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I LUKU 

YLEISET MÄÄRÄYKSET  

1 § Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 

 
Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousme-
nettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan tois-
taiseksi seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä so-
velletaan ensisijaisena: 

 
– valtuuston työjärjestys 
– kunnanhallituksen johtosääntö  
– eri tehtäväalueiden/toimielinten johtosäännöt (tarkastuslau-

takunta, sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yksilöasiain-
jaos, kasvatus- ja koulutuslautakunta, kulttuurilautakunta, 
liikuntalautakunta, nuorisolautakunta, tekninen lautakunta, 
rakennuslautakunta, kuntakehityslautakunta, Keski-Uuden-
maan ympäristölautakunta ja vesihuoltoliikelaitoksen johto-
kunta) 

– tarkastussääntö 
– talousarvion täytäntöönpanosäännöt. 
 
Kunnanhallitus voi oman toimivaltansa puitteissa ja sille delegoitujen 
asioiden osalta delegoida päätösvaltaansa muille toimielimille ja viran-
haltijoille. Lautakunta, johtokunta ja viranhaltija voivat oman toimival-
tansa puitteissa ja niille delegoitujen asioiden osalta delegoida päätös-
valtaansa oman toimialansa viranhaltijoille.  

II LUKU  

KOKOUSMENETTELY 

2 § Luvun määräysten soveltaminen 

 
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta 
kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmies-
ten kokouksissa. 

3 § Kokousaika ja -paikka 

 
Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. 
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Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar-
peelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle 
esityksen sen pitämisestä. 

4 § Kokouksen koollekutsuminen 

 
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va-
rapuheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsi-
teltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mu-
kaan kokouskutsun yhteydessä.  
 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai 
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu ja esitys-
lista voidaan lähettää myös sähköisesti. 

5 § Jatkokokous 

 
Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat 
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. 
Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jat-
kokokouksesta. 

6 § Varajäsenen kutsuminen 

 
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on 
kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittele-
mään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jon-
kin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä 
asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kut-
sun varajäsenelle. 

7 § Kokouksen pitäminen 

 
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouk-
sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin 
toisin päätä. 

 
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian, jota ei ole 
mainittu kokouskutsussa, myös esittelijän ehdotuksesta.  
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8 § Kokouksen johtaminen 

 
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää 
huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa va-
roituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy 
sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on kes-
keytettävä tai lopetettava kokous. 

9 § Tilapäinen puheenjohtaja 

 
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteel-
lisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tila-
päinen puheenjohtaja. Kokouksen, josta sekä puheenjohtaja että va-
rapuheenjohtaja ovat poissa, avaa esittelijä. 

10 § Läsnäolo toimielinten kokouksissa 

 
Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja 
puheoikeus: 
 
– kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla 

ja varapuheenjohtajilla 
 
– muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheen-

johtajalla ja kunnanjohtajalla lukuun ottamatta yksilöasiain-
jaosta 

 
– toimialajohtajalla oman toimialansa lautakunnissa. 
 
Muiden kuin edellä mainittujen henkiöiden läsnäolosta ja puheoikeu-
desta päättää asiainomainen toimielin. 
 
Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään 
valtuuston työjärjestyksessä. 

11 § Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 

 
Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa ja tarvitta-
essa myös varaedustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimieli-
men kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituk-
sen varajäsen tai kunnanjohtaja. 

 
Edustajaa ei nimetä yksilöasiainjaostoon. 
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12 § Esittely 

 
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. 
 
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä 
on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on 
tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos eh-
dotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin 
toisin päätä. 
 
Esittelijästä määrätään asianomaisen toimielimen johtosäännössä lu-
kuun ottamatta kunnanhallitusta. Kunnanhallituksessa kuntakehitystu-
losalueen ja kuntasuunnittelutulosalueen asiat esittelee kuntakehitys-
johtaja. Kunnanjohtajalla on oikeus siirtää ne esiteltäväkseen niin ha-
lutessaan. Muut asiat ratkaistaan kunnanjohtajan esittelystä. Esitteli-
jän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen 
määrätty. 
 
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheen-
johtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

13 § Esteellisyyden toteaminen 

 
Läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyydestä päättää toimielin. Es-
teellisyyttä koskeva päätös on perusteltava. 

14 § Äänestys ja vaalit 

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

15 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 

 
Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan 
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja 
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä ai-
kana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on il-
moitettu. 
 
