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I OSA

1 luku
Kaupungin johtaminen

unkistrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon

1

mien kanssa;

2
3

ryhmien ja valtuustoryhmien puheenjo

4
5

ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittami-

1
2
3

johtaa kaupunginvaltuuston asettamien strategisten tavoitteiden toteuttami-

rovaikutusta mm. toimielimen puheenjohtajiston kesken;
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4

5
vat);
6
7
8
9

sesta.

1

toimia omistajaohjausjaoston puheenjohtajana;

2

vastata omistajaohjausjaoston osalta poli
oston toiminnan poliittisesta koordinoinnista suhteessa kaupunginvaltuustoon,
heenjohtajiston kanssa;

3

1
2

ta ja toiminnan poliittisesta koordinoinnista suhteessa kaupunginvaltuustoon, kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin

3

toksen johtokunnan toimintaa, johon kaup

sti seurata sen lautakunnan tai liikelai-

kaupunginjohtajalle tietoja lautakunnan ja
Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta

nasta.
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ja tiedottamisen periaatToimielimet luovat omalla toimialallaan
Kaupunginhallitus, lautakunnat, johtokunna

tarpeet.

2 luku
Toimielinorganisaatio
Valtuusto
tuja.

jaosto

t ovat valtuutettuja tai varavaltuutetvolain mukaisesti.

valtuutettua tai varavaltuutettua tasa-ar-

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Kaupunginhallitus johtaa elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualuetta.
Kaupunginhallituksessa on omistajaohjausjaosto. Kaupunginhallitus valitsee kestuksessa edustettuna olevasta valtuustory
puheenjohtajana toimii kaupunginhalli-

keskuudestaan toimikaudekseen valitsem
jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjoht
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Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja
valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
johtajan.
Tarkastuslautakunnan toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi.

Kaupunkirakennelautakunta (kv. 22.3.2021)
Kaupunkirakennelautakunta johtaa ka

johtajan.
Lautakunnassa on tiejaosto, johon kuuluu kolme lautakunnan toimikaudekseen
ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin kaupunkirakennelauvarapuheenjohtajan.
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rakennuslautakunta

ti Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien

johtajan.

etta.

johtajan.

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Kasvun ja oppimisen lautakunta johtaa kasvun ja oppimisen palvelualuetta.

johtajan.

Perusturva- ja terveyslautak

ioiden jaosto

Perusturva- ja terveyslautakunta johtaa perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueita.

johtajan.

heenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
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Pielisen Karjalan seutu (Lieksa, Nu

(Suonenjoki, Rautalampi, Vesant
Useamman kuin yhden kunnan muodostamilla seuduilla lautakuntapaikka vuorottelee kuntien kesken vaalikausittain. Vars

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelaut
palvelualueella yhteistoimintasopimuksen mukaisista seudullisen joukkoliikenteen
Kunnat valitsevat yhteiseen laut

nanvaltuusto varapuheenjohtajan.
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Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

muksen mukaisesti.

von alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopi-

Vaalitoimielimet
Keskusvaalilautakunn
uheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
nasta ja vaalikohtaisesta palkkauksesta.
muutoin vaalilaissa.

Vaikuttamistoimielimet
Kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden
hallitus.

Palvelualue on hallinnollinen kokonaisuus, jo

Palvelualueet on ryhmitelty toimielinten alaisuuteen asiakaspalvelua ohjaavilla ja
illa organisointiperiaatteilla.
Kuopion kaupungilla on kuusi palvelualuetta: elinvoima- ja konsernipalvelujen
alue, kasvun ja oppimisen palvelualue, perusturvan palvelualue ja terveydenhuollon palvelualue.
Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualujaohjaus, tietohallinto ja tilapalvelut. (Kh. 13.7.2020)
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kaupunkirakennelautakunta ja sen alaiset vastuualueet

2

ja sen alaiset vastuualueet

3
4

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:
1

Kaupunkisuunnittelupalvelut, joita ovat
asemakaavoitus
kunnallistekninen suunnittelu

2

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, joita ovat
rakennuttamispalvelut
kunnossapitopalvelut
viranomaispalvelut

3

Maaomaisuuden hallintapalvelut, joita ovat
tonttipalvelut
asuntotoimi
kkatietopalvelut (kv. 22.3.2021)

4

ntapalvelut, joita ovat

alueellinen rakennusvalvonta
5

Tukipalvelut, joita ovat
johdon tukipalvelut
keskitetty asiakaspalvelu
puhelupalvelukeskus.

