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I YLEISET MÄÄRÄYKSET
1 § Soveltaminen
Tässä säännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä,
kaupunginhallituksesta ja lautakunnista ja niiden alaisista viranhaltijoista sekä taloudenpidosta.
Tämän säännön ohella kaupungin toimintoja ohjataan seuraavilla säännöillä ja ohjeilla, joihin nähden kaupungin hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena:




luottamushenkilöiden palkkiosääntö
tarkastussääntö
sisäisen valvonnan ohje.

Hallintosäännön 27 pykälän määräyksiä ei sovelleta kuitenkaan tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan.
Hallintosäännön sisältämät lakiviittaukset perustuvat 1.11.2015 voimassa olevaan
lainsäädäntöön. Lainsäädännön muutoksista johtuva pykälänumeroinnin mahdollinen muutos ei itsessään aiheuta tarvetta uudistaa hallintosääntöä.

2 § Kaupungin toiminta-ajatus ja johtamisperiaatteet
Kaupungin tehtävänä on huolehtia väestönsä peruspalveluista. Lisäksi sen tulee tarjota asukkailleen turvallinen ympäristö, hyvät olosuhteet asumiseen ja vapaaajantoimintoihin sekä luoda kilpailukykyiset edellytykset monipuoliselle yritystoiminnalle.
Kaupunki on avoin yhteisö, joka toimii asukaslähtöisesti ja jota johdetaan osallistuvaa johtamistapaa käyttäen tehokkaasti ja taloudellisesti johdonmukaisen suunnittelun ja seurannan sekä oikean tiedon avulla.

II LUOTTAMUSHENKILÖT
3 § Luottamushenkilöorganisaatio
Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat:
Valtuusto (35 valtuutettua, joista 1 puheenjohtaja ja valtuuston päättämä määrä varapuheenjohtajia.
Kaupunginhallitus (9 jäsentä, joista 1 puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa +
henkilökohtaiset varajäsenet)
Tarkastuslautakunta (5 jäsentä, joista 1 puheenjohtaja ja 1 varapuheenjohtaja +
henkilökohtaiset varajäsenet)
Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä, joista 1 puheenjohtaja ja 1 varapuheenjohtaja +
tarpeellinen määrä varajäseniä, vähintään 5
sekä seuraavat toimialojen lautakunnat:
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I

Hallinto- ja taloustoimi
-

elinkeinolautakunta (9 jäsentä, joista 1 puheenjohtaja ja 1 varapuheenjohtaja, + henkilökohtaiset varajäsenet)
maaseutulautakunta (7 jäsentä, joista 1 puheenjohtaja ja 1 varapuheenjohtaja, + henkilökohtaiset varajäsenet)

Em. lautakunnat lakkaavat vuonna 2017 alkavasta valtuustokaudesta alkaen, jolloin niiden tehtävät siirtyvät kaupunginhallitukselle.

II

Perusturvatoimi
-

III

Sivistystoimi
-

IV

Perusturvalautakunta (11 jäsentä, joista 1 puheenjohtaja ja 1 varapuheenjohtaja, + henkilökohtaiset varajäsenet)

Sivistyslautakunta (11 jäsentä, joista 1 puheenjohtaja ja 1 varapuheenjohtaja, + henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi Kosken Tl kunta valitsee
sivistyslautakuntaan yhden jäsenen sekä varajäsenen kansalaisopiston
asioiden käsittelyä varten.)

Tekninen toimi
-

Tekninen lautakunta (9 jäsentä, joista 1 puheenjohtaja ja 1 varapuheenjohtaja, + henkilökohtaiset varajäsenet)
Ympäristölautakunta (9 jäsentä, joista 1 puheenjohtaja ja 1 varapuheenjohtaja, + henkilökohtaiset varajäsenet)

Lisäksi kaupunginhallitus ja lautakunnat voivat asettaa jaostoja ja siirtää ratkaisuvaltaa edelleen alaisilleen viranomaisille, jotka puolestaan voivat siirtää yksittäistapauksessa em. ratkaisuvaltansa ylemmälle toimielimelle.
Kaupunginhallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi ja lautakuntien jäsenet
valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Kaupunginhallitus ja lautakunnat vastaavat omalla toimialallaan yleistavoitteiden
toteuttamisesta ja siihen liittyen:
1)

huolehtivat toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä

2)

raportoivat sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti toiminnallisten tavoitteiden ja
talousarvion toteutumisesta

3)

kehittävät ja pitävät ajan tasalla toimialaansa koskevia sääntöjä ja yleisohjeita
sekä päättävät taksoista ja maksuperusteista

4)

vastaavat tulojen ja saatavien perinnästä sekä menojen suorittamisesta sekä
myöntävät vapautuksen, alennuksen ja lykkäyksen kaupungin saatavan ja kunnallisen maksun sekä niille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, mikäli sisäisen valvonnan ohjeessa ei ole toisin määrätty

5)

päättävät lautakunnan toimialaan säädetyistä ja määrätyistä asioista, hankinnoista, palveluista ja toimenpiteistä, ellei sitä ole tässä säännössä tai lainsää-
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dännössä säädetty muulle viranomaiselle
6)

valmistelevat toimialaansa kuuluvat asiat ylemmän toimielimen päätettäväksi
silloin, kun hallintosääntö edellyttää asiassa ylemmän toimielimen päätöstä (erityisestä syystä ylempi toimielin voi kuitenkin päättää tällaisesta asiasta myös
suoraan viranhaltijavalmistelun pohjalta, ilman alemman toimielimen valmistelemaa ehdotusta)

7)

antavat tarvittaessa toimialansa toimintaa koskevat lausunnot, ehdotukset, esitykset, selitykset ja selvitykset

8)

päättävät avustusten ja apurahojen myöntämisestä sekä ostopalvelujen hankkimisen perusteista

9)

päättävät toimialaansa koskevista sopimuksista tämän hallintosäännön ja määrärahojen puitteissa

10)

päättävät tarvittaessa toimialansa vastuualueiden jakamisesta tulosyksiköihin
sekä vastuualueiden tehtävistä ja niiden muutoksista

11)

päättää toimialaansa liittyvästä kaupungin edunvalvonnasta mukaan lukien
muutosten hakemisesta tuomioistuinten ja muiden viranomaisten päätöksiin lukuun ottamatta yksilöön kohdistuvia sivistystoimen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen asioita.

12)

huolehtivat toimialaansa kuuluvan tytäryhteisön ja muun palvelujen järjestämisen kannalta keskeisen sidosyhteisön toiminnan seurannasta ja ilmoittavat havaitsemistaan epäkohdista kaupunginhallitukselle

13)

päättävät muista toimielimen toimialaan kuuluvista asioista, joita ei ole määrätty
muulle viranomaiselle eikä muun toimielimen ole niistä lain mukaan päätettävä.

III HENKILÖSTÖORGANISAATIO
Mikäli toimivaltainen viranhaltija ja hänen sijaisensa ovat estyneet, siirtyy ratkaisuvalta esimiehelle.
4 § Toimialajako
Kaupungin hallintoa johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja, joka
toimii myös kaupunginviraston päällikkönä. Kaupunginjohtajan poissa ollessa, esteellisyyden sattuessa tai viran ollessa avoinna hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä
hallintojohtaja tai valtuuston määräämä muu henkilö.
Kaupungin organisaatio jakaantuu seuraaviin toimialoihin:
1. Hallinto- ja taloustoimi
2. Perusturvatoimi
3. Sivistystoimi
4. Tekninen toimi
Toimialat jakaantuvat kaupunginhallituksen päättämällä tavalla vastuualueisiin, jot-
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ka tarvittaessa jakaantuvat lautakunnan päättämällä tavalla tulosyksiköihin.
Kaupunginjohtaja päättää eri toimialojen välisestä työnjaosta, mikäli se ei ilmene
hallintosäännöstä.

Toimialajohtaja
Toimialan päällikkönä on toimialajohtaja, jonka yleisenä tehtävänä on vastata toimialan toimintojen järjestämisestä ja johtamisesta.
Ellei kaupunginhallitus perustellusta syystä toisin päätä, toimialajohtajana on
 hallinto- ja taloustoimessa hallintojohtaja,
 perusturvatoimessa perusturvajohtaja,
 sivistystoimessa sivistysjohtaja ja
 teknisessä toimessa tekninen johtaja.
Kaupunginhallitus nimeää toimialajohtajille sijaiset valtuuston toimikaudeksi.
Toimialajohtaja:
1)

päättää toimialan sisäisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä

2)

määrää mahdolliset tulosyksiköiden esimiehet, ellei muualla tässä säännössä
ole toisin määrätty

3) päättää toimialan toimipisteiden aukioloajoista hallintojohtajaa kuultuaan
4) huolehtii oikeustoimien valmistelutoimenpiteistä ja antaa henkilöstöasioissa toimialaansa koskevat lausunnot
5) huolehtivat valtionosuuksien ja muiden avustusten/tukien hakemisesta ja niihin
liittyvistä raporteista ja tilityksistä
6) huolehtii tavanomaisesta poikkeavan irtaimiston palo- ja varkausvakuutuksista
sekä muusta erityisvakuuttamisesta
7) antaa kiireellisissä tapauksissa toimialansa toimintaa koskevat lausunnot, ehdotukset, esitykset, selitykset ja selvitykset harkintansa mukaan lautakunnan puheenjohtajaa kuultuaan
8) voi edustaa kaupunkia oikeudessa ja muissa viranomaisissa toimialaansa koskevissa asioissa
9)

päättää riita-asioihin liittyvästä sopimisesta enintään 10 000 euron korvausvaatimusten osalta

10) päättää hankinnoista hankintalaissa määritellyn kansallisen kynnysarvon alittavilta osin, mikäli hallintosäännössä ei muualla toisin määrätä ja päättää tarvittaessa hankintaperusteista toimialaansa kuuluville hankinnoille
11)

päättää tutkimuslupien myöntämisestä

12) vastaa hankkeiden toteutuksen ja toiminnan edellyttämien lupien hakemisesta ja
ilmoitusten tekemisestä
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13) vastaa toimialansa koulutussuunnitelman laatimisesta
14) voi siirtää ratkaisuvaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille lukuun ottamatta
IV luvun määräyksiä.

Vastuualueen esimies
1) Päättää vastuualueensa hankinnoista, jotka eivät ylitä 10 000 euroa.

5 § Johtoryhmät
Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja kaupunginkamreeri muodostavat kaupungin
johtoryhmän.
Johtoryhmä työskentelee kaupunginjohtajan johdolla yhteistyössä kaupungin henkilöstön kanssa kaupungin toiminta-ajatuksen mukaisesti ja valtuuston hyväksymien
strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi
Johtoryhmän keskeisiä tehtäviä ovat strategiaa toteuttavien poikkihallinnollisten kehittämistoimenpiteiden valmistelu ja koordinointi sekä yhtenäisten käytäntöjen ja
kaupunkikonsernin yhteisen toimintakulttuurin edistäminen. Johtoryhmän kokouksista laaditaan muistio.
Toimialoilla on tarvittaessa toimialajohtajien johtamat omat johtoryhmänsä ja vastuualueilla sekä tulosyksiköillä toiminnan edellyttämät henkilöstökokoukset.

IV LUKU HENKILÖSTÖASIAT
6 § Viran perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeen muuttaminen
Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Kaupunginhallitus päättää muiden pysyväisluonteisten palvelussuhteiden perustamisesta.
Kaupunginhallitus päättää palvelussuhteen nimikkeen muuttamisesta.

7 § Kelpoisuusehdot
Palvelussuhteen kelpoisuusehdot päättää sitä auki julistettaessa se, jolle palvelussuhteen täyttäminen kuuluu.

8 § Viran/työsuhteen haku
Palvelussuhteen julistaa haettavaksi se, joka täyttää avoinna olevan palvelussuhteen. Kuitenkin palvelussuhteen, jonka valtuusto täyttää, julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.
Kaupunginhallitus voi lisäksi antaa palvelussuhteen täyttöön liittyviä erillisiä määräyksiä.
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9 § Henkilöstövalinnat
Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan.
Kaupunginhallitus valitsee toimialajohtajat (hallintojohtajan, perusturvajohtajan, teknisen johtajan ja sivistysjohtajan) ja kaupunginkamreerin.
Lautakunta valitsee toimialajohtajan suorana alaisena toimivan vastuualueen esimiehen.
Toimialajohtaja valitsee muun alaisuudessaan työskentelevän henkilöstön. Toimialajohtaja voi kuitenkin siirtää valintaoikeuden vastuualueen esimiehelle tämän alaisen henkilöstön osalta.
Edellä mainitusta poiketen lähin esimies valitsee toimialajohtajaa kuultuaan henkilöstön enintään vuoden kestävään määräaikaiseen palvelussuhteeseen. Kaupunginjohtajan osalta valinnan tekee tässä tapauksessa kaupunginhallitus. Toimialajohtajan kuuleminen ei ole tarpeen, mikäli valinnasta ei seuraa kustannusvaikutuksia
(esim. harjoittelijat, työkokeilussa olevat jne.).
Se, joka ottaa henkilön palvelussuhteeseen, päättää kelpoisuusehdoista, koeajasta
sekä tarpeellisista valmistelutoimenpiteistä, kuten haastattelijoista, hakuilmoituksesta ja soveltuvuuskokeista. Kaupunginjohtajan valinnassa em. asioista päättää kaupunginhallitus.
Kelpoisuusehdoista ylläpidetään hallinto- ja taloustoimessa erillistä luetteloa.

10 § Palkan vahvistaminen ja henkilökohtainen harkinnanvaraisen lisän myöntäminen
Se, joka ottaa henkilön palvelussuhteeseen, vahvistaa palkan silloin, kun palkkaus
säilyy samana kuin tehtävänimikkeelle on aiemmin vahvistettu tai tehtävän vaativuuden muutoksesta johtuen toteutuu alempana kuin on aiemmin vahvistettu. Kaupunginjohtajan palkan vahvistaa kuitenkin kaupunginhallitus.
Kestoltaan enintään vuoden määräaikaisista palkantarkistuksista ja enintään vuoden määräaikaisen tehtävän palkkauksesta päättää kuitenkin hallintojohtajaa kuultuaan toimialajohtaja tai toimialajohtajan osalta kaupunginjohtaja.
Palkan vuosisidonnaiset osat, ammattialalisät, työkokemuslisät ja henkilökohtaiset
työsuorituksen arviointiin perustuvat lisät, joihin liittyy harkintavaltaa, myöntää hallintojohtajaa kuultuaan:
- kaupunginjohtajalle kaupunginhallitus
- toimialajohtajalle kaupunginjohtaja
- muille työntekijöille toimialajohtaja.
Palkanlaskijat myöntävät ne em. lisät, joihin ei liity harkintavaltaa.
Muissa tapauksissa kaupunginhallitus päättää uusien palvelussuhteiden palkkauksesta, harkinnanvaraisista palkantarkistuksista ja työn vaativuuden muutoksiin perustuvista palkkojen muutoksista, mikäli se ei siirrä tätä ratkaisuvaltaa alaiselleen
henkilöstöjaostolle.
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11 § Tehtäväkuvaukset ja kehityskeskustelut
Kaupungin tavoitteiden saavuttamiseksi henkilöstöjohtamisessa käytetään kehityskeskusteluja, henkilöstöhallinnon erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Tehtäväkuvauksissa määritellään henkilön asema ja hänen tehtävänsä.
Tehtäväkuvauksen hyväksyy esimies laadittuaan sen yhteistyössä ko. palvelussuhteessa olevan kanssa. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan kehityskeskustelujen sekä
henkilöstö- ja tehtävämuutosten yhteydessä.

12 § Virkavapaus ja työloma
Kaupunginhallitus ja lautakunta päättävät valitsemansa/alaisensa henkilöstön osalta
virkavapauden ja työloman myöntämisestä, jollei 15 §:stä muuta johdu.
Tarvittaessa sijaisesta ja sijaisen palkkauksesta päättää se viranomainen, joka
myöntää virkavapauden tai työloman.

13 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta
Kaupunginjohtaja/toimialajohtaja/tehtävä-/vastuualueen esimies ratkaisee alaisiaan
koskevat seuraavat henkilöstöasiat, kohdan 8 määräys huomioiden:
1) myöntää vuosiloman. Kaupunginjohtajan osalta vuosiloman hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
2) myöntää sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja
työntekijällä on lainsäädännön sekä virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. Kaupunginjohtajan osalta em. asiat hyväksyy kaupunginhallituksen
puheenjohtaja.
3) myöntää harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman enintään vuodeksi kerrallaan, mikäli virkavapauden tai työloman ajalta ei aiheudu lisä-/ylimääräisiä
palkkakustannuksia. Toimialajohtajan yli kahden kuukauden virkavapauden
myöntää kaupunginhallitus.
4) antaa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen sekä oikeuden osallistua lyhytkestoiseen, enintään viikon mittaiseen koulutukseen
5) määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon
6) hyväksyy oman auton käytön virka- ja työsuhteen edellyttämissä ajoissa
7) päättää terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja määrää terveydentilaa
koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin
8) toimialajohtaja vastaanottaa ja hyväksyy sivutoimi-ilmoitukset. Sivutoimiluvat
(työajan käyttö sivutoimeen) kuitenkin myöntää toimialan toimielin.
9) edellä kohdissa 1 – 7 mainitun ratkaisuvallan delegoinnista tulosyksikköjen esimiehille
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14 § Palvelussuhteen osa-aikaistaminen
Palvelussuhteen osa-aikaistamisesta päättää toimielin alaisensa henkilöstön osalta.
Henkilön omasta pyynnöstä tapahtuvasta osa-aikaistamisesta päättää kuitenkin
toimialajohtaja ja toimialajohtajan osalta kaupunginhallitus tai asianomainen lautakunta.

15 § Siirtäminen toiseen palvelussuhteeseen
Palvelussuhteisen siirtämisestä toiseen palvelussuhteeseen päättää se viranomainen, joka päättää henkilöstövalinnoista molempiin ko. palvelussuhteisiin. Muussa
tapauksessa asiasta päättää kaupunginhallitus.

16 § Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen
Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työsopimussuhteeseen.
Lomautuksen kohdistuessa eri viranomaisten valitsemiin henkilöihin, lomauttamisesta voi päättää kaupunginhallitus.

V KOKOUSMENETTELY
17 § Luvun määräysten soveltaminen
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa.

18 § Kokousaika ja -paikka
Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.
Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

19 § Kokouksen koollekutsuminen
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat
(asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille
mahdollisuuksien mukaan vähintään kolme päivää ennen kokousta.

20 § 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 jatkokokouksesta.
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21 § Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa
tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai pöytäkirjanpitäjä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

22 § Kokouksen pitäminen
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin
toisin päätä.
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

23 § Kokouksen johtaminen
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa, varoituksen annettuaan, määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.

24 § Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin
asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja iältään vanhimman jäsenen johdolla.

25 § Läsnäolo toimielinten kokouksissa
Kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus:




kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla
muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla sekä oman toimialan toimialajohtajalla.
pois lukien tarkastus- ja keskusvaalilautakunnissa kaupunginhallituksen nimeämällä edustajalla, joksi voidaan nimetä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja.

Muiden henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

26 § Esittely
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.
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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 ehdotus on peruutettu, asia on poistettava
esityslistalta.
Esittelijästä määrätään tässä hallintosäännössä asianomaisten toimielinten kohdalla. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä tässä hallintosäännössä
määrätty sijainen tai toimielimen erikseen määräämä viranhaltija.
Toimielin voi myös erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

27 § Esteellisyyden toteaminen
Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.

28 § Äänestys ja vaalit
Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston toiminnasta määrätään.

29 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti
pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan pöytäkirjan tarkastajien
allekirjoituksilla myöhemmin. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen
päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä aiemmin on ilmoitettu.
Toimielin päättää pöytäkirjanpitäjästä, ellei sitä ole erikseen määrätty.
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään:
1)

2)

järjestäytymistietoina:
- toimielimen nimi;
- kokouksen järjestysnumero, alkamis- ja päättymisaika sekä kokouska;
- läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä;
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

paik-

asian käsittelytietoina:
- asiaotsikko;
- selostus asiasta;
- päätösehdotus;
- esteellisyys;
- tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu
- äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys; sekä äänestyksen tulos;
- vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos;
- päätöksen toteaminen; sekä
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- eriävä mielipide.
3)

laillisuustietoina:
- oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus;
- puheenjohtajan allekirjoitus;
- pöytäkirjanpitäjän varmennus;
- merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä
- merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on
mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä
ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.
Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin.
Juoksevaan hallintoon kuuluvista asioista ei tarvitse pitää pöytäkirjaa, vaan asian
laadun suhteen voidaan tehdä riittävä merkintä päätöksen perusteena olevaan
asiakirjaan tai laskuun.

30 § Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus
Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja.
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja, toimialajohtaja tai esittelijä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-,
ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita tai asioita, jotka lain mukaan kuuluvat tietyn viranomaisen ratkaistavaksi eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Lisäksi ylemmän toimielimen otto-oikeutta ei käytetä pykälässä 13 mainittuihin henkilöstöpäätöksiin.

31 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
Kaupungin viranomaisen on ilmoitettava kaupunginhallitukselle ja lautakunnalle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta niistä päätöksistään, jotka voidaan
ottaa kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Kaupunginhallitus tai lautakunta voi ennalta päättää, ettei se käytä otto-oikeutta
alemman viranomaisen päätöksiin tietyissä asioissa tai asiaryhmissä, jolloin näistä
päätöksistä ei tarvitse ilmoittaa em. toimielimelle.
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta
kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.

15

VI LUKU HALLINTO- JA TALOUSTOIMI
*) Merkityt pykälät poistuvat vuonna 2017 päättyvän valtuustokauden jälkeen, jolloin
ko. tehtävät siirtyvät kaupunginhallitukselle.
32 § Kaupunginhallitus sekä sen esittely ja pöytäkirjanpito
Kaupunginhallitus johtaa ja ohjaa kaupungin hallintoa sekä vastaa kaupungin kehittämisestä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi.
Esittelijänä kaupunginhallituksen kokouksessa toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen esittelijänä toimii hallintojohtaja.
Kaupunginhallituksen kokouksesta laatii pöytäkirjan puheenjohtajan johdolla hallintojohtaja tai kaupunginhallituksen määräämä muu henkilö.

33 § Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta
Kaupunginhallitus päättää seuraavista asioista:
Yleiset ja yleishallinnolliset asiat:
1)

selityksen antamisesta kaupunginvaltuuston päätöstä koskevaan valitukseen,
mikäli kaupunginhallitus katsoo, että kaupunginvaltuuston päätöstä ei ole kumottava

2)

harkinnanvaraisten etuuksien myöntämisestä

3)

arvonimi- ja kunniamerkkiesitysten tekemisestä, ellei tehtävää ole määrätty asiaa varten perustetulle toimikunnalle

4)

kaupungin edustajien valinnasta sekä jäsenehdokkaiden valinnasta hallituksiin/vastaaviin toimielimiin osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä, joissa kaupunki on osakkaana tai jäsenenä

5)

järjestöjen avustuksista niissä tapauksissa, joissa sitä ei ole määrätty muun
toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi.

6)

sopimuksista ja muista oikeustoimista, joista lain mukaan ei ole kaupunginvaltuuston päätettävä ja jotka eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan

7)

peruspalvelujen toimipisteverkon pysyväisluonteisista muutoksista ellei asia ole
luonteeltaan sellainen, että valtuuston on päätettävä niistä

Taloudenhoitoon ja rahoitukseen liittyvät asiat
8)

kiinteän omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien ostamisesta kaupungille
valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa

9)

vapautuksen ja alennuksen myöntämisestä kunnallis- ja kiinteistöveron ja niille

16
määrätyn viivästyskoron suorittamisesta
10)

kaupungin saataville ja takauksille annettavien vakuuksien hyväksymisestä,
muuttamisesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty tai valtuuston päätöksestä muuta johdu

11)

vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi ja joissa kaupungin maksettavaksi tuleva vahingonkorvaus ylittää kaupungin omavastuuosuuden

12)

talousarviolainan ottamisesta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti

13)

rahoitus- tai kiinteistöleasingin käyttämisestä talousarviossa hyväksytyn investointikohteen rahoittamiseksi

14)

kustannusarvioltaan yli 2,5 miljoonan euron hankesuunnitelmien hyväksymisestä (ml. rakentamiseen liittyvät hankkeet)

Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät asiat
15)

tonttijaon tai asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta

16)

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta yleiskaavan ja asemakaavan laatimistarpeesta, vireillä olevaan asema- tai yleiskaavaan liittyvästä rakennuskiellosta
ja maisematyölupaan liittyvästä toimenpiderajoituksesta, kehittämisalueen nimeämisestä sekä vaikutukseltaan vähäisen asemakaavan hyväksymisestä ja
asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista

17)

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta rakentamiskehotuksen antamisesta ja
siihen liittyvästä lunastuksen toimeenpanosta

18)

maanomistajalta perittävästä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta kaavan
laadintaan liittyvistä maksun periaatteista sekä maankäyttösopimuksen yleisistä
perusteista

19)

valitusoikeuden käyttämisestä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta kaavan
ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä, rakennus- ja
toimenpidelupapäätöksestä, maisematyölupa- ja purkamislupapäätöksestä,
poikkeamispäätöksestä, suunnittelutarveratkaisusta sekä erillisestä tonttijaosta.

20)

lykkäyksen myöntämisestä tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamisen tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä

21)

yksittäisten alle yhden (1) hehtaarin suuruisten pientalojen rakentamiseen tarkoitettujen tonttien ja määräalojen myymisestä sekä vuokraamisesta, jos valtuusto ei ole vahvistanut myyntiperiaatteita.

34 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta
Kaupunginjohtaja päättää:
1)

tilapäisestä kassalainan otosta kaupunginhallituksen vahvistamaan määrään
saakka
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2)

tilapäisestä kassavarojen sijoittamisesta

3)

kaupunginhallitukselta pyydetystä lausunnosta tai selvityksen antamisesta, jolla
ei ole yleistä merkitystä

4)

lausuntojen antamisesta elinkeinonharjoittamiseen liittyvissä lupa- ym. hakemusasioissa

5)

yritystonttien myymisestä ja vuokraamisesta, jos valtuusto on vahvistanut
myynnissä noudatettavat yleiset perusteet

6)

kaupungin lahjatavaroista, huomionosoituksista ja kannatusilmoitusten antamisesta

7)

tavaroiden ja palvelujen hankkimisesta talousarvion puitteissa alle 35 000 euron
osalta

8)

kaupungin vaakunan käyttöoikeudesta

9)

kaupungin jäsenehdokkaiden valinnasta hallituksiin/vastaaviin toimielimiin osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä, joissa kaupunki on osakkaana tai jäsenenä,
mikäli kaupunginhallitus ei tee valintaa.

Lisäksi kaupunginjohtaja:
-

edustaa tai määrää kaupungin muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön
edustamaan kaupunkia eri yhteisöissä, neuvotteluissa, kuntien yhteistoimintaelimissä ja muissa tilaisuuksissa, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei kaupunginhallitus toisin päätä

-

vastaa kuntakonsernin operatiivisesta johtamisesta kaupungin (emoyhteisön)
osalta sekä seuraa omistajapolitiikan toteutumista ja ilmoittaa havaitsemistaan
epäkohdista kaupunginhallitukselle.

-

nimeää viranhaltijatyöryhmän ajaltaan ja/tai sisällöltään rajattua tehtävää varten.

Hallintojohtaja päättää:
1) kaupunginviraston kokous- ym. tilojen luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön
2) hakemuksen tekemisestä valtioneuvostolle/valtiokonttorille perillisittä kuolleen
henkilön omaisuuden luovuttamiseksi kaupungille, valtiolta saadun perinnön ja
testamentilla saatujen varojen vastaanottamisesta kaupungille sekä jäämistön
hoidosta tehdyn tilityksen hyväksymisestä
3) henkilöstöasioissa annettavista yleisohjeista ja valvoo säädösten toteuttamista
4) vahingonkorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa kaupunki on
katsottava korvausvelvolliseksi ja vaadittu kaupungin maksettavaksi tuleva vahingonkorvaus ei ylitä kaupungin omavastuuosuutta.
Kaupunginkamreeri:
1) toimii hallintojohtajan sijaisena
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2) antaa sitovia ohjeita ja määräyksiä laskutukseen ja maksatukseen liittyvissä asioissa
3) huolehtii lahjoitusrahastojen pääomien sijoittamisesta
4) päättää saatavien poistamisesta kirjanpidosta
5) tilapäisestä kassalainan otosta kaupunginhallituksen vahvistamaan määrään
saakka.

35 § Elinkeinolautakunta ja sen esittely*
Elinkeinolautakunnan tehtävänä ovat elinkeinoelämän kehittäminen, yritysneuvonta
ja kaupungin yleismarkkinointi.
Esittelijänä toimii kehittämispäällikkö.

36 § Maaseutulautakunta ja sen esittely*
Maaseutulautakunnan tehtävänä on hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sekä
Maaseutuviraston antamia tehtäviä maaseutuyksikön toiminta-alueella Somerolla,
Forssassa ja Tammelassa. Lisäksi lautakunta vastaa Someron kaupungin peltojen
ja metsien hoidosta ja vuokrauksesta.
Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii maaseutuyksikön päällikkö. Maaseutuyksikön päällikön estyneenä ollessa sijaisena toimii tehtävään nimetty maaseutuasiamies.

37 § Lautakuntien ratkaisuvalta*
Elinkeinolautakunta
1)

valmistelee elinkeinostrategian kaupunginhallitukselle

2)

päättää markkinointisuunnitelmasta ja markkinoinnin toteutuksesta talousarvion
puitteissa

3)

päättää seudullisiin ja maakunnallisiin elinkeinojen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin osallistumisesta

4)

päättää elinkeinotointa palvelevien palveluiden ja tuotteiden hankinnasta talousarvion määrärahojen puitteissa

5)

antaa selvitykset toimitila- ja yritystonttitarpeista

6)

päättää eri yhteisöjen kanssa tehtävistä yleismarkkinointisopimuksista ja muista
osallistumisavustuksista.

Maaseutulautakunta
1)

päättää maaseutuelinkeinojen kehittämisestä ja siihen varatun määrärahan käyt-
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töperusteista
2)

päättää niiden korvausten perusteista, joita asiakkailta peritään hirvivahinko-, satovahinko- ja muista arvioista

3)

päättää Someron kaupungin peltojen hoidosta ja vuokrauksesta

4)

päättää Someron kaupungin metsien hoidosta, metsästysoikeuksien vuokrauksesta ja puun myynnistä

5) Päättää Someron kaupungin omistamien tukioikeuksien myynneistä, siirroista, ostoista ja vuokraamisesta.

38 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta
Kehittämispäällikkö:
1)

päättää yksittäisistä markkinointitoimenpiteistä ja avustusten maksatuksesta
ylemmän toimielimen määrittelemissä puitteissa

2)

päättää elinkeinotoimeen liittyvistä hankinnoista ylemmän toimielimen määrittelemissä puitteissa

Kehittämispäällikön sijaisena toimii elinkeinoasiantuntija.

Maaseutuyksikön päällikkö:
1)

toimii maaseutuyksikön esimiehenä ja päättää maaseutuyksikön toimivaltaan
kuuluvien tehtävien jaosta yksikön työntekijöille ottaen huomioon komission asetuksen 885/2006 mukaiset säädökset

2)

päättää maaseutuelinkeinojen kehittämiseen varattujen määrärahojen maksatuksesta lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti

3)

päättää oikaisuvaatimuksista, valituksista ym. asioista annettavista lausunnoista

4)

päättää Someron kaupungin vuokralle antamien peltojen ja metsien vuokrien valvonnasta ja perinnästä

5)

päättää yksittäisistä Someron kaupungin puukaupoista (erikoispuut, pienerät)
10 000 euroon asti.

Maaseutuyksikön päällikkö ja maaseutuasiamiehet:
1)

toimivat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) ja
tukitehtävien hoidosta annetun lain (1336/1992) mukaisena maaseutuelinkeinoviranomaisena

2)

päättävät lailla maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) sekä lailla
maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä
(18.12.1992/1336) annettujen säädösten nojalla kunnille siirretyistä tehtävistä.
Ratkaisuvalta kattaa ilman eri käsittelyä yllämainittuihin lakeihin ja asetuksiin tule-
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vat muutokset ja lisäykset.

VII PERUSTURVATOIMI
39 § Perusturvalautakunta ja sen esittely
Perusturvalautakunnan tarkoituksena on tukea ja edistää kaupungin asukkaiden hyvinvointia, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, ehkäistä sairauksia ja sosiaalisten ongelmien syntymistä sekä turvata riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.
Perusturvalautakunta huolehtii kaupungin tehtävänä olevasta sosiaali- ja terveydenhuollosta. Ympäristöterveydenhuollon (eläinlääkintähuolto ja terveysvalvonta) tehtävistä vastaa Someron kaupungin alueella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä.
Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja. Perusturvajohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, esittelijänä toimii sosiaalityönjohtaja.

40 § Lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
Lautakunta päättää toimialallaan seuraavat asiat, mikäli ne eivät kuulu muulle viranomaiselle:

1) sosiaali- ja terveyspalveluista perittävistä maksuista ja maksujen määräytymisperusteista

2) tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä käyttöön luovuttamisen perusteista
3) määrätä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi lääkäreistä johtavan lääkärin, hammaslääkäreistä vastaavan hammaslääkärin ja terveydenhoitajista vastaavan terveydenhoitajan. Määräämisen edellytyksenä on viranhaltijan suostumus. Jos kukaan
ei suostu tehtävään, määräys voidaan antaa suostumuksetta, ei kuitenkaan viranhaltijalle, joka on hoitanut tehtävää koko edellisen toimikauden.

4) henkilön tahdosta riippumatonta huoltoa koskevat asiat ja käyttää asiassa puhevaltaa, ellei sitä ole tässä säännössä tai lainsäädännössä säädetty muulle viranomaiselle

5) päättää sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanosta siltä osin kuin tehtävää ei
ole määrätty viranhaltijalle.

6) palveluiden antamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sosiaalihuoltolain ja lautakunnan toimialaan liittyvien erityislakien perusteella ellei sitä ole tässä säännössä tai lainsäädännössä säädetty muulle viranomaiselle

7) päättää sosiaalihuollon alaan kuuluvan ratkaisuvallan siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille, ellei tässä hallintosäännössä muuta määrätä.

41 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta
Perusturvajohtaja:
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1)

päättää sosiaalihuollon antamisesta ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä, ellei
päätösvaltaa ole siirretty muulle viranhaltijalle

2)

päättää vastuualueellaan yksilöasioissa viranomaisten pyytämien lausuntojen antamisesta silloin, kun perusturvalautakunta on antanut asiassa aiemman päätöksen

3)

päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle

4)

toimii sosiaalityön johtajan sijaisena tämän estyneenä ollessa.

Johtava lääkäri
1)

toimii terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä

2)

vastaa perusterveydenhuollon ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä, ellei päätösvaltaa ole siirretty muulle viranhaltijalle

3)

vastaa perusterveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta sosiaalipalvelujen
ja erikoissairaanhoidon kanssa

4)

päättää tartuntatautilain 16 §:ssä ja 18 §:ssä kunnan tartuntatautien torjunnasta
vastaavalle toimielimelle säädetyistä, yksilöön kohdistuvista toimenpiteistä

5)

päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle.

Sosiaalityön johtaja
1)

päättää sosiaalihuoltolaissa, lastensuojelulaissa, toimeentulotukilaissa, päihdehuoltolaissa, vammaispalvelulaissa ja kehitysvammaisten erityishuoltolaissa säädettyjen palvelujen järjestämisestä ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä

2)

toimii lastensuojelulaissa tarkoitettuna johtavana viranhaltijana

3)

päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle

4)

toimii sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana perusturvajohtajan estyneenä ollessa ja perusturvajohtajan sijaisena tämän estyneenä ollessa

Edunvalvoja:
1) päättää edunvalvonnasta perittävistä palkkioista oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti

Ratkaisuvalta kiireellisissä sosiaalihuollon tapauksissa
Kiireellisissä sosiaalihuollon tapauksissa sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdot täyttävällä viranhaltijalla sekä Salon sosiaalipäivystyssopimuksen mukaisesti työvuorossa olevalla Salon sosiaalipäivystäjällä, on oikeus päättää tahdosta riippumattoman huollon
antamisesta ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä ja näissä tapauksissa käyttää
Someron perusturvalautakunnan puhevaltaa itse tai asiamiehen välityksellä.
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VIII SIVISTYSTOIMI
42 § Sivistyslautakunta ja sen esittely
Sivistyslautakunnan tehtävänä on kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen sekä elinikäisen oppimisen ylläpitäminen. Sivistyslautakunta tuottaa kuntalaisille varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut sekä mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen kehittymiseen, virikkeelliseen vapaa-aikaan ja omaehtoiseen
luovaan toimintaan koulutus-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintojen
avulla.
Someron kaupungin sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat








varhaiskasvatus ja esiopetus
aamu- ja iltapäivätoiminta
perusopetus
toisen asteen koulutus
kansalaisopisto
kirjasto sekä
nuoriso-, etsivä nuorisotyö-, liikunta- ja kulttuuritoiminta.

Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Sivistysjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, toimii esittelijänä kasvatuspäällikkö.

43 § Lautakunnan ratkaisuvalta
Sivistyslautakunta päättää/hyväksyy toimialallaan seuraavat asiat:
1)

kotihoidon tuen kuntalisä

2)

alaisensa palveluiden järjestämisen väliaikaiset järjestämispaikat, mikäli hallintosäännössä ei muuta todeta

3)

päättää perusopetukseen valmistavasta opetuksesta, joustavasta opetuksesta
ja lisäopetuksesta

4)

varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetussuunnitelman, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman

5)

esiopetuksen ja oppilaitosten työ- ja loma-ajat

6)

koulujen tuntijaon ja vuosittaisen tuntikehyksen

7)

oppilaaksi oton periaatteet

8)

lukion opiskelijoiden valintaperusteet

9)

oppilaan ottamisen ja/tai siirtämisen erityisen tuen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, mikäli huoltaja ei ole suostunut siirtoon

10) perusopetuksen oppilaan erottamisen yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi
kuukaudeksi sekä lukion oppilaan erottamisen yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi
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11) opiskelijan pidättämisen opiskelusta rikostutkinnan ajaksi
12) lukiokoulutuksen järjestämisluvan hakemisen, järjestämisen ja mitoituksen. Mikäli opetusta haetaan järjestettäväksi useamman kunnan alueella, asiasta päättää kaupunginhallitus
13) koulukuljetussäännön/-periaatteet
14) tehtäväalueensa avustuksista
15) voi niin halutessaan siirtää edellä esitettyjen kohtien 7−11 ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
Lisäksi lautakunta vahvistaa:
1)

vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

2)

vuosittaisen koulukuljetussuunnitelman.

44 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta
Sivistysjohtaja:
1)

hyväksyy opetussuunnitelmaan perustuvan vuosisuunnitelman, jonka lautakunta vahvistaa

2)

päättää perusopetukseen tulevan tai perusopetuksessa olevan oppilaan opetuksen järjestämispaikan tai päättää sen vaihtamisesta lautakunnan määräämien periaatteiden mukaisesti

3)

päättää luvan myöntämisestä perusopetuksen oppilaan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin sekä myöntää luvan
koulunkäyntiin oppivelvollisuuden jälkeen

4)

päättää lapsen/oppilaan ottamisesta ja siirtämisestä erityisen tuen piiriin (huoltajien suostumuksella) tai erityisen tuen piiristä tehostettuun tukeen sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin tai 9-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin

5)

myöntää muussa kunnassa asuvalle peruskoulun oppilaalle luvan koulunkäyntiin Somerolla

6)

päättää harkinnanvaraisista perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksista ja
tarvittaessa oppilasmaksuista

7)

päättää rehtorin, apulaisrehtorin ja kansalaisopiston suunnitteluopettajan opetusvelvollisuuden huojentamisesta

8)

nimeää koululle apulaisrehtorin tai vararehtorin toistaiseksi sekä myöntää vapautuksen edellä mainituista tehtävistä

9)

voi siirtää kohtien 3 ja 4 ratkaisuvaltaa kasvatuspäällikölle.

Kasvatuspäällikkö:
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1)

päättää varhaiskasvatusten henkilöstöresurssien jakamisesta

2)

päättää lasten varhaiskasvatukseen ottamisesta

3)

päättää päivähoidon ostopalveluista yli kuntarajojen kaupungin linjausten mukaisesti

4)

päättää yksityisen päivähoidon palveluntuottajasta

5)

päättää asiakasmaksujen alennuksista ja niistä vapauttamisesta

6)

päättää esiopetuksen koulukuljetusten myöntämisestä

7)

voi siirtää kohtien 1-5 päätösvaltansa delegoinnista alaiselleen viranhaltijalle.

Päiväkodinjohtaja:
1)

päättää alaisuudessaan olevan päiväkodin tilojen käytöstä sivistyslautakunnan
päättämien periaatteiden mukaan.

Rehtori ja koulunjohtaja:
1)

päättää koulun työjärjestyksestä ja työnjaosta opetussuunnitelmaan perustuvan
suunnitelman osana

2)

tiedottaa huoltajille koulun opetussuunnitelmasta sekä siihen liittyvästä toimintasuunnitelmasta

3)

päättää oppilaiden ottamisesta johtamaansa yläkouluun ja opiskelijoiden ottamisesta lukioon

4)

päättää lasten ottamisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan

5)

päättää harjoittelijan ottamisesta ja määrätä harjoittelua valvova opettaja asianomaista opettajaa kuultuaan

6)

päättää koulukiinteistön luovuttamisesta muuhun kuin koulun käyttöön enintään
lukuvuodeksi kerrallaan lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaan

7)

pidättää opiskelijan lukion käynnistä

8)

päättää perusopetuslain mukaisista erityisistä opetusjärjestelyistä

9)

päättää valitun aineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi ja muulla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta

10) päättää luvan myöntämisestä lukion suoritusajan pidennykseen, opintojen suorittamiseen opetukseen osallistumatta ja vapautuksen opiskelusta sekä toteaa
oppilaan eronneeksi
8)

nimeää opettajan, joka arvioi muualla kuin koulussa opiskelevan oppilaan edistymistä

9)

päättää oppilaan vapauttamisesta tietyn oppiaineen opetuksesta
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10)

päättää huoltajaa kuultuaan oppilaan valinnaisaineista, ottaen huomioon tarjolla
olevat mahdollisuudet

11)

myöntää oppilaalle luvan yli kolme päivää kestävään poissaoloon

12)

päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle

13)

antaa päättötodistuksen, erotodistuksen ja todistuksen oppimäärän suorittamisesta

14)

määrätä luokanvalvojat ja ryhmänohjaajat sekä oppilaskunnan ohjaajana toimivan opettajan

15)

päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta

16)

päättää koulun resurssien jaosta ja irtaimen omaisuuden hankkimisesta toimialajohtajan vahvistamien perusteiden mukaan

17)

päättää opetuksessa käytettävän oppimateriaalin käyttöön ottamisesta

18)

voi siirtää kohtien 1 - 17 ratkaisuvaltaa apulaisrehtorille.

Kirjastonjohtaja:
1)

päättää kirjaston poikkeavista aukiolosta

2)

päättää kirjaston kirjojen ja aineistojen hankinnoista ja poistoista

3)

päättää kirjaston tilojen luovuttamisesta muuhun, kuin kirjaston käyttöön lautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti

4)

päättää kirjastoauton toiminnasta.

Opettajat:
1)

Luokanvalvoja tai oppilaan luokanopettaja voi myöntää luvan korkeintaan kolmen päivän poissaoloon

2)

Opettajat ja rehtori yhdessä päättävät oppilaan vuosiluokalle jättämisestä.

Kurssisihteeri:
1)

päättää tarvittaessa kansalaisopiston opiskelijaksi ottamisesta ja erottamisesta

2)

ottaa määräajaksi kansalaisopiston tuntiopettajat. Lisäksi kurssisihteeri päättää
muun opetuksen edellyttämän tilapäisen henkilöresurssin ottamisesta sekä
päättää sille maksettavista korvauksista.

IX TEKNINEN TOIMI
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45 § Lautakunnat ja niiden esittely
Tekninen lautakunta huolehtii kunnallisista ympäristö-, yhdyskunta-, tietohallintosekä kiinteistöpalveluista ja koordinoi niiden järjestämistä yhteistyössä kaupungin
tytäryhteisöjen kanssa. Lisäksi lautakunta hoitaa yhteistyössä Varsinais-Suomen
aluepelastuslaitoksen kanssa palo-, pelastus- ja suojelutoiminnan.
Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja. Teknisen johtajan ollessa
estynyt tai esteellinen, toimii esittelijänä tilakeskuksen päällikkö.

Ympäristölautakunta huolehtii kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen, rakennuslautakunnan ja tielautakunnan lakisääteisistä tehtävistä ja kaavoitus- ja mittaustehtävistä, valvoo ja kehittää rakennustoimintaa sekä valvoo maa-ainesten ottoa
kaupungissa. Lisäksi lautakunta huolehtii kaupungin tonttivarannosta sekä omalta
osaltaan turvaa terveellistä, viihtyisää ja virikkeitä antavaa sekä kestävää elinympäristöä.
Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii rakennustarkastaja. Rakennustarkastajan
ollessa estynyt tai esteellinen, toimii esittelijänä maankäyttöinsinööri.
Lautakunnan erikseen määräämissä asioissa asiat voidaan päättää myös ympäristönsuojelusihteerin ja maankäyttöinsinöörin esittelystä.
Ympäristölautakunnassa on tietoimitusjaosto. Jaostossa on kolme (3) jäsentä. Jaoston pöytäkirjanpitäjänä toimii maanmittausteknikko.

46 § Lautakuntien ratkaisuvalta
Tekninen lautakunta:
1)

päättää kustannusarvioltaan yli 50 000 euron ja enintään 2,5 miljoonan euron
toimialaansa kuuluvien hankesuunnitelmien hyväksymisestä

2)

päättää kaupungin omien rakennustöiden lopullisen kustannusarvion, luonnospiirustusten ja huonetilaohjelmien hyväksymisestä valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa

3)

päättää yli 50 000 euron urakoista ja hankinnoista talousarvion määrärahojen
puitteissa

4)

päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kadunpidosta ja kadunpidon
lopettamisesta sekä kadunpidon antamisesta ulkopuolisille

5)

hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kadun rakennussuunnitelman
sekä muun yleisen alueen toteuttamissuunnitelman

6)

päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnalle kuuluvista hulevesien
hallinnan kehittämisestä ja toteuttamisesta, hulevesisuunnitelmista sekä hulevesien hallinnasta perittävistä maksuista

7)

päättää korjaus- ja energia-avustusten myöntämisestä

8)

päättää leirintäalueluvista.
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Ympäristölautakunta:
1)

toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena

2)

päättää kaupunginvaltuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti yksityisteille
myönnettävistä kunnossapito- ja perusparannusavustuksista

3)

päättää luonnonsuojelulaissa tarkoitetun yksityisen omistamalla maalla olevan
luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja rauhoituksen lakkauttamisesta

4)

toimii kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena

5)

toimii maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena

6)

päättää kaupungin päätösvaltaan kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset poikkeamiset

7)

antaa kaupungin lausunnot maastoliikenne- ja vesiliikennelain mukaisista asioista

8)

päättää kaavahankkeiden vireille tulosta vähäisissä asemakaavahankkeissa ja
kaikissa ranta-asemakaavahankkeissa

9)

valmistelee asema-, ranta- ja yleiskaavat kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle

10)

antaa kaavoitusta ja rakentamista koskevat lausunnot

11)

hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen erillisen tonttijaon

12)

päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakennusluvan edellytyksestä
suunnittelutarvealueella

13)

valvoo liikenneväylien, katujen, torien, aukioiden ja puistojen siisteyttä

14)

päättää maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisista osoitemerkinnöistä

15)

siirtää kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaisesti toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle

16)

päättää maankäyttösopimusten periaatteista

17)

päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta vapautuksen myöntämisestä
kiinteistön omistajalle velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään

18)

päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta määräyksen antamisesta kiinteistön omistajalle tai haltijalle kiinteistön hulevesistä aiheutuvan haitan poistamisesta.

Ympäristölautakunnan tietoimitusjaosto:
1)

käsittelee yksityistielaissa tielautakunnalle säädetyt tietoimitusasiat sekä perus-
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tevalitukset.

47 § Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden ratkaisuvalta
Tekninen johtaja:
1)

päättää välttämättömistä muutoksista hyväksyttyihin uudisrakentamis- ja korjausrakentamissuunnitelmiin, mikäli urakkasopimuksesta ei muuta johdu tai muutos aiheuta rakentamisen käyttötarkoituksen tai hyväksytyn laatutason muutosta

2)

päättää niistä toimialan urakoista ja hankinnoista ja toteutettavien töiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä, suoritustavasta, aloittamisesta sekä sopimuksista, joiden kustannusarvio on enintään 50 000 euroa.

3)

päättää etuostolain mukaisesta etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä

4)

päättää kaupungin vakuutuksista hankintavaltuuksiensa ja kaupunginhallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti

5)

päättää katualueen ulkopuolisten maanalaisten johtojen ja laitteiden pidosta,
tekee hyväksymispäätökset johtojen, laitteiden ja rakennelmien siirtämisestä
yleisillä alueilla ja päättää maanomistajalle maksettavaksi määrättävästä katualueen korvauksesta

6)

päättää rakennus-, asennus- ja korjaustyöstä maanomistajalle aiheutuvien haittojen ja vahinkojen korvauksista sekä vahingonkorvauksien maksamisesta toimialallaan tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi

7)

päättää ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain mukaisista kunnan tehtävistä

8)

päättää luvan myöntämisestä johtojen, putkien, kilpien ja muiden sellaisten laitteiden sijoittamisesta kaupungin omistamille ja hallitsemille alueille

9)

päättää talon- ja maanrakennustöiden vakuuksista sekä muutos- ja lisätöistä

10)

antaa tarvittaessa kaupungin suostumuksen rajanaapurina

11)

päättää liikenteen ohjauslaitteiden (mm. liikennemerkkien) asentamisesta siellä,
missä kaupunki on tienpitäjänä

12)

päättää rakennustonttien ja pientalorakentamiseen tarkoitettujen määräalojen
myynnistä silloin, kun valtuusto on hyväksynyt myynnin perusteet

13)

päättää tarvittaessa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän rajakohdasta.

Tilakeskuksen päällikkö:
1) päättää kiireellisten korjaustöiden suorittamisesta, mikäli vahingon estäminen
tai toiminnan turvaaminen sitä edellyttävät
2) päättää omalle vastuulleen kuuluvien talonrakennustöiden yhteydessä tarpeellisista vakuuksista sekä muutos- ja lisätöistä
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3) päättää omalle vastuulleen kuuluvien urakkasopimusten rakennusaikaisten ja
takuuajan vakuuksien hyväksymisestä, muuttamisesta ja vapauttamisesta
4) toimii teknisen johtajan sijaisena.

Asuntosihteeri/isännöitsijä:
1)

päättää asuntotuotantolain, perusparannuslain sekä aravalain nojalla
- myönnettyjen henkilökohtaisten asuntolainojen siirroista
- myönnettyjen lainojen vakuuksien hyväksymisestä, muuttamisesta ja vapauttamisesta
- myönnettyjen lainojen perinnästä

2) päättää asuntolainojen ja perusparannuslainojen korkojen ja/tai lyhennysten lykkäämisestä sekä aravalainojen lyhennysten lykkäämisestä
3) päättää henkilökohtaisten korkotukilainojen myöntämisestä
4)

päättää vuosimaksulainojen tasomuutoksista

5)

päättää asukkaiden valitsemisesta kaupungin suoraan omistamiin sekä kaupungin omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden vuokra-asuntoihin ja allekirjoittaa vuokrasopimukset, mikäli ao. yhtiöt ovat antaneet kaupungille valtuutuksen em. tehtävään

6) päättää asuntojen ottamisesta välivuokraukseen ja sopimusten irtisanomisesta
7) hyväksyy vuokravakuudet sekä päättää kaupungin eri kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöissä omistamien asuntojen vuokralaisilta perityn vuokravakuuden palauttamisesta tai käyttämisestä, mikäli ao. yhtiöt ovat antaneet kaupungille valtuutuksen em. tehtävään.

Rakennustarkastaja:
Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaisissa asioissa:
1)

päättää alle 600m2:n suuruisten rakennusten rakennusluvat ja kaikki maa- ja
metsätalouden rakennusluvat sekä toimenpide- ja purkuluvat

2)

päättää purkuilmoituksen perusteella tarvittavasta tiedottamisesta kaupunginhallitukselle tai alueelliselle ympäristökeskukselle

3)

ratkaisee ensisijaisesti kevyen rakennelman ja pienehkön laitoksen rakentamisen edellytyksistä silloin kun se ei vaadi rakennuslupaa

4)

päättää vastaavan- ja erityisalan työnjohtajan, sekä KVV- ja IV-työnjohtajan hyväksymisestä

5)

päättää vähäisen poikkeuksen myöntämisestä silloin kun luvan myöntäminen
kuuluu rakennustarkastajan toimivaltaan

6)

päättää maksut yksittäistapauksissa voimassaolevan taksamallin mukaisesti
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7)

päättää vähäisten laitteiden sijoittamisesta ja kiinnittämisestä

8)

päättää rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon jatkamisesta

9)

päättää ilmoituksen perusteella rakennusluvan tarpeellisuudesta

10)

päättää rakennuttajavalvonnasta, asiantuntijatarkastuksesta ja ulkopuolisesta
tarkastuksesta

11)

päättää tilapäisen rakennusluvan myöntämisestä

12)

päättää rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamisesta ennen kuin asiaa
koskeva päätös on saanut lainvoiman sekä siihen liittyvästä vakuudesta.

Rakennusneuvoja:
1) toimii rakennustarkastajan sijaisena
2)

päättää alueellisista rakennustapaohjeista

3)

päättää aravavuokra-asuntojen vuokrien valvonnasta sekä vahvistamisesta.

Maankäyttöinsinööri:

1) päättää toimialaansa kuuluvien maksujen perinnästä laadittujen taksamallien
mukaisesti

2) päättää rakennuskaavateiden ja haja-asutusalueen teiden nimistöstä
3) päättää kaupungin paikkatieto- ja kartta-aineistojen myynnistä
4) päättää maankäyttösopimuksista ympäristölautakunnan asettamien periaatteiden puitteissa

5) käyttää kaupungin päätösvaltaa maanmittauslaitoksen maanmittaustoimituksissa

6) päättää maa-aineslain mukaisten vakuuksien hyväksymisestä, muuttamisesta
ja vapauttamisesta

7) päättää tarvittaessa yksityistielain mukaisen valituksen tekemisestä tielautakunnalle kaupungin ollessa tiekunnan osakkaana.

Maanmittausteknikko:
1) päättää ulosoton täytäntöönpanon keskeyttämisestä yksityistielain mukaisen perustevalituksen ajaksi
2) antaa yksityisistä teistä annetun lain mukaisen luvan kieltää tai rajoittaa liikennettä valtion tai kunnan avustusta saavalla tai kaupungin kunnossapidettävällä
yksityisellä tiellä
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3) päättää maa-aineslain mukaisesta ottamisen keskeyttämisestä
4) antaa yksityisistä teistä annetun lain mukaisen suostumuksen liikenteenohjauslaitteen asettamiseksi yksityiselle tielle
5) myöntää tieliikennelain mukaisen luvan asettaa liikenteen ohjauslaite muulle
kuin yleiselle tielle, kadulle, rakennuskaavatielle, torille tai vastaavalle liikennealueelle.

Ympäristönsuojelusihteeri:
1)

päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maisematyöluvasta.

X KUNNAN TALOUS
48 § Talousarvion täytäntöönpano
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset
toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.
Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää
toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Lisäksi kaupunginhallitus antaa vuoden alussa toimielimille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

49 § Talousarvion muutokset
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita
koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

50 § Käyttöomaisuuden myynti
Käyttöomaisuuden myynnistä päättää kaupunginhallitus.
Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä kaupunginhallitus
voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.
Käytöstä poistetun ja/tai merkitykseltään vähäisen irtaimen omaisuuden myynnistä
tai poistamisesta päättää toimialajohtaja.

51 § Vuokraukset
Tekninen lautakunta päättää kiinteän omaisuuden vuokralle ottamisesta ja antamisesta sekä toimitilojen vuokralle ottamisesta.
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Toimitilojen vuokralle antamisesta sekä vuokranmaksusta vapauttamisesta päättää
tilakeskuksen päällikkö teknisen lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti.
Mahdollisesta toimitilan alivuokrauksesta, tilapäisestä vuokrauksesta ja vuokranmaksusta vapauttamisesta päättää esimies, joka hallinnoi kyseisiä tiloja.

52 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä.
Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kaupunginhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.
Kaupunginhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

53 § Rahatoimen hoitaminen ja sijoitustoiminnan periaatteet
Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa
koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä
valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus.
Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamista ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.
Someron kaupungin rahavarat sijoitetaan:
1) pankkitalletuksiin
2) Suomen valtion liikkeelle laskemiin tai takaamiin joukkovelkakirjoihin tai obligaatioihin
3) kuntien, kuntayhtymien ja Kuntarahoitus Oyj:n joukkovelkakirjoihin ja velkasitoumuksiin
4) euroalueen korkorahastoihin.
Yhden sijoitusmuodon varat eivät saa ylittää 2,0 milj. euroa.

54 § Maksujen määrääminen
Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksujen yksityiskohtaisista perusteista ja perinnästä päättävät omalta osaltaan kaupunginhallitus ja lautakunnat.

55 § Riskienhallinta
Kaupunginhallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä päättää
kaupungin omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisen perusteista. Kaupunginhallitus
voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

XI MUUT MÄÄRÄYKSET
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56 § Tiedottaminen
Kaupungin tiedottamista johtaa kaupunginhallitus. Tiedottamisen periaatteina ovat
avoimuus, oikea-aikaisuus, kattavuus ja ymmärrettävyys.

57 § Kaupungin asukkaiden aloitteet
Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kaupungin toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto
voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Kaupunginhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kaupunginhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden
päättämällä tavalla.
Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite
kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa
aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen
käsittelystä.

58 § Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen
Valtuuston tai kaupunginhallituksen päätöksiin perustuvat sopimukset ja sitoumukset sekä valtakirjat allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja, kaupunginkamreeri tai muu toimielimen alainen
viranhaltija.
Lautakuntien päätöksiin perustuvat sopimukset, sitoumukset ja valtakirjat allekirjoittaa toimialajohtaja tai asianomaisen lautakunnan puheenjohtaja ja varmentaa toinen
viranhaltija.
Lautakuntien jaostojen päätöksiin perustuvat sopimukset, sitoumukset ja valtakirjat
allekirjoittaa asianomaisen jaoston puheenjohtaja tai jaoston esittelijä.
Toimielimen ja jaostojen puheenjohtaja, esittelijä tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan muun asiakirjan. Lisäksi toimielin voi
päätöksillään laajentaa toimielimen puheenjohtajan, esittelijän tai pöytäkirjanpitäjän
valtuuksia toimielimen päätöksiin perustuvien asiakirjojen allekirjoittamisessa.
Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi
hallintojohtaja, arkistosihteeri, asianomaisen toimielimen pöytäkirjanpitäjä, muu toimielimen alainen viranhaltija tai palvelussuhteinen työntekijä yksinkin todistaa oikeaksi.
Viranhaltija, jolle päätösvalta on siirretty, allekirjoittaa päätöksiinsä perustuvat sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat sekä valtakirjat. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.

59 § Haasteiden ja muiden tiedoksiantojen vastaanottaminen
Kaupunginjohtajalla, hallintojohtajalla ja kaupunginkamreerilla on oikeus ottaa kaupungin puolesta vastaan sen kaikkia toimialoja koskevia haasteita ja muita tiedon-
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antoja. Toimialajohtajilla on oikeus ottaa kaupungin puolesta vastaan omaa toimialaansa koskevat haasteet ja muut tiedoksiannot.

60 § Asiakirjojen antamisesta päättäminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 ja 14.1 §:ssä tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

61 § Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut
Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopioista tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.
Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan.
Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu.
Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto
asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun
vaativuuden mukaan porrastettuna.
Kaupunginhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen perusteista ja euromääristä.

XII VALTUUSTON TOIMINTA
62 § Valtuuston toiminnan järjestelyt
Valtuuston kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa
iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa, ellei valtuusto ennen puheenjohtajien
vaalia toisin päätä. Puheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.
Valtuuston kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä
huolehtii hallintojohtaja tai muu valtuuston nimeämä viranhaltija.

63 § Valtuustoryhmän muodostaminen
Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava val-
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tuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston puheenjohtajalle.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa
tarkoitetun ilmoituksen.

64 § Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen
Liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä
kirjallisesti valtuustolle.

65 § Istumajärjestys
Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.
Valtuutetun aloiteoikeus
66 § Valtuutettujen aloitteet
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista
asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista,
joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi
todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

67 § Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys
Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta.
Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kahden kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta
tutkimaan kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä tästä. Muuta
päätöstä ei kysymyksen johdosta saa tehdä.
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68 § Kyselytunti
Valtuutetulla on oikeus esittää kyselytunnilla kaupunginhallituksen vastattavaksi
enintään kahden minuutin mittaisia, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kaupungin
hallintoa ja taloudenhoitoa koskevia kysymyksiä.
Kyselytunti pidetään ennen valtuuston kokousta, ellei valtuusto toisin päätä.
Kysymys on toimitettava kirjallisena kaupunginvirastoon viimeistään 14 päivää ennen valtuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin. Kysymykset
otetaan vastattaviksi niiden saapumisjärjestyksessä. Puheenjohtajalla on kuitenkin
oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen muukin vastaamisjärjestys.
Saatuaan kaupunginhallitukselta vastauksen kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä
kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua.
Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja. Kyselytunti on julkinen.

Valtuuston kokoukset
69 § Kokouskutsu
Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään kuusi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka
sekä käsiteltävät asiat.

70 § Esityslista
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston
päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.

71 § Kokouksesta tiedottaminen
Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.

72 § Varavaltuutetun kutsuminen
Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen
käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuustoryhmän puheenjohtajalle tai valtuuston sihteerille.
Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä
valtuustoryhmän puheenjohtajan tai valtuuston sihteerin on kutsuttava valtuutetun
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sijaan kuntalain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu ja informoitava tästä
valtuuston puheenjohtajaa tai valtuuston sihteeriä.
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun ja muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi.

73 § Kaupunginhallituksen edustus valtuuston kokouksessa
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä.
Kaupunginhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.
Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen
tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu.

74 § Kokouksen johtaminen ja tilapäinen puheenjohtaja
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä valtuuston kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä
poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon
kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin
asiassa, valitaan kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja.

75 § Nimenhuuto
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan
aakkosjärjestyksessä.
Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä
olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

76 § Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut
Läsnä oleviksi katsotaan valtuutetut ja varavaltuutetut, jotka ovat saapuneet kokoukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita muuten ei ole todettu poissa oleviksi.
Puheenjohtaja voi toimittaa kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä uuden
nimenhuudon, jos se läsnä olevien toteamiseksi on tarpeen.

77 § Asioiden käsittelyjärjestys
Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto
toisin päätä.
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Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on kaupunginhallituksen ehdotus taikka, milloin tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus.
Jos kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut
esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta,
pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava
esityslistalta.

78 § Puheenvuorot
Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella.
Puheenvuoro on pyydettävä selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö.
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen
puheenjohtaja voi antaa:
1) asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suuruuden mukaisessa järjestyksessä;
2) puheenvuoron kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginjohtajalle
sekä tarkastuslautakunnan ja tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, jos
käsitellään asianomaisten toimielinten valmistelemia asioita; sekä
3) repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.
Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen
muita.

79 § Puheenvuorojen käyttäminen
Puheenvuoron saaneen on puhuttava paikaltaan tai puhujakorokkeelta.
Puhujan on pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa. Jos hän siitä poikkeaa, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata huomautusta, puheenjohtajan on kiellettävä häntä jatkamasta puhettaan.

80 § Pöydällepanoehdotus
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai
uudelleen valmistelusta tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös
ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn; jos se hylätään, jatkuu käsittely.
Asia, joka esitetään ensimmäisen kerran valtuustolle eikä esityslistaa ole toimitettu
kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista sitä pyytää. Muussa tapauksessa asian
pöydällepanosta päätetään äänten enemmistöllä.
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81 § Ehdotukset
Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin
vaatii.
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja julistaa keskustelun päättyneeksi. Tämän jälleen hänen on esitettävä valtuuston hyväksyttäväksi selostus keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista.
Ehdotusta, jota ei ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena tai ehdotusta, joka menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei oteta äänestettäväksi. Pohjaehdotus
otetaan kuitenkin äänestettäväksi, vaikka siitä ei olisi kannatettu. Jollei ole muita
äänestykseen otettavia ehdotuksia kuin pohjaehdotus, puheenjohtajan on julistettava se valtuuston päätökseksi.

82 § Äänestystapa
Äänestys on toimitettava avoimesti. Jos äänestys on toimitettu muulla tavalla kuin
nimenhuudolla tai äänestyskoneella, äänestys on vaadittaessa tai puheenjohtajan
katsoessa sen selvyyden vuoksi tarpeelliseksi toimitettava uudelleen nimenhuudolla
tai äänestyskoneella.

83 § Äänestysjärjestys
Jos ehdotuksista on äänestettävä, puheenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttäväksi
äänestysjärjestyksen, jota laadittaessa on otettava huomioon, että:
1)

ensiksi asetetaan äänestettäväksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten poikkeavaa
ehdotusta. Niistä voittanut asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan, ja näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen
on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on
asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan;

2)

jos asia koskee määrärahaa tai kustannusta, asetetaan ensin äänestettäväksi
määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä;
sekä

3)

jos ehdotus on sellainen, että sen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, on sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestettävä erikseen.

Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus,
puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se
huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan.

84 § Toivomusponsi
Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä kaupunginhallitukselle osoitettavan toivomusponnen, jonka tulee liittyä käsiteltävänä
olevaan asiaan ja joka ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa eikä
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muuttaa tai laajentaa sitä.

Vaalit
85 § Yleiset määräykset
Milloin vaali toimitetaan suljetuin lipuin, äänestyslipun on oltava kokoon taitettu niin,
ettei sen sisältö ole näkyvissä. Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä.
Äänestysliput annetaan valtuuston puheenjohtajalle nimenhuudon määräämässä
järjestyksessä.
Ääniä voidaan antaa jokaiselle vaalissa kysymykseen tulevalle ehdokkaalle, vaikkei
häntä olisi keskustelussa ehdotettu tai kannatettu.

86 § Vaalitoimituksen avustajat
Toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat
toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei
valtuusto toisin päätä.

Suhteellinen vaali
87 § Valtuuston vaalilautakunta
Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on 5 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

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

89 § Ehdokaslistojen laatiminen
Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan nimi kuin vaalissa on valittavia jäseniä ja varajäseniä.
Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Ehdokaslista
on vähintään kahden valtuutetun allekirjoitettava. Ensimmäinen allekirjoittaja toimii
listan asiamiehenä, antaa sen valtuuston puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen 92 §:ssä tarkoitetut oikaisut.
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90 § Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen
Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, valtuuston puheenjohtaja
antaa ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko ne asianmukaisesti
laaditut. Jos listassa on virheellisyys, annetaan asiamiehelle tilaisuus sen korjaamiseen vaalilautakunnan asettamassa määräajassa.
Jos sama henkilö on asiamiehen toimittaman ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin
ehdokkaana kahdella tai useammalla listalla, vaalilautakunnan on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä jätetään.

91 § Ehdokaslistojen yhdistelmä
Sitten kun edellä 29 §:ssä mainittuja oikaisuja varten varattu määräaika on päättynyt, vaalilautakunta laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, johon jokaiselle ehdokaslistalle merkitään järjestysnumero.
Ehdokaslistojen yhdistelmä on pantava ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista valtuuston istuntohuoneeseen nähtäväksi ja valtuustolle julkiluettava.

92 § Vaalitoimitus
Kunkin valtuutetun on nimenhuudon määräämässä järjestyksessä annettava valtuuston puheenjohtajalle äänestyslippu, johon hän on merkinnyt äänestämänsä ehdokaslistan numeron.

93 § Vaalin tuloksen toteaminen ja äänestyslippujen säilyttäminen
Nimenhuudon päätyttyä valtuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii niiden pätevyyden sekä laskee ja toteaa vaalin tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään.
Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston puheenjohtajalle, joka ilmoittaa vaalin tuloksen valtuustolle.
Vaalissa annetut äänestysliput on säilytettävä, kunnes päätös vaalissa, jossa niitä
on käytetty, on saanut lainvoiman. Sama koskee arvonnassa käytettyjä lippuja. Jos
vaali on toimitettu suljetuin lipuin, ne on säilytettävä suljetussa päällyksessä.

Pöytäkirja
94 § Pöytäkirja
Valtuuston kokouksissa pidettävään pöytäkirjaan merkitään kokouksen osanottajat,
kokouksessa käsitellyt asiat, toimitetut äänestykset ja tehdyt päätökset.
Muutoin valtuuston pöytäkirjasta noudatetaan soveltuvin osin, mitä pöytäkirjasta
muualla hallintosäännössä määrätään.

95 § Pöytäkirjan tarkastus
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Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