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 
 
1) järjestäytymistietoina: 
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– toimielimen nimi 
– kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka 
– läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ol-

lut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
2) asian käsittelytietoina: 
 
– asiaotsikko 
– selostus asiasta 
– päätösehdotus 
– esteellisyys 
– tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu 
– äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesi-

tys sekä äänestyksen tulos 
– vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos 
– päätöksen toteaminen sekä 
– eriävä mielipide. 
 
3) laillisuustietoina: 
 
– oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 
– puheenjohtajan allekirjoitus 
– pöytäkirjanpitäjän varmennus 
– merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä 
– merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut ylei-

sesti nähtävänä. 
 
Pöytäkirjaan liitettävistä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset 
ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä vali-
tusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä 
valituskirjaan on liitettävä. 
 
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on lii-
tettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen 
kohtaa kielto perustuu. 
 
Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja 
luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 

16 § Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 

 
Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kun-
nanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 
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Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan 
ja sen puheenjohtajan lisäksi toimialajohtaja tai lautakunnan esittelijä. 
 
Asian ottamisesta vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi 
voi päättää johtokunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi liikelaitoksen 
johtaja.  
 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan osalta Tuusulan kunnanhal-
litus voi ottaa käsiteltäväkseen muita kuin kuntalain 51 §:n 5 momen-
tin 1) ja 2) kohdassa tarkoitettuja asioita vain silloin, kun lautakunnan 
päätös on yhteistyösopimuksen, lainsäädännön tai kunnan hallintoa 
koskevien määräysten vastainen. 

17 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 

 
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhalli-
tukselle pöytäkirjajäljennöksin tai -ottein tekemistään päätöksistä lu-
kuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on 
erikseen päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 
 
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle ja 
johtokunnan alaisen viranomaisen johtokunnalle pöytäkirjajäljennöksin 
tai -ottein tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai 
asiaryhmiä, joista lautakunta tai johtokunta on erikseen ilmoittanut, 
ettei se käytä otto-oikeuttaan. 
 
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastami-
sesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan 
allekirjoittamisesta. 
 
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oi-
keuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole il-
moitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen, lautakunnan tai johto-
kunnan käsiteltäväksi. 

III LUKU  

MUUT MÄÄRÄYKSET 

18 § Tiedottaminen 

 
Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset oh-
jeet kunnan tiedottamisesta ja periaatteista. 
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19 § Kunnan asukkaiden aloitteet 

 
Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitet-
tävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa teh-
dyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suori-
tetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista 
on käsitelty loppuun. 
 
Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista 
on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle 
lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. 
 
Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsitel-
täväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden ku-
luessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa 
lisätietoja aloitteen käsittelystä. 

19a § Luottamushenkilön aloitteet 

 
Muiden luottamushenkilöiden kuin valtuutettujen tekemät aloitteet kir-
jataan ja julkaistaan kunnan www-sivuilla sekä toimitetaan toimivaltai-
sen viranomaisen valmisteltavaksi. 
 
Valmistelussa vastuussa olevan viranhaltijan tai työntekijän on kuu-
kauden kuluessa aloitteen saapumisesta ilmoitettava aloitteen tekijälle 
mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta aiotaan ryhtyä ja arvioitu käsit-
telyaikataulu. 
 
Kunnanhallitus seuraa luottamushenkilöaloitteiden käsittelyä kahdesti 
vuodessa eli maaliskuussa ja 2. osavuosikatsauksen yhteydessä. 

20 § Nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 

 
Kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä muun toimielimen ja viran-
omaisen nimenkirjoituksesta ja asiakirjojen allekirjoittamisesta on 
määrätty asianomaisen toimielimen johtosäännössä. 
 
Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimieli-
men määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen pe-
rustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista an-
nettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä yksin-
kin todistaa oikeaksi. 
 
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 
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21 § Asiakirjan antamisesta päättäminen 

 
Toimielin voi siirtää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 
14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan antamista koskevaa ratkaisuvaltaa 
alaiselleen viranhaltijalle. 

22 § Asiakirjojen lunastus ja tiedon esille hakeminen 

 
Asiakirjoista peritään lunastusta sekä tiedon antamisesta maksua kun-
nanhallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti kustannus-
vastaavuuden periaatetta tai kunnanhallituksen vahvistamaa alempaa 
maksuperustetta noudattaen. 

23 § Asiakirjojen säilyttäminen 

 
Kunnanhallitus määrää viranhaltijan tai työntekijän, joka johtaa kun-
nan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysy-
västi säilytettävistä asiakirjoista. 