1

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut, joita ovat
kirjastopalvelut
museokeskus
liikuntapaikkapalvelut
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Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut, joita ovat
kansalaistoiminnan palvelut
kansalaisopisto

3

Taidepalvelut, joita ovat
kaupunginteatteri
musiikkikeskus.

Kasvun ja oppimisen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:
1

Varhaiskasvatuspalvelut, joita ovat

avoimet varhaiskasvatuspalvelut
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki
2

Perusopetus- ja nuorisopalvelut, joita ovat
perusopetuspalvelut
nuorisopalvelut

3

Lukiokoulutus ja toisen as
lukiokoulutus
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Kasvun ja oppimisentuen palvelut, joita ovat
sopetuksen tuen ja monialaisen yhkoulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut.

Perusturvan palvelualueeseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:
1

Vanhus- ja vammaispalvelut, joita ovat
vanhusten palveluohjaus
vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto
vanhusten hoivapalvelut

2

Lapsiperhepalvelut, joita ovat

sijaishuolto
riita- ja rikosasiain sovittelu
perheoikeudelliset palvelut
3
taloudellinen tukeminen
maahanmuuttajapalvelu.

kuuluvat seuraavat vastuualueet:
1

Avohoidon palvelut, joita ovat
vastaanottopalvelut
suun terveydenhuollon palvelut
terveydenhoidon palvelut
kuntoutuspalvelut

2

Sairaalapalvelut, joita ovat
poliklinikkatoiminnan palvelut
osastohoidon palvelut
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depalvelut, joita ovat
lasten mielenterveyspalvelut
nuorten mielenterveyspalvelut
aikuisten mielenterveyspalvelut

Palvelualueista vastaavat toimielimet
1

Kaupunginhallitus, joka johtaa elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualuetta.

2

Kaupunkirakennelautakunta, joka joht

3
4
5

6

yhteistoimintasopimuksen mukaisista
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, joka vastaa kaupunkiym-

palvelualuetta.

7

Kasvun ja oppimisen lautakunta, joka johtaa kasvun ja oppimisen palvelualuetta.

8

Perusturva- ja terveyslautakunta, joka johtaa perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueita.

3 luku

Kaupunginjohtaja

1

tuksen kanssa johtaa kuntakonsernia
, neuvotteluihin ja kokouksiin, joissa

2

3
4

doista kaupunginhallituksen antamia ylei
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toimia johtokeskuksen joht

6

johtaa elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualuetta
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Kaupunginjohtajan ollessa poissa, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, hoitaa
Kaupunginjohtajaksi valittavalta vaaditaan yliopistossa tai korkeakoulussa suorihallinnon tuntemus.

asia koskee toimenpiteiden yhteensovittami

pauksessa kaupunginjohtaja kaupungin poi

asiantuntijan esittely

alaisensa toimialan organisaatiosta ja

Apulaiskaupunginjohtajat (kh. 15.1.2018)
Apulaiskaupunginjohtajat johtavat kaupunginjohtajan alaisena kaupungin kokonaisetu huomioiden palvelualueiden toimintaa. (kh. 15.1.2018)
htaja johtaa kaupunginjohtajan alaisuuapulaiskaupunginjohtaja toimii liikelaitosten toimitusjohtajien tai vastaavien johtajien hallinnolliPerusturvan ja terveydenhuollon apulaisk
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1
2

vastaa palvelualuetta koskevasta ja la
rakennuslautakunnan ja al

3

vastaa palvelualueelle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
saavuttamisesta

4

vastaa palvelualueen toiminnan ja resur

5

raportoi toiminnastaan kaupunginjohtajalle

6
7
8
9

15.1.2018)

Asiakkuusjohtajat
Asiakkuusjohtajat (vastuualuejohtajat) joht
olevia avainprosesseja osana muita avainprosesseja.

1
2
3
4
5

Johtaa, suunnittelee ja kehitt
palveluihin.

Osallistuu strategian ja talousarvion valmisteluun.
seen.

1
3

suunnitelman tekemiseen ja arvioimi-

set.

luprosesseja.

