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1 Luku – Kuntayhtymän johtaminen 
 
 
1 § HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN 

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja 
kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin sää-
detty. 
 
 
2 § OUNASTÄHTI KEHITTÄMISKUNTAYHTYMÄN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän johtaminen perustuu omistajapoliittisiin linjauksiin, taloussuun-
nitelmaan, talousarvioon sekä muihin yhtymäkokouksen päätöksiin. 
 
Yhtymäkokous vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösval-
taa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. 
 
Yhtymähallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuu-
den valvonnasta. 
 
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallitus vastaa kun-
tayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kuntayhtymän henkilöstö-
politiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.  
 
Toimitusjohtaja johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja 
muuta toimintaa. Toimitusjohtaja vastaa asioiden valmistelusta yhtymähallituksen käsiteltäväksi.  
 
 
3 § ESITTELY YHTYMÄHALLITUKSESSA 

Yhtymähallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, 
esittelijänä toimii yhtymähallituksen puheenjohtaja. 
 
 
4 § YHTYMÄHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja  
 

1. johtaa yhtymähallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käy-
mällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitä-
mällä sopivin tavoin yhteyttä kuntayhtymän jäsenkuntiin ja muihin sidosryhmiin, 

2. vastaa toimitusjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii yhtymähallituksen ja 
yhtymäkokouksen kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla sekä 

3. vastaa siitä, että toimitusjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut. 
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5 § KUNTAYHTYMÄN VIESTINTÄ 

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän viestintää ja tiedottamista kuntayhtymän toiminnasta. Yhty-
mähallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestin-
nästä vastaavat viranhaltijat. 
 
 

2 Luku – Toimielinorganisaatio 
 
6 § YHTYMÄKOKOUS 

Yhtymäkokouksessa on perussopimuksen mukainen määrä jäsenkuntien edustajia, jotka käyttävät 
kunnan äänivaltaa peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa.  
 
 
7 § YHTYMÄHALLITUS 

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä. Hallituksen 
jäseniä tulee valita kaksi (2) jokaisesta jäsenkunnasta. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. 
 
Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. 
 
 
8 § TARKASTUSLAUTAKUNTA 

Tarkastuslautakunnassa on kolme (3) jäsentä, joista yhtymäkokous valitsee lautakunnan puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä 
on henkilökohtainen varajäsen. 
 
 

3 Luku – Henkilöstöorganisaatio 
 
9 § HENKILÖSTÖORGANISAATIO 

Ounastähti kehittämiskuntayhtymällä ei ole palkattua henkilökuntaa toimitusjohtajaa lukuun otta-
matta. 
 
 
10 § TOIMITUSJOHTAJA 

Toimitusjohtaja vastaa yhtymähallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa 
yhtymähallituksen alaisuudessa.  
 
 

4 Luku – Konserniohjaus ja sopimusten hallinta 
 
11 § KONSERNIJOHTO 

Kuntayhtymän konsernijohtoon kuuluvat yhtymähallitus ja toimitusjohtaja.  
 



8 
 
12 § KONSERNIJOHDON TEHTÄVÄT JA TOIMIVALLAN JAKO 

Yhtymähallitus  
1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä 

ja valmistelusta yhtymäkokoukselle,  
2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernival-

vonnan,  
3. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtai-

sen työnjaon,  
4. antaa yhtymäkokoukselle puolivuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja 

taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä,  
5. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta konsernin kokonaisedun toteutumisen, 

riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta. 
6. antaa kuntayhtymän ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa, 
7. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, 
8. nimeää kuntayhtymän ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä 
9. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. 

 
 
13 § SOPIMUSTEN HALLINTA 

Yhtymähallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkem-
mat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. 
 
 

5 Luku – Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako 
 
14 § YHTYMÄHALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTA 

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä  
1. valvoo kuntayhtymän etua, 
2. käyttää sen puhevaltaa ja edustaa kuntayhtymää, 
3. nimeää edustajat yhtiökokouksiin ja antaa edustajille konserniohjeen mukaiset toimiohjeet, 
4. hallitus päättää alle kolmen (3) miljoonan euron suuruisesta hankkeesta, hankinnasta tai 

omaisuuden ostosta tai myynnistä talousarvion puitteissa. Edellä mainittua suuremmista 
hankkeista päättää yhtymäkokous. 
Tytäryhtiön hallituksen edellytetään tuovan yli kolmen (3) miljoonan euron suuruisesta 
hankkeesta, hankinnasta tai omaisuuden ostosta tai myynnistä päättämisen yhtymäkokouk-
selle. 