IV LUKU  

PALVELUORGANISAATION JOHTAMINEN JA TOIMIVALTUUDET 

24 § Johtaminen 

 
Kunnan hallintoa johtaa kunnanjohtaja. Hänen sijaisenaan toimivat 
kunnanhallituksen määräämät viranhaltijat. 
 
Kuntaa johdetaan niin, että kunnan toiminnassa saavutetaan valtuus-
ton vuosittain asettamat tavoitteet.  
 
Asetetut vuositavoitteet sovitaan kehityskeskusteluissa. 
 
Kunnanhallitus seuraa kunnan hallintotoimintaa ja antaa tarvittaessa 
tätä sääntöä täydentäviä ohjeita. 

25 § Organisaatio 

 
Kunnan toimintaorganisaation muodostavat yleisjohto, kolme toimia-
laa, konsernipalvelut sekä vesihuoltoliikelaitos. 
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Toimialat ja toimialajohtajat ovat: 
 
Sosiaali- ja terveystoimiala sosiaali- ja terveystoimenjohtaja 
 
Kasvatus- ja sivistystoimiala kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja 
 
Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala kuntakehitysjohtaja 
 
Konsernipalveluita johtaa kunnanjohtaja ja vesihuoltoliikelaitosta liike-
laitoksen johtaja, jonka esimiehenä toimii kuntakehitysjohtaja.  
 
Yleisjohto, toimialat ja konsernipalvelut jakautuvat edelleen toiminnalli-
siin tulosalueisiin ja tulosyksiköihin, joilla on esimiehet. 
 
Kunnanhallitus päättää toimialojen välisestä sekä toimialojen ja kon-
sernipalveluiden välisestä työnjaosta sekä tulosalueista.  
 
Kunnanjohtaja päättää työvoiman käytöstä, vahvistaa toimialojen pal-
veluorganisaation ja päättää tilapäisestä toimialojen työnjaon muutok-
sesta. 

 
Toimialajohtajat päättävät oman toimialansa osalta työvoiman käy-
töstä. 
 
Muun henkilöstön asemasta organisaatiossa päätetään toimenku-
vissa. 

26 § Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen 

 
Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. 

V LUKU 

YHTEISTOIMINTAMUODOT 

27 § Johtoryhmä 

 
Kunnanjohtaja nimeää viraston johtoryhmän ja ICT-johtoryhmän. 
 
Toimialoilla voi toimia toimialajohtajan nimeämä johtoryhmä. 
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28 § Laajennettu johtoryhmän kokous 

  
Kunnanviraston johtoryhmä pitää vuosittain yhteiskokouksen pääluot-
tamusmiesten kanssa henkilöstön kannalta merkittävissä asioissa. 
(kj:n talousarvioesitys, tilinpäätös ja paikalliset palkkaratkaisut). 
 
Toimialojen johtoryhmien osalta sovelletaan samoja periaatteita. 

29 § Työpaikkakokoukset 

 
Kokousten tarkoituksena on yhteistoimintamenettelystä sovittujen pe-
riaatteiden mukaisesti 
 
– edistää yhteisten tavoitteiden ja tulosten saavuttamista, 
 
– luoda avoin ilmapiiri kunnan sisällä ja 
 
– tiedottaa yhteisistä asioista. 
 
Kokoukset on tarkoitettu ao. yksikön henkilöstölle. Ne kokoontuvat ao. 
yksikön esimiehen kutsusta tai jos vähintään 1/3 yksikön henkilöstöstä 
sitä kirjallisesti pyytää. 

VI LUKU  

KUNNAN TOIMIALAT  

30 § Yleisjohto ja konsernipalvelut 

 
Toiminta-ajatus 

 
Kunnanjohtajan apuna konsernipalvelut vastaa strategisesta ohjauk-
sesta tukien toimielimiä ja tulosyksiköitä suunnittelussa, valmistelussa, 
toimeenpanossa ja seurannassa tarjoamalla yhteisesti sovittuja sisäi-
siä tukipalveluja. Konsernipalvelut huolehtii osaltaan kunnan johtami-
seen ja tuloksentekoon liittyvien periaatteiden ja toimintalinjojen val-
mistelusta, yhteensovittamisesta ja toteuttamisesta.  
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31 § Sosiaali- ja terveystoimiala 

 
Toiminta-ajatus 
 

Toimialan tarkoituksena on edistää asukkaiden psyykkistä, fyysistä ja 
sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä järjestämällä ja tuottamalla 
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja. 