2

palvelut yhteen sovittaen ne kaupungin muihin

evaa palveluprosesseja osana muita palve-

uullaan olevaa palvelutoimintaa.
Huolehtii vastuullaan olevien palvelujen toteutumisesta.
seen.

suunnitelman tekemiseen ja arvioimi-
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4

Arvioi ja ennakoi asiakkaittensa tulevia palvelutarpeita ja huomioi niiden vaikutukset.

5

Arvioi tuotettavan palvelun laatua ja tuloksellisuutta.

Liikelaitoksen johtajat
Liikelaitoksen johtajat johtavat ja ke

Liikelaitoksen johtajan on huolehditta
nosta ja annettava johtokunnalle tieto liik
Liikelaitoksen johtajalla on oikeus
luu
1

rekrytointiperiaatteita

2
3
4

Pelastusjohtaja
n johtamistoimintaan osallistuvat muut

vastata pelastuslaitoksen toiminnan, talo

21 (72)
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4 luku
Konserniohjaus
Kaupunkikonserni

Konsernijohto
Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen
omistajaohjausjaosto, kaupunginjohtaja ja
johtaja. (kh. 15.1.2018)

5 luku
jako
Kaupunginhallituksen teht

1
2
3

tysten olemassaolosta suunnittelutarvealueella

4
5
6

arvioi asemakaavojen ajanmukaisuuden

7
8
9

10
11

keutta

erityistenedelly-
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12 ohjaa maapolitiikkaa, asuntotuotantoa ja useampaa toimialaa koskettavia projekteja
Talous, verotus ja maksut
13

14
15

ja sairausvakuutusmaksun suorittami-

maksun tai saatavan suorittamisesta
tapauksissa, joissa kaupunki on

korvausvelvollinen

16
17
18

mat;
vaamisesta

19

sta ja lainojen antamisesta valtuuston
doista ja niiden muuttamise

korko- ja valuuttariskien

20
21

maksatus- ja valvontaohjeet

22
Omaisuuden hoito
23 vastaa kaupungin omaisuuden hoitamisesta
24
25
ginvaltuusto
26

vakuuttamisesta
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Muut asiat
27
28
kunnan hallintoa koskevista aloitteista
29
rauksista
30

matta

31
32
33
34
35

36

n hallinnassa olevien rakennusten, huoneistojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta ja vuokraehdoista
kopuoliselta vuokranantajalta

37
38

39

asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteid
tavoitteiden saavuttamista (Kh. 13.7.2020)
(Kh. 13.7.2020)

40
41
42 vastaa lomituspalveluista
43

Kaupunginhallituksen omistajaohj
valta

n talousarviosta ja suunnitelmasta
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ernia koskevia ohjeita noudattaen
1
2

valita kaupungin edustajat kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon

3

4

ouksissa ja muissa vastaavissa ko-

taavan kokouksen kutsumiseksi

5

kaisuvalta

1
2
3
4

n tekemien esitysten mukaisesti
han jakamisesta
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
miin.

Kaupunkirakenne-, hyvinvoinnin

1

svun ja oppi-

vastaa asiakkaiden palvelutarpeiden selv
raportoi niiden saavuttamisesta

2
3
4

osallistuu strategian valmisteluun ja tekee esityksen palvelualueen talousarvioksi
tumista
arvioi palvelun tuottamisen laatua ja kustannuksia

5
6
7

taan

en toimenpiteiden vaikutusta toimin-
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korvauksista
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ta taksoista, maksuista, vuokrista ja

9
10
11

mintaa lukuun ottamatta

omaisuuden luovuttamisesta liiketoi-

12
13
14
15

vissa asioissa
muulle viranomaiselle

16
17
sovittu

a koskevassa sopimuksessa on niin

18

Kaupunkirakennelautakunnan erit

ratkaisuvalta

1
ole annettu muulle viranomaiselle
2

ohjata ja valvoa asemakaavoitusta

3

osallistua osaltaan kunnan

4

5

un yleisen alueen nimen, samoin
kuin kaupunginosan ja korttelien numeroiden muuttamisesta

6
7

teknisten rakennusten, rakennelmien
yleissuunnitelmat
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tekniikan suunnitelmat, hulevesisuunnitelmat, katusuunnitelmat, vesihuollon yleissuunnitelmat, liikennesuunnitelmat
liikenteen yleissuunnitelmia lukuun otta
maisemasuunnittelusta