5. antaa lausunnon yhtymäkokouksen päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kuntayhtymähal-
litus katsoo, ettei yhtymäkokouksen päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumot-
tava ja 

6. päättää muista tämän hallintosäännön ja kuntalain mukaan yhtymähallituksen päätettäviksi 
määrätyistä asioista. 
 

 
15 § TOIMITUSJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTA 

Toimitusjohtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä sekä 
1. johtaa hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa, 
2. käyttää kuntayhtymän puhevaltaa hallituksen antamien ohjeiden mukaan, 
3. päättää asiakirjojen antamisesta, 
4. valmistelee ja laittaa täytäntöön yhtymähallituksen päätökset ja 
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5. päättää ne asiat, jotka yhtymähallitus määrää toimitusjohtajan päätettäviksi tai jotka tämän 
säännön mukaan kuuluvat toimitusjohtajan ratkaistavaksi. 
 

 
16 § 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. 
 
 
17 § TOIMIVALTA PÄÄTTÄÄ ASIAKIRJAN ANTAMISESTA  

Yhtymäkokouksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee toimitusjohtaja. 
 
 
18 § ASIAN OTTAMINEN YHTYMÄHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI 

Asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallituksen lisäksi yhtymä-
hallituksen puheenjohtaja. 
 
 
19 § OTTOKELPOISEN PÄÄTÖKSEN ILMOITTAMINEN 

Yhtymähallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava yhtymähallitukselle tekemistään ottokel-
poisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista yhtymähallitus on päät-
tänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkas-
teta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.  
 
Ilmoitus tehdään sähköisesti yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja esittelijälle. 
 
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täy-
täntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltä-
väksi. 
 
 

6 luku – Toimivalta henkilöstöasioissa 
 
20 § YHTYMÄHALLITUKSEN YLEISTOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 

Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toi-
mivalta on yhtymähallituksella kaikissa henkilöstöasioissa.  
 
 

7 luku – Asiakirjahallinnon järjestäminen 
 
21 § YHTYMÄHALLITUKSEN ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT  

Yhtymähallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on 
määritelty kuntayhtymän eri tehtävissä sekä 
 

1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta,  
2. määrää kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan, 
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3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan 
viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtä-
vistä, 

4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eAMS, AMS) yleisistä periaatteista (sisältö, laa-
dinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä 

5. nimeää kuntayhtymän arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei 
ole määrätty rekisterinpitäjää. 
 
 

22 § ASIAKIRJAHALLINTOA JOHTAVAN VIRANHALTIJAN TEHTÄVÄT 

Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa yhtymähallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa 
kuntayhtymän pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä 

1. vastaa yhtymähallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytän-
töönpanosta, 

2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kuntayhtymän tiedonhallintaa, 
3. hyväksyy kuntayhtymän tiedonohjaussuunnitelman, 
4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista, 
5. laatii kuntayhtymän asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen 

ohjeiden mukaisesti sekä 
6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta. 

 
 
23 § LAUTAKUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT  

Lautakunta huolehtii oman toimialansa asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen määräysten ja oh-
jeiden mukaisesti sekä nimeää asiakirjahallinnon vastuuhenkilön omalla toimialallaan. 
 
 

8 luku – Taloudenhoito 
 
24 § TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 

Yhtymähallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet.  
Yhtymäkokous hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talou-
den tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä konsernin toiminnan ja talou-
den tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. 
 
 
25 § TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. 
Käyttösuunnitelma voi muodostua myös sopimusohjausmalliin liittyvistä sopimuksista. Toimielin 
voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 
 
Yhtymäkokous voi talousarvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.  
 
 
26 § TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 

Toimitusjohtaja seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain.  
 
Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä päätetyllä tavalla.  
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27 § TALOUSARVION SITOVUUS 

Talousarviosta päättäessään yhtymäkokous määrittelee, mitkä ovat yhtymäkokouksen sitovina hy-
väksymät toiminnan tavoitteet. Yhtymäkokous antaa talousarvion noudattamista koskevat mää-
räykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kuntayhtymän viranomaisia. 
 
Yhtymähallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntayhtymää sitova ja kii-
reellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Yhtymähallituksen 
on viipymättä tehtävä yhtymäkokoukselle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta. 
 
 
28 § TALOUSARVION MUUTOKSET 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymäkokoukselle siten, että yhtymäkokous ehtii 
käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion 
muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen 
yhtymäkokoukselle 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. 
 
Yhtymäkokous päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota 
muutetaan talousarviovuoden aikana. 
 
 
29 § OMAISUUDEN LUOVUTTAMINEN JA VUOKRAAMINEN 

Kuntayhtymän omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää yhtymähallitus yhtymäko-
kouksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. Yhtymähallitus voi siirtää toimivaltaansa viranhalti-
jalle. 
 
 
30 § POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

Yhtymäkokous hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. 
 
Yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. 
 
Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 
 
 
31 § RAHATOIMEN HOITAMINEN 

Kuntayhtymän rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, 
lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen.  
 
Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perus-
teista. Yhtymäkokous päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hy-
väksymisen yhteydessä yhtymäkokous päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.  
 
Yhtymähallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen yhtymäkokouksen hy-
väksymiä periaatteita. Yhtymähallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimival-
taansa alaiselleen viranomaiselle.  
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Muutoin kuntayhtymän rahatoimesta vastaa yhtymähallitus.  
 
Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa toimitusjohtaja. 
 
 
32 § MAKSUISTA PÄÄTTÄMINEN 

Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen ylei-
sistä perusteista.  
 
Yhtymähallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Yhtymähallitus voi siirtää 
maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle. 
 
 
33 § 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 pe-
rusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu.  
 
Yhtymähallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja eu-
romääristä. 
 
 

9 luku – Ulkoinen valvonta 
 
34 § ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA 

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta 
yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. 
 
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi.  Ulkoisesta valvonnasta vas-
taavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. 
 
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Yhtymähallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.  
 
 
35 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET 

Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lauta-
kunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan ko-
kouksessa lautakunnan niin päättäessä. 
 
Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin. 
 
Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltija esittelyä puheenjohtajan selostuksen 
pohjalta. Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin 13 luvun määräyksiä. 
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36 § 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 laa-
juudessa sekä 

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen 
tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 
Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain yhtymäkokoukselle annettavassa arviointikertomuk-
sessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa yhtymäkokouk-
selle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana 
yhtymäkokoukselle myös muista merkittävistä havainnoista. 
 
 
37 § SIDONNAISUUSILMOITUKSIIN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT  

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuu-
den noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kuntayhty-
män verkkosivuilla.  
 
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatet-
tava sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle kerran vuodessa. 
 
 
38 § TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA 

Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään neljän tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.  
 
 
39 § TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄT 

Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä. 
 
 
40 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ANTAMAT TEHTÄVÄT 

Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristirii-
dassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. 
 
 
41 § TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUU RAPORTOINTI 

Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä. 
 
Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä yhtymähallitukselle 
annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslauta-
kunnalle. 
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Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkas-
tuslautakunnan määräämällä tavalla. 
 
 

10 luku – Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
 
42 § YHTYMÄHALLITUKSEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TEHTÄVÄT 

Yhtymähallitus 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. 

4. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että kunnan toi-
minnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan,  

5. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, 
valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta,  

6. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnis-
tetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mah-
dollisuudet hallita riskiä arvioidaan sekä 

7. valmistelee sisäistä valvontaa ja riskienhallinta koskevan toimintakertomukseen otettavan 
osion. 

 
 

11 luku – Yhtymäkokoukset 
 
43 § VARSINAINEN YHTYMÄKOKOUS JA SÄHKÖINEN KOKOUS 

Yhtymäkokous voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat 
läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai ää-
nestysjärjestelmää. 
 
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan säh-
köisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata yhtiö-
kokouksen sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. 
 
Suljettuun sähköiseen yhtymäkokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa 
pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtä-
vissä. 
 
Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tek-
niset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyt-
tämällä tavalla. 
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44 § KOKOUSKUTSU 

Kokouskutsun yhtymäkokoukseen antaa yhtymähallitus. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouk-
sen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  
 
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite 
sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista 
käsitellään suljetussa kokouksessa. 
 
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 21 päivää ennen yhtymäkokousta jäsenkuntien kunnanhal-
lituksille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on ko-
kouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla.  
 
 
45 § ESITYSLISTA 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymäkokouksen päätök-
siksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liit-
teissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapi-
dosta. 
 
 
46 § SÄHKÖINEN KOKOUSKUTSU 

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin yhtymähal-
litus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja 
tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 
 
 
47 § ESITYSLISTAN JA LIITTEIDEN JULKAISEMINEN KUNTAYHTYMÄN VERKKOSIVUILLA 

Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan 
salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä 
verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä jul-
kaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tie-
donsaanti-intressit. 
 
 
48 § JATKOKOKOUS 

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jää-
neet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa 
olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta. 
 
 
49 § LÄSNÄOLO KOKOUKSESSA 

Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtymäkokouksessa. Heidän 
poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. 
 
Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, 
jollei hän ole samalla jäsenkunnan nimeämä edustaja. 
 
Yhtymäkokous päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 
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50 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Yhtymäkokous on laillinen ja päätösvaltainen edellyttäen, että kokous on kutsuttu koolle tämän 
hallintosäännön mukaisesti ja läsnä on enemmän kuin puolet jäsenkuntien edustajista. 
 
 
51 § KOKOUKSEN JOHTAMINEN  

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa säädetään kuntalain 102 §:ssä. 
 
 
52 § ESTEELLISYYS  

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja es-
teellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava paikal-
taan. Jos asia käsitellään suljetussa kokouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava kokouk-
sesta. 
 
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys yhtymäkokouksen 
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. 
 
 
53 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymäkokous toisin päätä. 
 
Yhtymähallituksen ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos asian on valmistellut tarkas-
tuslautakunta tai tilapäinen valiokunta, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan ehdotus on 
pohjaehdotus. 
 
Jos yhtymähallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa 
ehdotustaan ennen kuin yhtymäkokous on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohja-
ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu ennen kuin yhtymäkokous on tehnyt päätöksen asiassa, asia 
on poistettava esityslistalta. 
 
 
54 § PUHEENVUOROT 

Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella. 
 
Puheenvuoro on pyydettävä selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjohtajalle kirjalli-
nen puheenvuoropyyntö. 
 
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi 
antaa: 
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1. puheenvuoron yhtymähallituksen puheenjohtajalle tai toimitusjohtajalle sekä tarkastuslauta-
kunnan ja tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, kun käsitellään kyseisen toimielimen val-
mistelemaa asiaa sekä 

2. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron. 
 
Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita. 
 
Kokouksen kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asiassa rajoittaa yhtymä-
kokousedustajien puheenvuorojen pituutta siten, että puheenvuoro voi kestää 5 minuuttia. 
 
Kokouspaikalla puheenvuoro on pidettävä omalta paikalta. 
 
 
55 § PÖYDÄLLEPANO JA ASIAN PALAUTTAMINEN VALMISTELTAVAKSI 

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta 
valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraa-
vien 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 yhtymäkokouksessa eikä esityslistaa ole toimitettu ko-
kouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos yksikin yhtymäkokouksen 
edustajista pyytää asian pöydällepanoa. Muissa tilanteissa asian pöydällepanosta päätetään 
enemmistöpäätöksellä. 
 
 
56 § 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.  
 
 
57 § ILMAN ÄÄNESTYSTÄ SYNTYVÄN PÄÄTÖKSEN TOTEAMINEN 

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuk-
sen yhtymäkokouksen päätökseksi. 
 
Jos puheenjohtaja toteaa yhtymäkokouksen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdo-
tusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen yhtymäkokouksen päätökseksi. 
 
 
58 § ÄÄNESTYKSEEN OTETTAVAT EHDOTUKSET 

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoeh-
toisena 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. 
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59 § ÄÄNESTYSTAPA JA ÄÄNESTYSJÄRJESTYS 

Äänestys toimitetaan sähköisesti/äänestyskoneella/nimenhuudolla tai yhtymäkokouksen päättä-
mällä muulla tavalla. Äänestys toimitetaan avoimesti. 
 
Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää yhtymäko-
kouksen hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaat-
teiden mukaan: 
 

1. Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voitta-
nut ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa 
ehdotusta vastaan. Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotuk-
selle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tar-
koittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voitta-
nutta vastaan. 

2. Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, otetaan ensin äänestykseen määrältään suurim-
man ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mu-
kaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä eh-
dotuksista ei enää äänestetä. 

3. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hy-
väksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen. 
 

 
60 § ÄÄNESTYKSEN TULOKSEN TOTEAMINEN 

Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen. 
 
Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain tai perussopimuksen mukaan määräenemmistön kannatus 
tai yksimielisyys, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava 
se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan. 
 
 
61 § TOIMENPIDEALOITE 

Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen yhtymäkokous voi hyväksyä käsiteltyyn asi-
aan liittyvän toimenpidealoitteen. Toimenpidealoite osoitetaan yhtymähallitukselle. Se ei saa olla 
ristiriidassa yhtymäkokouksen päätöksen kanssa eikä saa muuttaa tai laajentaa päätöstä. 
 
 
62 § PÖYTÄKIRJAN LAATIMINEN JA TARKASTAMINEN 

Yhtymäkokouksen pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään 91 §:ssä. 
 
Yhtymäkokous valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi yhtymäkokousedustajaa tarkastamaan ko-
kouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. 
 
 
63 § PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO KUNNAN JÄSENILLE 

Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.  
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12 luku – Enemmistövaali ja suhteellinen vaali 
 
64 § VAALEJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökoh-
taisia, 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 puheenjohta-
jalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä. 
 
Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen 
saakka. Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa. 
 
 
65 § ENEMMISTÖVAALI 

Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle tai ehdokaspa-
rille. 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 yhtymäkokous toisin päätä. 
 
 

13 luku – Kokousmenettely 
 
66 § MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN 

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan yhtymäkokousta lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielin-
ten kokouksissa 
 
 
67 § TOIMIELIMEN PÄÄTÖKSENTEKOTAVAT 

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä 
kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestys-
järjestelmää. 
 
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan säh-
köisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). 
 
Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen ko-
kousta (sähköinen päätöksentekomenettely). 
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Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen pää-
töksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajanta-
saisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla. 
 
 
68 § SÄHKÖINEN KOKOUS 

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. 
 
 
69 § SÄHKÖINEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY 

Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukai-
sesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asi-
oihin. 
 
 
70 § KOKOUSAIKA JA –PAIKKA 

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toi-
mielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 
 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
 
 
71 § KOKOUSKUTSU 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa 
on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia 
käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä 
asia on käsiteltävä sähköisesti.  
 
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. 
 
 
72 § SÄHKÖINEN KOKOUSKUTSU 

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin yhtymähal-
litus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja 
tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 
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73 § ESITYSLISTAN JA LIITTEIDEN JULKAISEMINEN KUNTAYHTYMÄN VERKKOSIVUILLA 

Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan 
salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaista-
valta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintres-
siä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan 
liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-
intressit. 
 
 
74 § JATKOKOKOUS 

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jää-
neet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa 
olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätök-
sentekotavasta. 
 
 
75 § VARAJÄSENEN KUTSUMINEN 

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jä-
sen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsitte-
lyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.  
 
Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. 
 
 
76 § LÄSNÄOLO KOKOUKSESSA 

Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus 
kunnanyhtymän puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla lukuun ottamatta tarkastuslautakunnan ko-
kouksia.  
 
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 
 
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä 
kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti. 
 
 
77 § YHTYMÄHALLITUKSEN EDUSTAJA MUISSA TOIMIELIMISSÄ 

Yhtymähallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, 
jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös yh-
tymähallituksen varajäsen tai toimitusjohtaja. 
 
Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan.  
 
 
78 § KOKOUKSEN JULKISUUS 

Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 101 §:ssä. 
 
Jos toimielin päättää pitää julkisen sähköisen kokouksen, yleisölle on järjestettävä mahdollisuus 
seurata kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. 
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79 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kut-
suttu ja päätösvaltainen. 
 
 
80 § TILAPÄINEN PUHEENJOHTAJA 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, vali-
taan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.  
 
