Toivoisin, että nämä otetaan
huomioon, jos lomautuksia harkitaan. Syksy tulee olemaan haastava.
Voitto Raita-aho: Ohjaajien ylityökorvaukset miten jatkossa?
Kaisamaija: Tasapuolisesti pitää miettiä, muillakin on kädet täynnä. Asia pitää päättää YT-neuvotteluissa tai
päätös viivästyy niin paljon, että ohjaajien ylitunnit on joka tapauksessa maksettava.
Tarja Hosiasluoma: Mielellään ei makseta vaan pidettäisiin pois. Sama linja kuin muilla.
Arimo Koivisto : kahdella ohjaajalla on enemmän tunteja, pitää selvittää tunnit. Vapaat on pidettävä ennen
kuin työsuhde päättyy. Sijaisuuksista kertyneiden tuntien pitäminen vastaavina vapaina kuormittaa muita
ohjaajia.
Veijo Kaskimäki: Lomat täytyy pitää, ylitöistä ei makseta, tasapuolinen kohtelu. Kotona opiskelu kuinka
innokkaita oppilaat ovat ja kuinka opettajat ovat innostuneita opettamaan etänä?
Sirpa Ala-Rämi: kuinka asioista on ohjaajien kanssa sovittu ja luvattu maksaa. Oikeudenmukainen kohtelu
pitää olla. Onko ohjaajille luvattu, että ylitöistä maksetaan.
Jyrki Koivumäki: pidetäänkö kertyneet "ylityöt" tunti tunnista? Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu, että
niistä on tarkka kirjanpito. Kenellä sellainen on?
Pirkko Välimäki: Ohjaajat tekevät ilmaista työtä myös vapaa-aikana. Oppilaita tsempattu, hyvillä oppilailla
on ongelmia. Varhaiskasvatuksessa ei ylitöistä makseta mutta, jos tällainen sopimus on tehty, voiko sitä
rikkoa. Tasapuolisuus pitää olla. Jos lomautuksia tulee voiko ohjaajia hyödyntää päivähoidossa?
Kaisamaija Ronkainen: koulu on pitänyt itse kirjaa ohjaajien tunneista.
Jyrki Koivumäki: eli ei ole yhtenäistä linjaa kunnassa.

Reetta: työaikapankki on tekeillä varhaiskasvatuksessa.
Arimo Koivisto: Ohjaajat tuntevat oppilaat. Paikallisella sopimuksella pystytään sopimaan sijaisuuksista
jolloin ei tarvitse ottaa sijaisia. Kaikin puolin on taloudellisempaa ohjaajien palkkaaminen sijaisiksi, muuten
pitäisi rekrytoida sijaiset koulun ulkopuolelta. Opettajan työ on haastavaa. Henkilökunta on tehnyt hyvää
työtä, pitkiä päiviä iltaan saakka. Moninkertaista työtä tehdään, talkootyötä tehdään, tunnit eivät riitä.
Veijo Kaskimäki: kuinka vanhemmat ovat avustaneet opiskelussa?
Arimo: Vanhemmat ovat on auttaneet. On myös sellaisia, joilla ei ole valmiutta avustaa, elämän tilanne
hankala osalla perheissä. Niitäkin siis on.
Voitto Raita-aho: ylityötilanne pitää ratkaista.
Kaisamaija Ronkainen: Ylityöhön pitää saada ratkaisu. Ohjaajille on siis luvattu maksaa ylityöt, mutta ei
muille? Onko kirjallista sopimusta tehty?
Arimo Koivisto: ei ole tehty, aikaisempien koulutoimenjohtajien kanssa sovittu.
Marjo Pihlajaviita: joitakin tunteja on maksettu, mutta se ei tule ylityöksi vaan lisätyöksi. Tunti tunnista
maksetaan. Ylitöitä ei makseta vaan pitää tulla ylityömääräys. Lisätyö on eri asia kuin ylityö.
Pirkko Välimäki: sopimusta siis ei ole tehty. Käytäntö on ollut, tämä on ollut siis tapa. Maksettaisiin pois ja
sen jälkeen tehtäisiin päätös ettei jatkossa makseta.
Sirpa Ala-Rämi: Kannattaa Pirkon esitystä. Tällä kertaa maksettaisiin ja jatkossa ei.
Jyrki: Kertyneet ylityöt pidetään vapaana, se pitäisi olla lähtökohta. Ylityöt hyväksyy esimies.
Reetta: Työaikalaki uudistuu. Työaikapankki selkeytyy tulevaisuudessa. Selkeät säännöt.
Katri: Opettajan tehtävän hoitamisesta tulee maksaa opettajan palkkaa. Ensisijaisesti tulee käyttää
kelpoista henkilökuntaa.
Keskustelujen pohjalta siis selvisi, ettei kyse ole maksettavista ylitöistä vaan lisätyöstä. Määräaikaisten
ohjaajien sijaisuuksista kertyneet lisätunnit päätettiin maksaa työsuhteen päättyessä.

