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Hallintosääntö - kaupungin keskeisin 

määräysasiakirja 

• Valtuusto käyttää kaupungin päätösvaltaa ja tekee 

toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina 

hallintosäännöllä. Toimivaltaa ei voida siirtää erillisellä 

valtuuston päätöksellä. 

• Toimivaltaa ei saa siirtää asioissa, joista valtuuston on 

lain mukaan päätettävä. 

• Valtuusto voi hallintosäännössä antaa viranomaiselle 

oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen.  

• Valtuusto ei voi poiketa hallintosäännöstä muutoin kuin 

muuttamalla sitä, esim. valtuusto ei voi ottaa 

ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on 

hallintosäännöllä siirretty kaupunginhallitukselle. 
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Valtuuston toimivalta 1/2 
• Kuntalain 14§:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja 

taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää: 

– kuntastrategiasta; 

– hallintosäännöstä; 

– talousarviosta ja taloussuunnitelmasta; 

– omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta; 

– liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista; 

– varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista; 

– sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista; 

– palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä 

perusteista; 

– takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 

– jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 

– luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; 

– tilintarkastajien valitsemisesta; 

– tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta; 

– muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. 
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Valtuuston toimivalta 2/2 

• Laissa säädetyn lisäksi valtuusto päättää mm. 

– palveluverkoista ja palveluverkkomääritelmän mukaisten toimipisteiden 

perustamisesta ja lakkauttamisesta 

– merkittävän asemakaavan muutoksesta 

– kaupungin strategisten tytäryhtiöiden (mm. JE-emoyhtiö) osakkeiden tai 

liiketoiminnan myynnistä 

– omaisuuden ostamisesta, myymisestä tai vaihtamisesta muun kuin 

asemakaavan ja tonttijaon toteuttamiseksi, kun omaisuuden arvo on 3 milj tai 

enemmän 

– 10 milj euron ja sitä suurempien kunnallisteknisten hankkeiden ja 

talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä 

– kaupunginjohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta; kj:n viran 

kelpoisuuksista sekä valitsee kaupunginjohtajan 

 

• Mikäli valtuusto ei ole hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa eikä 

asia erityislainsäädännön mukaan kuulu muun toimielimen tai 

viranhaltijan ratkaistavaksi, asiasta päättää valtuusto 
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Hallintosäännön liitteet 

 
Valtuuston työjärjestys 

Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 

Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 

 

 



Valtuuston työjärjestys 

• Hallintosäännön liite 

• Määrätään valtuuston työskentelystä, kuten 

– Koollekutsumisesta 

– Asioiden käsittelystä 

– Päätösten tiedonannosta 

– Valtuustoaloitteista 

– Tiedonantotilaisuuksista 

 

7 



Toimivalta vakavissa 

häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 
• Hallintosäännön liite 

• Vakavilla häiriötilanteilla tarkoitetaan tilanteita, jotka edellyttävät 

kaupungin johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista 

poikkeavia toimenpiteitä ja toimivaltuuksia.  

• Poikkeusolojen käyttöönoton säätää valtioneuvosto asetuksella, 

enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

• Vakavien häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa 

kaupunginjohtaja voi käyttää normaaliolojen hallintosäännön 

määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen 

turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, kun asia koskee 

toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialojen välillä, 

taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, 

tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä 

päätöstä. 
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Luottamushenkilöiden palkkiot 

ja korvaukset 

 

23.5.2017 



Yleistä 

• Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset (ns. 

palkkiosääntö) on hallintosäännön liite 

• Palkkiosäännön mukaan luottamushenkilöille suoritetaan 

– palkkaa tai palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,  

– korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita 

luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, 

lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, 

sekä  

– matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.  
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Kokous-, vuosi- ja erillispalkkiot 

• Kokouspalkkio suoritetaan kokouksista ja osallistumisesta sähköiseen 

päätöksentekomenettelyyn 
– Osallistumisesta KV:n, KH:n tai LTK:n iltakouluun, kokouksen muodossa järjestettyyn 

koulutukseen tms. maksetaan ao. toimielimen kokouspalkkio 

– Palkkiota iltakoulusta ei makseta erikseen, mikäli se pidetään kokouksen yhteydessä 

• Vuosipalkkio suoritetaan tietyille luottamushenkilöille kokousten 

ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä 
– Mm. KV:n / KH:n / LTK:n pj/vpj, KH:n jäsen 

– Oikeus vuosipalkkioon lakkaa, mikäli yli 1kk yhtäjaksoinen este 

 Palkkion määrät luokiteltu 
– Toimielinkohtaisesti (valtuusto, hallitus, ltk, johtokunta, jne.) 

– Tehtäväkohtaisesti (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen) 

• Erillispalkkio maksetaan, jos luottamushenkilö osallistuu toimielimen 

valitsemana sellaiseen kokoukseen, tehtävään yms., jossa edustaa 

kaupunkia/valvoo toimialaansa ja josta ei palkkiosäännössä ole erikseen 

määrätty 

• Vaalitoimielinten palkkioista omat määräykset 
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Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaus 

• Korvausta maksetaan osallistumisesta toimielimen kokoukseen, 

seminaariin, koulutustilaisuuteen yms. 

– Todellinen ansionmenetys, kustannukset, jotka aiheutuvat sijaisen 

palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tms. 