 
81 § KOKOUKSEN JOHTAMINEN JA PUHEENVUOROT 

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen puheenvuoroista sää-
detään kuntalain 102 §:ssä. 
 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
 
82 § KOKOUSKUTSUSSA MAINITSEMATTOMAN ASIAN KÄSITTELY 

Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmis-
töpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 
 
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian pää-
töksellään vain perustellusta syystä. 
 
 
83 § ESITTELIJÄT 

Yhtymähallituksen esittelijästä määrätään 3 §:ssä.  
 
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. 
 
Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään 35 §:ssä. 
 
 
84 § ESITTELY 

Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.    
 
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. 
 



23 
 
 
85 § ESTEELLISYYS 

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja es-
teellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouk-
sesta.  
 
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen rat-
kaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla mer-
kitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henki-
lön on poistuttava kokouksesta. 
 
Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian 
käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa. 
 
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan. 
 
 
86 § PÖYDÄLLEPANO JA ASIAN PALAUTTAMINEN VALMISTELTAVAKSI 

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta 
valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraa-
vien 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. 
 
 
87 § 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. 
 
 
88 § ILMAN ÄÄNESTYSTÄ SYNTYVÄN PÄÄTÖKSEN TOTEAMINEN 

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuk-
sen toimielimen päätökseksi. 
 
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, 
puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi. 
 
 
89 § ÄÄNESTYKSEEN OTETTAVAT EHDOTUKSET 

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoeh-
toisena 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. 
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90 § ÄÄÄNESTYS JA VAALI 

Äänestykseen sovelletaan muilta osin, mitä 11 luvussa määrätään äänestysmenettelystä. Vaalin 
toimittamista koskevat määräykset ovat 12 luvussa. 
 
 
91 § PÖYTÄKIRJAN LAATIMINEN JA TARKASTAMINEN 

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöy-
täkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen 
mukaan. 
 
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  
 
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.  
 
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä 
tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. 
 
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin: 
 
Järjestäytymistietoina 

 toimielimen nimi 
 merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöi-

dään 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 

 
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 
 puheenjohtajan allekirjoitus 
 pöytäkirjanpitäjän varmennus 
 merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä 
 merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti 

nähtävänä 
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Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutok-
senhakukiellot. 
 
Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja 
luottamushenkilön tekemissä päätöksissä. 
 
Yhtymähallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta. 
 
 
92 § PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO KUNNAN JÄSENELLE 

Yhtymähallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitus-
osoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin 
kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.  
 
Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asian-
omainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 
 
Yhtymähallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annetta-
essa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta 
omalla toimialallaan. 
 
 

14 luku – Muut määräykset 
 
93 § ALOITEOIKEUS 

Kuntayhtymän jäsenkuntien asukkaalla sekä jäsenkunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on 
oikeus tehdä aloitteita kuntayhtymän 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 kos-
kee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.  
 
 
94 § ALOITTEEN KÄSITTELY 

Aloitteen käsittelee se kuntayhtymän viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen 
tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden pe-
rusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.  
 
Yhtymähallituksen on vuosittain lokakuun loppuun mennessä esitettävä yhtymäkokoukselle luet-
telo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Yhty-
mäkokous voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. 
 
Muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toi-
mielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun 
käsiteltyjä. 
 
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite on kuuden kuukau-
den kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.  
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95 § ALOITTEEN TEKIJÄLLE ANNETTAVAT TIEDOT 

 
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomai-
sessa 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. 
 
 
96 § ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN 

Yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen alle-
kirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja ja varmentaa toimitusjohtaja, jollei yhtymähallitus ole 
päättänyt toisin.  
 
Yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa toimitusjohtaja. 
 
Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa toimielimen 
puheenjohtaja ja varmentaa toimielimen pöytäkirjanpitäjä, jollei toimielin ole päättänyt toisin.  
 
Muun toimielimen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa toimielimen pöytäkirjanpitäjä. 
 
Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä hen-
kilö. 
 
Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai 
muu toimielimen määräämä henkilö. 
 
Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asi-
oissa. 
 
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 
 
 
97 § TODISTEELLISEN TIEDOKSIANNON VASTAANOTTAMINEN 

Todisteellisen tiedoksiannon voi kuntayhtymän puolesta vastaanottaa yhtymähallituksen puheen-
johtaja tai toimitusjohtaja. 
 
Todisteellisen tiedoksiannon voi kuntayhtymän puolesta lautakunnan toimialalla vastaanottaa lau-
takunnan puheenjohtaja. 
 
 

15 Luku – Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuk-
sien perusteet 
 
98 § KOKOUSPALKKIOT 

Kuntayhtymän toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 
1. yhtymäkokous ja hallitus 150 euroa/kokous 
2. tarkastuslautakunta 150 euroa/kokous 
3. toimikunnat 100 euroa/kokous 
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Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 100 pro-
sentilla korotettuna. 
 
Mikäli toimielimen jäsen tai sen valitsema edustaja osallistuu kuntayhtymän toisen toimielimen ko-
koukseen, maksetaan jäsenelle tai edustajalle sama kokouspalkkio kuin kokoontuvan toimielimen 
jäsenelle.  
 
Mikäli toimielin kokoontuu samana päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista aino-
astaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä seuraavan kokouksen alkaessa ole 
kulunut vähintään kuusi tuntia. 
 
 
99 § Muut palkkiot 

Luottamushenkilölle, jonka kuntayhtymän toimielin on valinnut sellaiseen edustajainkokoukseen, 
kunnallishallinnon alaan kuulumattomaan toimielimeen tai tehtävään tahi seminaariin tai koulutus-
tilaisuuteen, josta luottamushenkilölle ei makseta muutoin palkkiota, maksetaan palkkiota 60 euroa 
päivältä. 
 
 
100 § Ansionmenetyskorvaus 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheu-
tuvista todellisista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kah-
deksalta tunnilta vuorokaudessa. Korvaus on enintään 30 euroa/tunti. 
 
Ansionmenetyskorvaus maksetaan suoraan työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää. Työn-
antajan tulee tällöin toimittaa kuntayhtymälle lasku, josta käy ilmi, että luottamustehtävän hoitami-
seen käytetty aika olisi ollut työntekijän normaalia työaikaa, että työnantaja on maksanut työnteki-
jälle luottamustehtävän hoitamiseen käytetyltä ajalta palkkaa ja että palkasta on maksettu kaikki 
lakisääteiset työnantajamaksut. Laskuun on liitettävä luottamushenkilön kirjallinen suostumus sii-
hen, että korvaus saadaan maksaa työnantajalle sekä vakuutus siitä, että luottamustehtävän hoi-
tamiseen käytetty aika olisi ollut hänen normaalia työaikaansa ja että työnantaja on maksanut hä-
nelle tältä ajalta palkkaa. Korvaus voi olla enintään edelle 1 momentissa mainitun enimmäismää-
rän suuruinen lisättynä lakisääteisillä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuilla. 
 
Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus 
siitä. Todistuksessa on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ol-
lut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.  
 
Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa 
julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetykses-
tään. Sama koskee myös selvitystä luottamustoimen johdosta aiheutuvista kustannuksista. 
 
Edellä 4 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvaus on enintään 20 eu-
roa/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansiomenetyksen ja 
luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. 
 
Luottamustoimen hoitamisena on pidettävä paitsi osallistumista kunnallisten elimien kokouksiin 
myös kuntayhtymän edustajana muihin tilaisuuksiin osallistuminen. 
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101 § Matkakustannusten korvaus 

 
Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten 
korvausta, päivärahaa ja majoittumiskorvausta noudatetaan soveltuvin osin kunnallisen yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä. 
 
 
102 § Erinäisiä määräyksiä 

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtä-
vän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Tässä säännössä tarkoitetut palkkiot ja korvaukset mak-
setaan puolivuosittain toimielimen sihteerin tai tehtävän antajan palkkioiden maksamista koskevan 
ilmoituksen perusteella. 
 
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva 
vaatimus on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien mää-
räysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen. 
Toimielin on oikeutettu päättämään kuntalain 82 §:n 2 momentin mukaisista erillispalkkioista nou-
dattaen soveltuvin osin tämän säännön määräyksiä. 
 
Tämän säännön soveltamisohjeet antaa tarvittaessa kuntayhtymän hallitus, joka myös ratkaisee 
sääntöä koskevat erimielisyydet. 
 