 

32 § Kasvatus ja sivistystoimiala 

 
Toiminta-ajatus 
 

Toimialan tarkoituksena on turvata kuntalaisille monipuoliset ja virik-
keelliset varhaiskasvatus-, koulutus- ja muut sivistyspalvelut sekä akti-
voida kuntalaisia omaehtoiseen toimintaan. 

33 § Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala 

 
Toiminta-ajatus 
 

Toimialan tehtävänä on edistää Tuusulan kunnan elinvoimaa, kilpailu-
kykyä ja vetovoimaa. Tarkoituksena on luoda ja ylläpitää kuntalaisia 
varten turvallinen ja viihtyisä työ-, asuin-, vapaa-ajan ja liikenneympä-
ristö sekä edistää ja ylläpitää laadukkaita joukkoliikennepalveluja. 

33 a § Tuusulan vesihuoltoliikelaitos  
 

Kunnanhallituksen alaisena kunnallisena liikelaitoksena toimiva Tuu-
sulan vesihuoltoliikelaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta ja 
hulevesistä vesihuoltolain ja kunnanvaltuuston hyväksymien tavoittei-
den mukaisesti. Lisäksi liikelaitos voi tarjota mahdollisuuksien mukaan 
vesihuolto- ja hulevesipalveluja myös oman toiminta-alueen ulkopuo-
lelle.  

VII LUKU  

TOIMENKUVAT 

34 § Toimenkuvan sisältö 

 
Toimenkuvassa määritellään henkilön 
 
– viran/tehtävän tarkoitus 
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– tulostavoitteet 
– vastuualueet ja toimivalta. 

35 § Toimenkuvan laadinta 

 
Viranhaltija ja työntekijä ja hänen lähin esimiehensä laativat yhteis-
työssä toimenkuvan. 
 
Toimenkuvat tarkistetaan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä 
maaliskuun loppuun mennessä. 
 
Toimenkuvat tarkistetaan myös henkilöstö- tai vastuumuutosten yhtey-
dessä. 

36 § Toimenkuvan hyväksyminen 

 
Toimenkuvan hyväksyy niissä rajoissa, jotka on asetettu asianomaista 
henkilöä koskevilla muilla ohjeilla taikka viran perustamispäätöksellä 
 
– kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta 
 
– kunnanjohtaja, toimialajohtaja ja tulosalueen/tulosyksikön 

esimies alaistensa osalta. 

VIII LUKU  

VASTUUALUEET JA TOIMIVALTA 

37 § Kunnanjohtaja 

 
Kunnanjohtaja 
 
–  vastaa koko kunnan toimintojen kehittämisestä ja erityisesti 

taloudellisten resurssien riittävyydestä  
 
– johtaa kunnan toimintaa ja vastaa erityisesti koko kunnan 

vuositulosten ja tavoitteiden saavuttamisesta  
 
– päättää toimialaansa kuuluvista asioista hyväksyttyjen mää-

rärahojen, ohjeiden ja määräysten puitteissa 
 
– päättää kunnan sisäisten työryhmien nimeämisestä 
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– kunnanhallituksen periaatepäätöksen mukaisesti päättää 
toimialajohtajan ja pääneuvottelijan esityksestä kannustus- 
ja niitä vastaavien lisien; harkinnanvaraisten pätevyys- ym. 
lisien sekä henkilökohtaisten palkanosien ja erilliskorvaus-
ten myöntämisestä 

 
– päättää viranhaltijoiden ja työntekijöiden uudelleen sijoitta-

misesta toimialojen välillä 
 
– päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisista työtehtä-

vien muutoksista johtuvista palkantarkistuksista ja oto- palk-
kioista 

 
– päättää toimialajohtajien sijaisista 
 
– päättää alaistensa osalta 
 

– viranhaltijoiden ja työntekijöiden ulkomaille suun-
tautuvista virka- ja työmatkoista 

 
– palkattomien virkavapauksien ja työlomien myön-

tämisestä enintään 12 kuukauden ajaksi 
 
– 48 §:ssä mainittujen luottamushenkilöelinten va-

linnassa olevien virkojen ja työsopimussuhteiden 
tullessa avoimeksi niiden hoitajien palkkaami-
sesta ja sijaisten ottamisesta enintään kahden-
toista (12) kuukauden ajaksi 

 
– virkavapauksien ja työlomien myöntämisestä, 

kun palkkaus ja loman pituus määräytyvät VES:n 
ja TES:n mukaisesti sekä hoito- ja opintovapaan 
myöntämisestä 

 
– palkallisen virkavapauden myöntämisestä täy-

dennyskoulutusta varten enintään 30 vuorokau-
den ajaksi 

 
– vuosilomajärjestyksestä 
 
– oman auton käyttöoikeuden myöntämisestä. 
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38 § Henkilöstöjohtaja 

 
Henkilöstöjohtaja 
 
– vastaa henkilöstöpalveluista ja palkanmaksupalveluista 
 
– johtaa ja valvoo asuntopalveluja ja ruokapalveluja 
 
– toimii virka- ja työehtosopimusasioissa kunnan pääneuvot-

telijana ja palkka-asiamiehenä 
  
– vahvistaa toimialajohtajan esityksestä työnvaativuus arvi-

oinnista (TVA) johtuvat muutokset 
 
– toimii yhteistyökomitean esittelijänä. 

38 a § Henkilöstön kehittämispäällikkö 

 
Henkilöstön kehittämispäällikkö 
 
– toimii työnantajan edustajana (työsuojelupäällikkö) työsuo-

jelun yhteistoiminnassa. 

39 § Kunnansihteeri 

 
Kunnansihteeri  
 
– vastaa päätöksenteon tuesta ja asiakaspalveluista  
 
– johtaa ja valvoo Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvonta-

palveluja ja toimii Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen 
johtajan esimiehenä 

 
– johtaa ja valvoo kunnan lakiasioiden hoitoa ja vastaa kun-

nan edustamisesta tuomioistuimissa ja esitutkinnassa. 

40 § Talousjohtaja 

 
Talousjohtaja vastaa talousohjauksesta ja -hallinnosta, talousarvion ja 
taloussuunnitelman valmistelusta, strategisesta suunnittelusta, omista-
jaohjauksen kehittämisestä, rahoituksesta, riskienhallinnasta ja vakuu-
tusasioista, päätöksentekoa tukevasta talousraportoinnista, tietojärjes-
telmäpalveluista sekä ratkaisee hyväksyttyjen määrärahojen, ohjeiden 
ja määräysten puitteissa asiat, jotka koskevat 
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– kassavarojen sijoittamista 
 
– kuntatodistusten tai vastaavien arvopapereiden liikkeelle 

laskemista ja muun lyhytaikaisen luoton käyttämistä 
 
– leasing- ym. rahoitussopimuksia, jotka liittyvät irtaimen 

omaisuuden hankintaan 
 
– lyhytaikaisten luottojen myöntämisestä kunnan tytäryhtiöille 
 
– alitilittäjien oikeuksien myöntämistä ja käteiskassojen suu-

ruuden määräämistä 
 
– irtaimen omaisuuden poistamisesta kirjanpidosta lukuun ot-

tamatta vesihuoltoliikelaitosta 
 
– myönnettyjen lainojen väliaikaisia vakuuksia 
 
– tileistä poistamista ja virheellisesti kannettujen varojen pa-

lauttamista ja perimistoimenpiteistä luopumista sekä mak-
sulykkäyksen myöntämistä kunnalle tulevien maksujen ja 
saatavien suorittamisesta 

 
– vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisen mak-

sun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta ellei 
niitä ole annettu lautakunnan päätettäväksi 

 
– päättää korko- ja kurssiriskeiltä suojautumista koskevista 

sopimuksista kunnanhallituksen ohjeiden rajoissa 
 
– päättää pankkitilien avaamisesta tai sulkemisesta sekä so-

pimuksista, jotka koskevat kunnan tai kuntakonsernin mak-
suliikenteen hoitoa. 

 
Talousjohtaja myös 
 
– vastaa pelastustoimesta, valmiussuunnittelusta ja turvalli-

suussuunnittelusta 
 
– vastaa konserniohjeessa kunnanjohtajalle asetetusta kon-

serniyhteisöjen valvonta- ja seurantavastuusta valvomalla 
kunnan määräysvallassa olevien yhtiöitten ja liikemuotois-
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ten yksiköitten toimintaa ja tuloksen kehittymistä sekä seu-
raamalla niiden hallitustyöskentelyä ja tekemällä tarvitta-
essa esityksiä toiminnan tehostamisesta. 

41 § Asuntotoimenpäällikkö 

 
Asuntotoimenpäällikkö ratkaisee asuntotuotantolain ja muiden asu-
mista koskevien lakien mukaan kunnan asuntoviranomaiselle kuuluvat 
tehtävät ja ratkaisee seuraavat asiat: 
 
– päättää henkilökohtaisen asuntolainan hyväksymisestä kor-

kotukilainaksi ja tarvittaessa irtisanoo myönnetyn henkilö-
kohtaisen lainan 

 
– päättää henkilökohtaisten lainojen siirtämisestä, lainansaa-

jan lainavastuusta vapauttamisesta ja lainojen vakuuksista 
sekä niihin liittyvistä järjestelyistä, maksulykkäysten myön-
tämisestä ja koron alentamisesta ARA:n vahvistamien pe-
rusteiden mukaan, asuntolainojen irtisanomisesta sekä lai-
nojen pakko-perinnästä 

 
– päättää henkilökohtaisten asuntolainojen osalta yksityishen-

kilön velkajärjestelylain mukaisista toimenpiteistä 
 
– myöntää valtion varoista asuntojen energia- ja korjausavus-

tukset 
 

– tekee asukasvalinnat kunnan omistamiin ja määräysval-
lassa oleviin vuokra-asuntoihin sekä hyväksyy asukasvalin-
nat muiden tahojen omistamiin valtion lainoittamiin asuntoi-
hin 

 
– päättää jälleenvuokrattavien vuokra-asuntojen vuokralle ot-

tamisesta sekä valitsee asukkaat välivuokrausasuntoihin 
 
– vahvistaa kunnan suoraan omistamista vuokra-asunnoista 

perittävät vuokrat 
 
– päättää lain sallimien tilapäisten poikkeuslupien myöntämi-

sestä vuokra-asuntojen osalta 
 
– päättää asuntotuotantolaissa tarkoitetusta asuntojen jälleen 

myynnistä sekä asuntolainoitetun vuokra-asunnon omaksi 
lunastamiseen liittyvistä asioista 
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– päättää asunnon omistajalle annettavasta luvasta luovuttaa 

asuntolainoitettu omakotitalo tai osakehuoneisto tilapäisesti 
toiselle henkilölle 

 
– ratkaisee omaa vastuualuettaan koskevat asiat lukuun otta-

matta niitä asioita, jotka on annettu muun toimielimen tai vi-
ranhaltijan ratkaistavaksi. 

42 § Toimialajohtaja 

 
Toimialajohtaja 
 
– johtaa toimialansa toimintaa sekä huolehtii toimialansa 

osalta valtuuston asettamien tavoitteiden ja tulosten saavut-
tamisesta  

 
– päättää toimialaansa kuuluvista asioista hyväksyttyjen mää-

rärahojen, ohjeiden ja määräysten puitteissa 
 
– päättää toimialansa tulosalueiden/tulosyksiköiden esimies-

ten sijaisista 
 
– päättää alaistensa osalta 
 

– palkattomien virkavapauksien ja työlomien myön-
tämisestä enintään yhdeksän (9) kuukauden 
ajaksi 

 
– 48 § mainittujen luottamushenkilöelinten valin-

nassa olevien virkojen ja tehtävien tullessa avoi-
meksi niiden hoitajien palkkaamisesta ja sijaisten 
ottamisesta enintään yhdeksän (9) kuukauden 
ajaksi 

 
– virkavapauksien ja työlomien myöntämisestä, 

kun palkkaus ja työloman pituus määräytyvät 
VES:n ja TES:n mukaisesti sekä hoito- ja opinto-
vapaan myöntämisestä 

 
– palkallisen virkavapauden myöntämisestä täy-

dennyskoulutusta varten enintään 14 vuorokau-
den ajaksi 
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– vuosilomajärjestyksestä 
 
– päättää oman auton käyttöoikeuden myöntämi-

sestä 
 
– päättää vastuualueellaan oto-palkkioista 
 
– päättää alaistensa viran- tai toimenhaltijoiden ul-

komaille suuntautuvista virkamatkoista. 

43 § Tulosalueen/tulosyksikön esimies ja liikelaitoksen johtaja 

 
Tulosalueen/tulosyksikön esimies ja liikelaitoksen johtaja 
 
– johtaa tulosalueensa/tulosyksikkönsä toimintaa sekä huo-

lehtii tulosalueensa/tulosyksikkönsä vuositulosten saavutta-
misesta 

 
– päättää tulosalueensa/tulosyksikkönsä toimialaan kuulu-

vista asioista hyväksyttyjen määrärahojen, ohjeiden ja mää-
räysten puitteissa 

 
– päättää alaistensa osalta 
 

– palkattomien virkavapauksien ja työlomien myön-
tämisestä enintään kuuden (6) kuukauden ajaksi 

 
– 48 §:ssä mainittujen luottamushenkilöelinten va-

linnassa olevien virkojen ja tehtävien tullessa 
avoimeksi niiden hoitajien palkkaamisesta ja si-
jaisten ottamisesta enintään kuuden (6) kuukau-
den ajaksi 

 
– virkavapauksien ja työlomien myöntämisestä, 

kun palkkaus ja työloman pituus määräytyvät 
VES:n ja TES:n mukaisesti sekä hoito- ja opinto-
vapaan myöntämisestä 

 
– palkallisen virkavapauden myöntämisestä täy-

dennyskoulutusta varten enintään viiden (5) vuo-
rokauden ajaksi 

 
– vuosilomajärjestyksestä 
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– tuntipalkkaisen henkilöstön palkkaamisesta hen-
kilöstösuunnitelman ja talousarvion ohjeiden mu-
kaisesti. 

44 § Tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehet 

 
Mikäli tulosalueiden/tulosyksiköiden esimiesten toimivaltaa ei ole mää-
ritelty tässä tai muissa johtosäännöissä, se sovitaan tulostoimenku-
vassa. 

45 § Päätösvallan siirtäminen 

 
Kunnanjohtajan, toimialajohtajan, liikelaitoksen johtajan sekä tulosalu-
eiden ja tulosyksiköiden esimiesten tulee palvelujen joustavuuden ja 
nopeuden turvaamiseksi, tulostavoitteiden saavuttamiseksi ja hyvän 
hallintotavan toteuttamiseksi siirtää tarpeen mukaan omaa päätösval-
taansa alaiselleen viranhaltijalle. 

IX LUKU  

VIRKOJEN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISTEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN 
SEKÄ ERON MYÖNTÄMINEN 

46 § Haku 

 
Kunnan virat ja työsopimussuhteiset tehtävät julistaa haettavaksi se, 
joka täyttää ne. Kunnanvaltuuston täyttämän viran julistaa haettavaksi 
kunnanhallitus. 
 
Kunnanvaltuuston täyttämän viran hakuilmoitus on julkaistava julkis-
ten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla sekä, jollei jos-
takin virasta ole toisin määrätty, ainakin yhdessä kunnanhallituksen 
sopivaksi katsomassa lehdessä. Muun viran tai työsopimussuhteisen 
tehtävän hakuilmoituksen julkaisutavasta päättää viran tai työsopi-
mussuhteisen tehtävän täyttäjä. 

47 § Valinnan valmistelu 

 
Viranhaltijan ja työntekijän valinnan valmistelee valittavan lähin esi-
mies. 

48 § Valinta 

 
Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan ja toimialajohtajat.  
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Kunnanhallitus valitsee tulosalueiden päälliköt. 
 
Kunnanhallitus valitsee vesihuoltoliikelaitoksen johtajan.  
 
Lautakunnat valitsevat tulosalueensa tulosyksiköiden esimiehet. Kas-
vatus- ja koulutuslautakunta valitsee myös koulujen rehtorit (virkareh-
torit) ja päiväkodin johtajat. 
 
Kunnanjohtaja valitsee yleisjohdon ne viranhaltijat ja työntekijät, jotka 
eivät ole kunnanhallituksen, lautakunnan tai minkään toimialan alaisia. 
 
Toimialajohtajat valitsevat suoraan alaisuudessaan olevat viranhaltijat 
ja työntekijät, ellei heitä ole määritelty kunnanhallituksen tai lautakun-
nan valittavaksi. 
 
Muut viranhaltijat ja työntekijät valitsee valittavan viranhaltijan / työnte-
kijän lähimmän esimiehen esimies lähimmän esimiehen esittelystä 
(periaate toimialan sisällä yksi yli yhden). 

49 § Alkupalkan määrääminen 

 
Palvelussuhteeseen otettavien alkupalkan määrää ottava viranomai-
nen pääneuvottelijaa kuultuaan voimassaolevien virka- ja työehtosopi-
musten ja annettujen yleisohjeiden mukaisesti. 

50 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan 

 
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kunnanjoh-
taja, toimialan sisällä kuitenkin toimialajohtaja ja vesihuoltoliikelaitok-
sen osalta liikelaitoksen johtaja. 

51 § Tehtävien hoidosta pidättäminen 

 
Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää kunnanhallitus, 
ao. lautakunta tai johtokunta. Väliaikaisesta virasta pidättämisestä 
päättää ao. toimialajohtaja tai liikelaitoksen johtaja. Toimialajohtajien 
ja liikelaitoksen johtajan väliaikaisesta virasta pidättämisestä päättää 
kunnanjohtaja. 

52 § Palvelussuhteen päättäminen, lomauttaminen ja sijaisuudet 

 
Irtisanomisesta ja eron myöntämisestä päättää ao. viran tai työsopi-
mussuhteisen tehtävän täyttäjä. 
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Virkavapauksista, työlomista ja sijaisten ottamisesta päättää viran/työ-
sopimussuhteisen tehtävän täyttäjä, jollei 37 §:stä, 42 §:stä tai 43 
§:stä muuta johdu. 
 
Kunnanhallitus ottaa vastaan irtisanoutumisen valtuuston täyttämästä 
virasta ja toimeenpanee valtuuston päättämän irtisanomisen. 
 
Taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuvasta lomauttamisesta 
tai irtisanomisesta päättää kunnanhallitus. 

53 § Henkilöstön kelpoisuusehdot 

 
Henkilöstön kelpoisuusehtona on vähintään ao. lain edellyttämä päte-
vyys. Viran ja työsopimussuhteisen tehtävän täyttäjällä on oikeus tar-
vittaessa täsmentää kelpoisuusehtoja. 
 
Sen estämättä, mitä edellä on määrätty kelpoisuusehdoista, on viran-
haltija ja työntekijä edelleen kelpoinen siihen virkaan tai tehtävään, 
jossa hän oli tämän säännön voimaantullessa. 

54 § Nimikkeiden muuttaminen 

 
Kunnanhallitus voi muuttaa valtuuston perustaman viran tai työsopi-
mussuhteisen tehtävän nimikettä, mikäli se on tarpeen nimikkeen 
ajanmukaistamisen vuoksi, lukuun ottamatta valtuuston valinnan piiriin 
kuuluvia virkoja. 

X LUKU  

KUNNAN TALOUS 

55 § Talousarvion täytäntöönpano 

 
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset mää-
rärahat ja tuloarviot. 

 
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion omalta osal-
taan. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustu-
vat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunni-
telman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viran-
haltijoille.  
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56 § Talousarvion muutokset 

 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousar-
viovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia 
voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoit-
tamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle 
tehdä. 
 
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vai-
kutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnal-
lisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvi-
tettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 

57 § Käyttöomaisuuden myynti 

 
Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perus-
teiden mukaisesti kunnanhallitus. 
 
Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä kun-
nanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja vi-
ranhaltijoille. 

58 § Poistosuunnitelman hyväksyminen 

 
Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuu-
den perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, 
jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. 
 
Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta 
kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poisto-
suunnitelmat. 

59 § Rahatoimen hoitaminen 

 
Valtuusto päättää talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhtey-
dessä antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Kunnanhallitus 
päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimin-
taa koskevista periaatteista ja muista rahoitukseen liittyvistä asioista 
päättää kunnanhallitus. 
 
Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koske-
vaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 
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60 § Maksujen määrääminen 

 
Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden 
yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus lukuun ottamatta 
vesihuoltotaksoja, joista päättää vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. 

 
Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viran-
haltijoille. 

61 § Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

 
Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan perusteista. 
  
Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskien-
hallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja 
tuloksellisesti. Kunnanhallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä joh-
topäätöksistä.  
 
Lautakunnat ja johtokunta vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuu-
desta vastuualueillaan. Lautakunnat ja johtokunta raportoivat kunnan-
hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
keskeisistä johtopäätöksistä.  
 
Johtavat viranhaltijat (esim. kunnanjohtaja, toimialajohtajat, esimiehet) 
vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tu-
loksellisuudesta vastuualueillaan. Viranhaltijat raportoivat sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta val-
vonnasta vastaavalle toimielimelle. 
Konsernijohto (kunnanhallitus, kunnanjohtaja, talousjohtaja) vastaa 
konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä niiden sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta (konserni-
valvonta).  
 
Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen 
valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tu-
loksellisuutta sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittä-
miseksi.  
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62 § Tarkastussääntö 

 
Hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä. 
 