Tekninen toimi:
Jaakko Kallioniemi esittely henkilökunnan työtehtävien järjestelytaulukkoa. Hallinnon puolelta korona
tilanne ei ole vaikuttanut normaalin työtehtäviin. Hallinnollista työtä tullut enemmän, tiedotteiden
tekemistä ja tämä. Kiinteistöhuollon puolella tekninen huolto 5 vakituista henkilöä. Vesilaitos pyörii. Vesa
siirretty puuston raivaukseen ja vuokratalojen hoitoon, jossa 140 asuntoa. Aika iso homma, opiskeltu viime
viikolla. Päivystysrinkiin tulossa jossain vaiheessa. Yksi työntekijä siirretty rakennuspuolelle yleisiin
tehtäviin. Hakanen jatkuu samaoille hommilla kuin ennenkin. Aikaisemmin touko-syyskuun aikana palkattu
3 kausityöntekijää. Lomautus uhka, ketään ei palkata vaan omalla työpanoksella tehdään. Vuokratalojen
kiinteistönhoito jatkuu poikkeustilanteen jälkeenkin. Tehtäväkuvat muokattu ja tulee olemaan jatkossakin.
Säästölinjalla ollaan ja säästöjä yritetty saada. Investointeja yritetään tehdä itse.

Siivouspuoli:
Kuusi siivoustyöntekijää. Yksi henkilö 50% työajalla vakuutusyhtiön kautta. Määräaikainen työntekijä, joka
jäi heti koulujen suljettua palkattomalle lomalle ja työsopimus toukokuun loppuun sitä ei nyt jatketa. Muut
siivoojat: ylläpitosiivous vähentynyt. Perussiivouksia tehty mitä kesälomien aikaan tehty. Pari kuukautta
kestää. Siirretty kiinteistöhuollon aputehtäviin. Tehtävien näkyvyys ainakin kesäkuulle saakka. Heinäkuuta
ei osaa sanoa, kuinka aputehtäviin sopeutuu. Hyvin työtehtäviä on. Korona ei ole vielä iskenyt tänne.
Toivottavasti ei tule. Kaikilla on töitä. Rästitehtävät tehdään. Tietyssä valmiudessa pitää olla koronan
vuoksi. Lomautukset tulee koskea koko henkilökuntaa.
Veijo Kaskimäki: hyvä puheenvuoro Jaakolta. Hyvä että siivoojat otetaan käyttöön. Kiinteistönhuoltoa tuli
lisää. Paljon on nyt töitä, kun työt lisääntyivät. maltillisesti lomautusten kohdalla, ei paniikkia. Katsotaan
korona-tilanne kuinka etenee. Pieniä säästöjä lomautuksista, mutta tässä tapauksessa ei. Katsotaan syksyllä
miten jatketaan.
Pirkko Välimäki: Kunnan työntekijät sopeutuvat hyvin. Työt täytyy tehdä vaikka lomautuksiin mentäisiin.
Säästöjä tulee kun ei oteta sijaisia. Siinä säästyy jo rahaa. Yhtälailla päivähoidossa, kaikki on säästöä kun ei
tarvitse ottaa sijaista. Miten kesälomat saatte pyörimään?
Jaakko Kallioniemi: ei ole vielä mietitty. Koko tilanne hakee paikkaansa. Vaikea ennustaa tilannetta.
Kiitollinen työntekijöille kun ovat joustavia.
5. Jatkotoimenpiteet:
Kokoonnumme tarvittaessa toukokuulla. Viikolla 19 tai 20. Muistio viedään kunnanhallitukselle sekä liitteet
kaikkien lomasuunnitelmista sekä opettajien vetoomus.
6.Kokouksen päättäminen:
Puheenjohtaja Voitto Raita-aho päätti neuvottelun klo 15.07.

Muistion vakuudeksi

Miia Salonen/sihteeri

Allekirjoitukset:

