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1 LUKU  

YLEISET MÄÄRÄYKSET  

  

 

1 §  Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt  

  

Hallintosäännössä määrätään Rautalammin kunnan hallinnosta sekä päätöksenteko- ja ko-

kousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosään-

nöillä. 

   

 - valtuuston työjärjestys  

 - kunnanhallituksen johtosääntö  

 - perusturvanlautakunnan johtosääntö  

 - sivistystoimen  johtosääntö  

 - teknisen toimen johtosääntö  

 - luottamushenkilöiden palkkiosääntö  

   

  

Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita hallintosäännön ja muiden sääntöjen soveltami-

sesta.  

 

Kokousmenettely ja päätöksenteko henkilöstöasioissa määritellään ensisijaisesti tässä 

säännössä. 
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2  §  Luottamushenkilöorganisaatio  

 

  

 

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat  

 

- kunnanvaltuusto 

- kunnanhallitus 

- keskusvaalilautakunta 

- tarkastuslautakunta 

- perusturvalautakunta 

- sivistyslautakunta 

- tekninen lautakunta ja 

- ympäristölautakunta 

 

Kunnanhallituksella on kolme 

 jaostoa: 

 

-     elinkeinojaosto 

- kaavoitusjaosto ja 

- henkilöstöjaosto.  

 

 

Lisäksi kunnanhallituksen  alai-

suudessa toimii vapaa-ajan  asu-

kastoimikunta.  

 

 

Kunnanhallitus voi tarvittaessa asettaa myös muita jaostoja ja toimikuntia.  

 

Kunnanhallituksen lisäksi myös lautakunnat voivat tarvittaessa asettaa toimialaansa liittyviä 

toimikuntia ja työryhmiä.  

 

 
   

3 §  Kuntaorganisaatio  

 

Kuntaorganisaation ja viraston päällikkönä toimii kunnanjohtaja. Kuntaorganisaatio jaetaan 

osastoihin niin kuin seuraavassa määritellään sekä edelleen tulosyksiköihin ja tulospaikkoi-

hin. Osastopäälliköiden esimiehenä toimii kunnanjohtaja joka päättää heidän toimenkuvista. 

Osastojaosta päättää kunnanhallitus. Organisaatiokaavio on esitetty seuraavalla sivulla. 
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4 §  Osastojako  

  

 Kuntaorganisaatio jaetaan seuraaviin osastoihin:  

  

1.  Hallinto-osasto  

 2.   Perusturvaosasto  

 3.   Sivistysosasto 

 4.  Tekninen osasto  

  

 Osastoa johtaa osaston päällikkö. Kukin osasto vastaa kunnanhallitukselle omalle vastuu

 alueelleen annetuista tehtävistä ja tulosten saavuttamisesta. Osastot  vastaavat asetettujen 

 tavoitteiden sekä meno- ja tuloarvioiden toteutumisesta.  

 

Osaston tulosyksiköt ja tulospaikat voivat sijaita useissa eri toimitiloissa. Osastopäällikkö 

päättää oman osastonsa tulosyksikkö ja tulospaikkajaosta, osaston sisäisestä työnjaosta ja  

työvoiman käytöstä sekä valmistelee esitykset vastaavista muutoksista  talousarviota ja ta-

loussuunnitelmaa varten. 

  

 Yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista voidaan muodostaa osastojaon puitteissa vastuu-

alueita.  

  

 Kunnanhallitus määrää osaston päällikön johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevista 

viranhaltijoista.  Osastopäällikön sijaisen määrää kunnanjohtaja. Viraston päällikkö päättää 

osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä osastopäälliköitä kuultuaan. Osaston 

päällikkö päättää vastuualueen esimiehistä ja osaston sisäisestä työnjaosta.  
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5 §  Johtoryhmä  

  

 Kunnanvirastossa on johtoryhmä, jonka kokoonpanosta päättää kunnanjohtaja kunnan- 

hallitusta kuultuaan. Henkilöstöjärjestöt voivat valita johtoryhmään keskuudestaan yhden 

vuosittain vaihtuvan edustajan. Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta ja puheen-

johdolla.   

  

Osastoissa sekä tulosyksiköissä voi myös olla johtoryhmä, jonka kokoonpanosta ja kokoon-

tumisesta päättää asianomainen osastopäällikkö tai tulosyksikön esimies.  

   

 Johtoryhmän puheenjohtaja voi kutsua johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita. 

    

6 §  Työpaikkakokoukset 

  

Kunnanjohtaja kutsuu koolle työpaikkakokouksen käsittelemään koko kuntaorganisaatiota   

koskevia asioita. Osastopäällikkö kutsuu koolle osastokokouksen. Tulosyksikön esimies kut-

suu koolle tulosyksikkökokouksen. Myös näihin kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita  

 

Virasto- ja osastokokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita. 

 

 

2  LUKU.   

TEHTÄVÄKUVAUKSET  

  

7 §  Tehtäväkuvauksen sisältö 

  

 Henkilökunta on koko kunnan palveluksessa. Tehtäväkuvauksessa määritellään henkilön 

asema, avaintehtävät, keskeiset tehtävät ja vastuut ja niiden mukaiset tavoitteet.  

   

8 §  Tehtäväkuvauksen laadinta  

  

 Tehtäväkuvauksen valmistelee lähin esimies yhteistyössä asianomaisenhenkilön kanssa. 

Tehtäväkuvaukset tarkistetaan tavoite- tuloskeskustelun yhteydessä. Tehtäväkuvaukset tar-

kistetaan myös henkilöstömuutosten tai tehtävämuutosten yhteydessä. Tehtäväkuvauksessa 

määritellään henkilön keskipitkän ajan esim. vuoden tavoitteet ja painopistealueet ja avain-

tehtävät.  

 

Tehtäväkuvaukset laaditaan sillä tarkkuudella kuin se on tarpeellista kyseisen tehtävän 

luonne ja laatu huomioon ottaen. 

 

 

9 §  Tehtäväkuvauksen hyväksyminen  

  

 Tehtäväkuvauksen hyväksyy  

 1. Kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta  

 2. Kunnanjohtaja osaston päällikön osalta  

 3. Osaston päällikkö välittömien alaisten osalta 

 4. Vastuualueen esimies alaistensa osalta  
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3 LUKU  

TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA  

  

10 §  Luvun määräysten soveltaminen  

  

Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta vi-

ranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää hallitus, ellei laissa ole 

toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty. Mitä 

tässä säännössä on mainittu virkasuhteesta, noudatetaan soveltuvin osin myös työsopimus-

suhteisiin. 

  

  Henkilöstöasioista päätetään kunnassa ensisijaisesti tässä säännössä olevien määräysten 

 mukaisesti. 

 

 

11 §  Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamises- 

          sa työsuhteeksi      

  

 Kunnanvaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kunnanhallitus päättää 

virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.  

       

 

12 §  Palkkauksen vahvistaminen  

  

 Palkan määräämisestä virka- ja työehtosopimuksen rajoissa päättää virkaa tai tointa täy-

tettäessä se viranomainen, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsuhteeseen, 

ellei toimielimen johtosäännössä muuta määrätä.  

  

 

  13 §  Päätös harkinnanvaraisesta palkan tarkistamisesta 

  

 Päätöksen harkinnanvaraisesta palkan tarkistamisesta, tulospalkkiosta ja kannustus- 

 lisästä tekee henkilöstöjaosto. Osastot ja esimiehet voivat tehdä esityksiä tarkistuksista 

 henkilöstöjaostolle. 

  

 

14 §  Henkilöstövalinnat ja koeaika 

  

 Valtuusto päättää kunnanjohtajan ja osastopäälliköiden valinnasta. 

  

Kunnanhallitus valitsee rakennustarkastajan, maaseutusihteerin, elinkeinoasiamiehen sekä 

hoito- ja palveluohjaajan. Rehtoreiden valinnasta päättää kunnanhallitus sivistyslautakunnan 

tekemän ehdollepanon jälkeen. 

  

Osastopäällikkö päättää alaisensa henkilöstön valinnasta, ellei johtosäännöllä ole toisin 

määrätty. Lautakunnan tai viranhaltijan tehdessä valintapäätöksen noudatetaan neljän kuu-

kauden koeaikaa.  
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15 §  Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan  

  

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 

24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää hallitus tai se viranomainen, joka päättää mo-

lempiin virkasuhteisiin ottamisesta.  

  

 

16 §  Virkavapaus ja työvapaa sekä vuorotteluvapaa ja osa-aikaeläke  

 

Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta päättävät alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan   

myöntämisestä, sekä sopii mahdollisista vuorotteluvapaa ja osa-aikaeläkejärjestelyistä. Val-

tuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta näistä asioista päättää kunnanhallitus. Sijaisen 

määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työvapaan. Sama viranomainen 

päättää myös sijaisen palkkauksesta. Harkinnanvaraisen virka ja työvapaan palkallisuudesta 

päättää henkilöstöjaosto. 

 

     

17 §  Sivutoimiluvasta päättäminen ja sivutoimi-ilmoitus 

  

 Kunnanhallitus päättää kunnanvaltuuston valitsemien sekä muiden johtavassa ja itsenäi-

sessä asemassa olevien sivutoimiluvista, näiden osalta edellytetään myös sivutoimi-ilmoi-

tuksen antamista. Muiden osalta päätöksen tekee se, joka valitsee palvelussuhteeseen.  

 

 

18 §  Virantoimituksesta pidättäminen  

  

 Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää kunnanhallitus tai johtosäännössä  

 määrätty muu viranomainen. Kunnanjohtajan virasta pidättämisestä päättää valtuusto.  

 Tarvittaessa väliaikaisesti ennen valtuuston kokousta asiasta päättää kunnanhallitus.  

   

 

19 §  Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa  

  

 Kunnanhallituksen, lautakunnan ja muun toimielimen ratkaisuvaltaa henkilöstöasioissa  

 siirretään viranhaltijoille niin kuin jäljempänä määrätään. Viranhaltijan toimivallasta on  

 lisäksi voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty. Kunnanjohtaja, osastopäällik-

kö sekä tulosyksikköjen ja tulospaikkojen esimiehet ratkaisevat alaisiaan koskevat  

 seuraavat henkilöstöasiat: 

  

 1. vahvistaa vuosiloman;  

 2. myöntää sellaisen virkavapauden ja työvapaan, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työnteki-    

     jällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen tai virkasäännön nojalla ehdoton oi- 

-      keus,  

   3. myöntää virkavapauden ja työvapaan enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, mikäli

      harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työvapaan ajalta maksettavan palkan määrä,  

 4. antaa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen,  

 5. määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varal laoloon.  

 6. pyytää terveydentilaa koskevien tietoja  ja määrää terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin  

     ja tutkimuksiin,   

  7. päättävät koulutuksesta ja täydennysopiskelusta,  

    8. sekä vahvistavat suoranaisten alaistensa virkavaalin, mikäli lääkärintodistus on varaukse- 
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      ton,  

  9. päättävät muistakin henkilöstöasioista virka- ja työehtosopimuksen määräysten ollessa  

      sitovia. 

    

   Kunnanjohtajan vuosiloman myöntää kunnanhallituksen puheenjohtaja. 

  

   

20 §  Viranhaku  

  

 Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. 

Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.  

 Muun toimielimen kuin kunnanhallituksen julistaessa viran tai toimen avoimeksi, päätös  

 auki julistamisesta on ennen sen täytäntöönpanoa annettava tiedoksi kunnanhallitukselle.    

  

 Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voi-

daan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on 

hoitanut kunnassa työsopimussuhteessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa yhtäjaksoisesti 

vähintään vuoden tai kyseessä on kunnassa hyväksyttyjen periaatteiden mukainen sisäinen 

hakumenettely, mikäli hakija täyttää viran pätevyysvaatimukset.   

   

 

21 §  Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen  

 

 Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan 

tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. asianomainen viranomainen tai toimielin ja pa-

nee kaikki palvelussuhteen päättymiset täytäntöön.  

  

 Koko kunnan henkilöstön lomauttamisesta päättää kunnanhallitus.  

    

 

22 §  Henkilöstön kelpoisuusehdot  

  

 Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.   

  

 Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virka-

kasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta 

annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaisesti.  

 

 Kelpoisuusehtojen muuttuessa sillä hetkellä virassa tai toimessa olleet säilyttävät kelpoisuu-

tensa ko. tehtävään vaikka heillä ei olisi uuden päätöksen mukaista kelpoisuutta. Pitkä oman 

alan työkokemus voidaan ottaa huomioon kelpoisuutta lisäävänä tekijänä. 

  

 

  

4 LUKU  

KOKOUSMENETTELY  

  

23 §  Luvun määräysten soveltaminen  

  

 Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä 

sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa.  
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24 §  Kokousaika ja -paikka  

  

 Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, mil-

loin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä te-

kee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.  

   

 

25 §  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 toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-

oikeus tai –velvollisuus.  

  

 

26 §  Jatkokokous  

  

 Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkoko-

koukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittä-

vä antamaan tieto jatkokokouksesta.  

 

  

27 §  Varajäsenen kutsuminen  

  

 Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen si-

jaansa. 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 tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.   

  

 

28 §  Kokouksen pitäminen  

  

 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja pää-

tösvaltaisuuden.  

  

  Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.  

  

 Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskut-

sussa.  

  

 

29 §  Kokouksen johtaminen  

  

 Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa kokousta ja asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjes-

tyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä pois-
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tettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan 

on keskeytettävä tai lopetettava kokous.  

   

 

 

 

30 §  Tilapäinen puheenjohtaja  

  

 Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, 

valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.  

     

 

31 §  Läsnäolo toimielinten kokouksessa  

  

 Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus; kunnanhal-

lituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla ja muun toimieli-

men kokouksessa; kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Tämä ei koske 

kuitenkaan keskusvaalilautakuntaa eikä tarkastuslautakuntaa.  

                        

 Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asian-

omainen toimielin.  

  

  Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjes-

tyksessä.  

                        

     

32 §  Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä  

  

 Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus 

toimielimen kokouksessa.  Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä vaaleja varten asetetta-

viin toimielimiin eikä tarkastuslautakuntaan. 

   

 

33 §  Esittely  

  

 Asiat päätetään toimielimessä viranhaltijan esittelystä. Kunnanhallituksessa esittelijänä on 

kunnanjohtaja. Muissa toimielimissä ja lautakunnissa osastopäälliköt toimivat esittelijöinä 

ellei asianomaisilla säännöillä ole muuta määrätty. 

   

 Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslis-

talla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on 

muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimie-

lin toisin päätä.  

   

 Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. 

 

 Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen 

pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.  
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34 §  Esteellisyyden toteaminen  

  

Esteellisen henkilön on ilmoitettava omasta esteellisyydestään ja sen syystä, mikä merki-

tään pöytäkirjaan. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun 

läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.  

  

 

35 §  Äänestys ja vaalit  

  

 Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjär-

jestyksessä määrätään.  

    

 

36 §  Pöytäkirjan pitäminen, laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen   

  

 Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa pu-

heenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä 

tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa 

siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.  

  

 Toimielimen pöytäkirjaan merkitään:  

  

 1. Järjestäytymistietoina:  

     toimielimen nimi,  

    kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka,  

     läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä 

sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

  

 2. Asian käsittelytietoina:  

     asiaotsikko,  

     selostus asiasta,  

     päätösehdotus,  

     esteellisyys,  

     tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu,  

äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyk-

sen tulos,  

     vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos,  

     päätöksen toteaminen; lisäksi pöytäkirjaan merkitään, 

suullinen eriävä mielipide ilmoituksen perusteella sekä ennen pöytäkirjan tar-

kistamista, 

     ja annettu kirjallinen eriävä mielipide.  

  

 3. Laillisuustietoina:  

     oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus,  

     puheenjohtajan allekirjoitus,  

     pöytäkirjanpitäjän varmennus,  

     merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta  

sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävä-

nä.  
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 Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaati-

muksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusvi-

ranomainen, 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 te-

kemiin päätöksiin.  

 

   

 

37 §  Asian käsittelemiseksi ottaminen kunnanhallituksessa ja lautakunnassa 

  

 Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhalli-

tuksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.   

  

 Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan 

lisäksi lautakunnan esittelijä.  

 

   

38 §  Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ja ottokelpoisen päätöksen ilmoit- 

          taminen 

  

 Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja 

tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltä-

väksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen  

 tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt  

 päätöksen. 

 

 Kunnanhallituksen alaisen toimielimen ja viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle 

tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä joista kunnanhallitus 

on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

 

 Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan voi ottaa seuraavanlaisia asioita: 

 

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia 

asioita, 

2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita eikä 

3. kuntalain 77 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asi-

anomaiset kunnat niin sopivat. 

   

  Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä  

 lukuun ottamatta edellä esitettyjä asioita asioita/asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoitta- 

 nut ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan  

tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoitta-

misesta. 

 

Päätös otto-oikeuden käyttämisestä eli asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväk-

si on tehtävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.   
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39 §  Päätösvallan siirrosta ilmoittaminen  

 

 Lautakunnan tai viranhaltijan päätös, jolla tämä on siirtänyt päätösvaltaansa alaiselleen 

 toimielimelle tai viranhaltijalle on annettava tiedoksi hallinto-osastolle.  

 

 

 

5 LUKU  

MUUT MÄÄRÄYKSET  

  

40 §  Tiedottaminen  

  

 Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottami-

sen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kunnan viranhaltijoista.  

   

 

41 §  Kunnan asukkaiden aloitteet  

  

 Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luet-

telo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja 

niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista 

on käsitelty loppuun.  

  

 Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitet-

tävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla.  

  

 Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on 

ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioi-

tu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.  

 

    

42 §  Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen  

  

 Koko kuntaa koskevat valtuuston tai kunnanhallituksen päätöksiin perustuvat sopimukset ja 

annettavat sitoumukset allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 

tai kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja, hallinto-osaston osastosihteeri tai asianomai-

sen osaston päällikkö/vastuualueen esimies, jollei kunnanhallitus ole valtuuttanut toisia 

henkilöitä tai jäljempänä muuta määrätä. Kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät alle-

kirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja, hallinto-osaston osastosihteeri tai asi-

anomaisen osaston päällikkö tai vastuualueen esimies.  

  

 Lautakunnan/asianomaisen toimielimen päättämät sopimukset ja annettavat sitoumukset 

allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja tai osastopäällikkö ja varmentaa osastopäällikkö tai 

ao. vastuualueen esimies.  

  

 Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen määräämissä ra-

joissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa 

olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai 

tämän tehtäviä hoitava henkilö tai toimielimen arkistonhoitaja yksinkin todistaa oikeaksi.  

  

 Viranhaltijan hänelle annetun päätösvallan nojalla tekemät päätökset, samoin kuin niihin 

perustuvat sopimukset allekirjoittaa päätöksentekijä itse.  
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43 §  Asiakirjoista perittävät lunastukset 

   

 Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta 

peritään ensisijaisesti sivukohtainen maksu.  

 

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta 

peritään esimerkiksi kiinteä perusmaksu, joka tulisi porrastaa tiedonhaun vaativuuden mu-

kaan.  

 

 Mikäli asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä kunnan pitämästä asiakirjarekisteristä ja 

erityistoimenpiteitä vaativa tieto asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja vi-

ranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin vä- 

 lityksellä, maksuna aiheutuneista kustannuksista peritään kiinteä perusmaksu tiedonhaun 

vaativuuden ja ajankäytön mukaan porrastettuna.  

 

 Kunnanhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien lunastusten ja maksujen  

 yksityiskohtaisista perusteista, euromääristä ja niiden porrastuksista, sekä poikkeuksista 

maksun perimisessä ja siitä, milloin maksua ei peritä ollenkaan.   

   

 

44 §  Asiakirjan antamisesta päättäminen 

 

 Toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 

laissa tarkoitetun asiakirjan antamista koskevaa ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 

 

 

6 LUKU 

HALLINTO-OSASTO JA SEN TEHTÄVÄT 

  

45 §  Hallinto-osaston toiminta-ajatus 

  

 Hallinto-osaston tarkoituksena on hankkia keskeisten päätöksentekoelinten päätösten tuek-

si tarvittavaa tietoa. Luoda edellytyksiä muiden osastojen toiminnalle ja yhteen sovittaa ja tu-

kea niiden toimintaa palvelujen tuottamiseksi ja  edistää näin kuntalaisten hyvinvointia.  

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi hallinto-osasto valmistelee kunnanhallituksen ja kunnanval-

tuuston käsiteltäviä asioita, huolehtii tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta sekä pitää huol-

ta kunnan keskusarkistosta, laskentatoimesta maksuliikenteestä palkka- ja henkilöstöhallin-

nosta, ATK- järjestelmästä, asuntoasioista ja kunnan yleisestä asiakaspalvelusta. 

 

 

46 §  Hallinto-osaston viranhaltijat ja muu henkilöstö 

  

 Hallinto-osasto jakautuu tulosyksiköihin siten kuin erikseen päätetään. Tulosyksiköillä voi olla 

erillinen vastuuhenkilö.  

 

 Hallinto-osastossa voi olla virkoja ja tilapäisiä virkasuhteita sen mukaan kuin kunnanval-

tuusto erikseen päättää. Lisäksi hallinto-osastossa voi olla työsopimussuhteisia työntekijöitä. 
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47 §  Osaston ja sen tuloyksikön tehtävät 

 

 Hallinto-osaston tehtävänä on huolehtia, että taloussuunnitelmassa sekä muissa suunni-

telmissa ja kunnan talousarviossa sille asetetut tulostavoitteet saavutetaan. 

 

 Hallinto-osaston on lisäksi huolehdittava niistä tehtävistä, mitkä kunnanvaltuusto, kunnan-

hallitus tai kunnanjohtaja sille erikseen määrää. 

 

 Tulosyksikön on huolehdittava niistä tehtävistä, mitkä osastopäällikkö sille määrää.   

 

48 §  Viranhaltijoiden ratkaisuvalta  

 

 

 Hallintojohtajan ratkaisuvalta: 

  

1. Kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin, 

2. Päättää tilapäislainojen ottamisesta kunnanhallituksen määräämissä rajoissa, 

3. Päättää kunnassa käyttöön otettavista ohjelmistoista, ellei päätöstä tee moni-

jäseninen toimielin, 

4. Vastaa viranomaisneuvonnasta ja kuulemismenettelystä siltä osin kun se ei 

kuulu muiden toimielinten tai viranhaltijoiden tehtäviin, 

5. Huolehtii kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpanos-

ta, 

6. Pitää yllä luetteloa päätösvallan siirroista, 

7. ja päättää kunnan vaakunan käyttämisestä.  

 

 

Osastosihteerin ratkaisuvalta:  

 

1. Kunnan myöntämien henkilökohtaisten asunto- ja lisälainojen siirtämisestä, 

2. Asukkaiden valinnan hyväksymisestä asuntolainoitettuihin vuokrataloihin, 

3. Henkilökohtaisten asuntolainojen korkojen alentamisesta sekä lyhennysten ja  

korkojen maksamisen lykkäyksistä asukkaiden valitsemisesta kunnan omista-

miin vuokra-asuntoihin ja vuokrasopimusten allekirjoittamisesta, 

4. Perusparannuslainojen muuttamisesta avustusluonteisiksi, 

5. Kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa niissä tapauk-

sissa, joissa katsoo, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan.    

  

 

 Maaseutusihteerin ratkaisuvalta: 

  

1.   Toimii maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 3. § mukaisena  

  viranhaltijana ja tässä ominaisuudessa päättää mm. Euroopan Unionin ja 

  Suomen valtion varoista maksettavien maataloustukien jaosta, 

2.   Antaa toimialaansa liittyviä lausuntoja maatalousyrityksiä koskevissa laina- ja 

  avustusasioissa, 

3.   Päättää kunnan talousarviossa maaseutuelinkeinojen tukemiseen varattujen 

määrärahojen jakamisesta elinkeinojaoston vahvistamien perusteiden mukai-

sesti.  
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 Muiden viranhaltijoiden ja muun henkilöstön muut tehtävät 

 

Viranhaltijoiden muista tehtävistä on määrätty toimenkuvissa. Työsopimussuhteessa olevan 

työntekijän osalta hänen tehtävistään on sovittu työsopimuksessa ja siihen liittyvässä tai teh-

täväkuvauksessa. Näiden lisäksi jokaisen viranhaltijan ja työntekijän on suoritettava esimie-

hen toimivaltansa rajoissa hänelle määräämät tehtävät.  

 

 

7 LUKU 

TARKASTUS 

 

VALVONTAJÄRJESTELMÄ 

 

49 §  Ulkoinen ja sisäinen valvonta 

  

 Hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta muodos-

tavat kattavan valvontajärjestelmän. 

 

 Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta 

vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. 

 

 Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kun-

nanhallitus, joka antaa siitä erillisen ohjeen. 

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 

 

50 §  Lautakunnan kokoonpano 

 

 Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella 

jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla 

kunnanvaltuutettuja. 

 

 

51 §  Lautakunnan kokoukset 

 Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja 

lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä 

lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. 

 

 Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. 

 

 Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Esittelijästä päättää lauta-

kunta. 

 

 

52 §  Lautakunnan tehtävät 

 

 Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään. lautakunnan on 

 

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seu-

rattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilin-

tarkastuksen kehittämiseksi, 

 



 

 

RAUTALAMMIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2008 

 

19 

2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mah-

dollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laa-

juudessa, 

 

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan teh-

tävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, sekä 

 

4. tehtävä esitykset tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitsemisesta konserni-

yhteisöihin. 

 

 

TILINTARKASTAJA 

 

53 §  Tilintarkastajan valinta 

 

 Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallin-

non ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT-varatilintar-

kastajan tai JHTT-yhteisön. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan JHTT-yhteisö, sen on ilmoitettava 

lautakunnalle vastuullisen JHTT-tilintarkastajan nimi. 

 

 

54 §  Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 

 

 Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden 

valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole risti-

riidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa. 

 

 

TILINTARKASTAJAN ILMOITUKSET, TILINTARKASUSKERTOMUS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN 

VALMISTELU VALTUUSTOLLE 

 

55 §  Tilintarkastajan ilmoitukset 

 

 Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan 

tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain 73 §:n 3 momentin tarkoittamat 

ilmoitukset lautakunnalle tehdään kirjallisina lautakunnan puheenjohtajalle. Kunnanhallituk-

selle annettavat ilmoitukset tehdään kirjallisena kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kun-

nanjohtajalle. 

 

 

56 §  Tilintarkastuskertomus 

 

 Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 75 §:ssä mainitun lisäksi esitettävä lausunto 73 

§:n 1 momentin mukaisista asioista. Kertomuksessa esitetään myös muut tilintarkastajan 

tarpeellisiksi katsomat asiat. 

 

 

57 §  Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle 

 

 Lautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuus-

tokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to-

teutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuk-

sessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja kunnan-
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hallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin 

lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. 

 

  

  

8 LUKU  

KUNNAN TALOUS   

 

58 §  Talousarvio 

 

 Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tulosaluekohtaiset toiminnalliset ta-

voitteet, niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä investointisuunnitelman. 

 

 Kunnanvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnanhallitusta, lau-

takuntia ja kunnan muita viranomaisia. 

 

 

59 §  Käyttösuunnitelma 

 

 Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät tulosalueensa talousarvioon perustuvat käyttö-

suunnitelmat.  

 

 Käyttösuunnitelmassa toimielimet  päättävät  tarvittaessa omalta osaltaan valtuuston päät-

tämien tehtävien toteuttamisesta ja jakavat tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen pie-

nemmiksi kokonaisuuksiksi  esimerkiksi  tulosyksiköiksi. 

 

 Edellä mainitut toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toi-

mivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 

  

 Käyttösuunnitelmat tulee antaa tiedoksi kunnanhallitukselle, jotta se voi kunnan taloudesta 

vastaavana toimielimenä valvoa talousarvion, sekä sen  tavoitteiden ja päämäärien toteu-

tumista ja niiden vaikutusta kunnan talouteen.  käyttösuunnitelmat tulee antaa tiedoksi myös 

hallinto-osastolle.  

 

 

60 §  Talousarvion täytäntöönpano  

 

 Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimin-

tatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot  

 

Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Kun-

nanhallitus hyväksyy 20.1. mennessä talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Lautakunnat esit-

tävät käyttösuunnitelmat kunnanhallituksen vahvistettavaksi 31.1. mennessä. 

 

 Edellä mainitut toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimi-

valtaa toimikaudekseen edelleen alaisilleen viranhaltijoille.  

  

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määritellään viranhaltijoiden taloudellinen päätös-

valta. Talousarvion yhteydessä annetaan määräyksiä talousarvion sitovuudesta.  
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61 §  Talousarvion muutokset  

 

 Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Ta-

lousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauk-

sissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida val-

tuustolle tehdä. 

 

 Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin 

tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa 

muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.   

 

 

62 §  Tilinpäätös 

 

 Vuosittain laadittavan tilinpäätöksen tulee antaa riittävät tiedot kunnan tuloksesta ja ta-

loudellisesta asemasta. 

 

 Tilinpäätökseen liittyen tulee laatia myös toimintakertomus, jonka painopiste on kunnan ta-

loutta koskevissa tiedoissa. Toimintakertomuksen on vastattava myös asukkaiden, si-

dosryhmien ja valtion viranomaisten tietotarpeita. 

 

 Toimintakertomuksessa kunnanhallituksen on selvitettävä kunnanvaltuustolle tilikaudelle 

asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. 

 

 

63 §  Käyttöomaisuuden myynti  

 

 Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti kun-

nanhallitus. 

 

 Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä kunnanhallitus voi siirtää toi-

mivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 

 

 

64 §  Poistosuunnitelman hyväksyminen 

 

 Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno 

lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä 

syytä. 

 

 Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy 

hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kunnanhallitus vahvistaa poistolas-

kennan pohjaksi pienhankintarajan. 

 

 

65 §  Rahatoimen hoitaminen 

 

 Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa kos-

kevista periaatteista. Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto 

päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asiois-

ta päättää kunnanhallitus. 
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 Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edel-

leen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 

 

 

66 §  Maksujen määrääminen 

 

 Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista pe-

rusteista päättää kunnanhallitus. 

 

 Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. 

 

 

67 §  Riskienhallinta 

 

 Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää 

kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa 

edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 

 

 

 Tällä hallintosäännöllä kumotaan seuraavat kunnanvaltuuston aikaisemmin hyväksymät 

säännöt: 

- Hallintosääntö 28.1.1998 

- Taloussääntö 18.6.1997 

- Tarkastussääntö 31.1.1996 

- Lomatoiminnan johtosääntö 

- Virkaholhoojan johtosääntö  

- Keskushallinnon vastuualueen sääntö 28.1.1998 

 

_____________________________________ 