– Korvausta maksetaan tilaisuuteen tai siihen liittyvään matkaan käytetyltä kultakin 

alkavalta tunnilta (max 8 tunnilta/vrk, matka-ajan osalta max 1 h kumpaankin 

suuntaan) 

• Korvauksen saaminen edellyttää työnantajan todistusta, 

hyväksyttävää selvitystä kustannuksista, kirjallista selvitystä 

kustannusten määrästä ja perusteesta 

– Jos ei virka-/työsuhteessa, ansionmenetyksestä ja aiheutuneista kustannuksista 

esitettävä riittävä selvitys 

– Em. todistusta/selvitystä ei vaadita, mikäli korvattava määrä enintään 15 €/h 

– Ansionmenetyksen korvaus enintään 50 €/h 

– Kustannusten korvausten enimmäismäärä 30 €/h 

• Muut korvaukset (esim. matkakustannukset, päivärahat)  

noudatetaan soveltuvin osin KVTES:a 
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Osa-aikaiset luottamushenkilöt 

• KH:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä 

valtuuston puheenjohtaja voivat hoitaa tehtäviään osa-

aikaisesti 

• Osa-aikaisuuden valinneelle laaditaan tehtävänkuvaus 

(KH hyväksyy) 

• Osa-aikaisella pj/vpj:lla ei ole oikeutta erillisiin 

vuosipalkkioihin, erillispalkkioihin tai 

ansionmenetyskorvauksiin 

• Kokouspalkkio on jäsenen kokouspalkkio 

– Oikeus palkkioon lakkaa, mikäli yli 1kk yhtäjaksoinen este 
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Toimintasäännöt 

 

 Hallintosääntö on kaupungin määräyskokoelman ylin sääntö 

 Toimielin voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa 

edelleen alaiselleen viranomaiselle 

 Viranomaistoimivallasta voidaan määrätä toimintasäännöissä 

 Ao. lautakunta / johtokunta päättää tehtäväalueensa 

toimintasäännöstä 

 Toimintasääntöjä toimialoilla (ml. konsernihallinto) ja 

liikelaitoksilla 
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Esteellisyydestä 
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Yleistä 
• Esteellisyys on henkilön sellainen suhde 

asiaan/asianosaiseen, että se vaarantaa hänen 

puolueettomuutensa asian käsittelyssä  

• Esteellisyyssääntelyllä turvataan mm. asioiden 

puolueetonta käsittelyä sekä luottamusta hallintoon 

• Esteellisen henkilön osallistuminen päätöksentekoon on 

muotovirhe 

• Esteellisyyttä koskevia säännöksiä kuntalaissa ja 

hallintolaissa 

• Esteellisyysperusteet vaihtelevat valtuustossa ja muissa 

toimielimissä 

 

 

16 



Esteellisyys valtuustossa  
• Valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka 

koskee  

– henkilökohtaisesti häntä 

– hänen hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään: 

1) Puoliso, lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi, muu erityisen läheinen 

henkilö ja tällaisen puoliso 

2) Vanhempien sisarus ja tämän puoliso, sisarusten lapset ja entinen puoliso 

3) Puolison lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi, tällaisen puoliso, 

puolison sisaruksen lapsi 

+ Vastaava puolisukulainen 

• Jos valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä 

 sovelletaan, mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä 

säädetään 

• Muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan 

ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 27—30 §:ssä. 
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Esteellisyys muissa toimielimissä 
• Muun toimielimen jäsen ja virkamies on esteellinen: 

– jos hän / hänen läheisensä on asianosainen (”osallisuusjäävi”) 

• Esim. hakemus- tai lupa-asia 

– jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa 

hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen 

(”intressijäävi”) 

• Hyöty/vahinko voi olla luonteeltaan myös muuta kuin taloudellista 

– jos hän / hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, 

jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa 

(”edustusjäävi”) 

– jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä 

toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta 

on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (”palvelussuhde- ja 

toimeksiantojäävi”) 

• Poikkeus: palvelussuhde kuntaan ei tee esteelliseksi asiassa, jossa kunta 

asianosainen  esteellisyys voi syntyä, mikäli luottamushenkilö 

esitellyt/käsitellyt asiaa palvelussuhteensa perusteella 
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Esteellisyys muissa toimielimissä 

– jos hän tai hänen läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin 

rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä 

vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion 

liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian 

ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa 

(”yhteisöjäävi”) 

• Poikkeus: Ei sovelleta, vaikka henkilö olisi ko. asemassa kunnallisessa 

liikelaitoksessa tai kuntayhtymässä, ellei kunnan edut ole ristiriidassa 

liikelaitoksen/kuntayhtymän etujen kanssa taikka asian tasapuolinen 

käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn 

– jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä 

vaarantuu (”yleislausekejäävi”) 

• Ulkopuolisen havaittava syy puolueettomuuden vaarantumiseen, vaikka 

muut esteellisyysperusteet eivät tule suoranaisesti sovellettavaksi 
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Esteellisyyden arvioinnista 
• Luottamushenkilö velvollinen itse arvioimaan 

esteellisyyteensä  esteellisen henkilön on ilmoitettava 

esteellisyydestään 

– Lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla 

voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. 

• Esteellinen ei saa ottaa osaa asian käsittelyyn eikä olla 

läsnä asiaa käsiteltäessä 

• Jäävääminen ilman perusteita on kielletty 

– Aina oltava objektiivisesti havaittava syy 

• Monijäseninen toimielin ratkaisee jäsenen esteellisyyden 

– Käytännössä usein henkilö ilmoittaa esteellisyydestä ja vetäytyy 

asian käsittelystä 
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