9
kaa;
10
11

annetuista kehotuksista luetteloa

12
13

telmat ja asemakaavojen rakentamistapaohjeet

14
15 laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneiden kustannu
16
17
18
19

nttijaon toteuttamisesta
omistamalle alueelle
varten toisen maalle

gin omistamalle maalle tai kaupunkia

20
21
22
23

missuunnitelma

24 vastata vesihuoltolain mukaisten kunnalle
suunnitteluun
25
26

asuntolainoitukseen liittyvien lakien

27
28 vastata ja huolehtia hulevesien hallinna
asemakaava-alueella
29

ja kunnan hulevesi
teensovittamiseksi tarpeelliset rajakohdat; (kv. 17.9.2018)
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29
tai kunnan osaa koskevia tarkempia
llinnasta (kv. 17.9.2018)
tamiseksi, joka koskee kadun tai yleisen alueen suunnittelua, rakentamista tai
kunnossapitoa (kv. 17.9.2018)
30
22.3.2021)
31

een tulvariskien hallinnan suunnitteluun

32 osallistua vesienhoidon suunnitteluun ja vesihuollon valmiussuunnitteluun
33 osallistua sammutusvesisuunnitelman laatimiseen ja huolehtia sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin (pelastuslaki)
34
35
36

ja ostamisesta kun kauppahinta on

37
38

alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
kadun ja yleisten alueiden

39

valta

rakennuslautakunnan erityi
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n apuna sovittaa yhteen kaupungin eri

41
42 valmistella kaupunginhallitukselle toimialaansa kuuluvat kaupungin lausunnot
43

kuntalaisille ja muille viranomaisille

44
45
46
jelulain mukaisista rauhoitushakemuksista
47 huolehtia kaupunkien omistamien luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden hoidon suunnittelusta ja toteutuksen valv
48

mukaisissa rajoitus- ja kieltoasioissa

usunnot maasto- ja vesiliikennelakien

49 toimia maa-aineslain tarkoittamana Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien lupaja valvontaviranomaisena
50

lupaviranomaisena

51
52
53

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
suuremmat poikkeamiset:

tekniset vaatimukset) koske-

keamisia

54

55
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asemakaava-alueella ojan tekemiojapenkereen tai pumppuaseman sijoit-

57 toimia Kuopion ja Suonenjoen kaupunki
18) (kv. 22.3.2021)
58

hallintopakkoa MRL 103 d, 103 f, 103

19 a
poistamiseksi, kun hulevesihaitta on tontilla; (kv. 17.9.2018)
20
asioissa
21
22 huolehtia erityislaeissa, as
23 huolehtia tupakkalain kunnalle osoitetu
pungin alueella
24

25

talteen otettujen el

26 vastata asiakkaiden palvelutarpeiden selv
raportoida niiden saavuttamisesta
27
28

mistelua varten
tumista

29 arvioida palvelun tuottamisen laatua ja kustannuksia;
30
31
32
33
34

taan
ta taksoista, maksuista, vuokrista ja

30 (72)
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omaisuuden luovuttamisesta liiketoi-

mintaa lukuun ottamatta

36
37
38
taa lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa
39

tarkoittamana kunnan toimivaltaisena

viranomaisena. (kv 9.9.2019)

ratkaisuvalta

1

okraamisessa noudatettavista periaat-

teista

2
3
4
5

tannusarvio on alle kaksi (2) miljoonaan euroa.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan
valta

1
2

lukiokoulutuksen opetussuunnitelmasta

ssuunnitelmasta ja perusopetuksen ja

3
4
5
6

en oppilaaksi oton perusteista
seurata alueen ammatillisen koulut

7
8

in neuvottelukuntaan, ellei toiminta-
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9
10
11

palveluista kunnassa

12
13

lisesta varoituksesta varattuaan oppilaalle ja vanhemmille tilaisuuden tulla kuulluksi.

Perusturva- ja terveyslautakunna
valta
kasvatus- ja perheneuvonnasta.

1
2

huolehtia talous- ja velkaneuvonnasta

3
4

sosiaalihuoltolaissa tarkoitetun vastaavan vi

5

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja sosiaalihuoltolain
sosiaalipalveluiden erityislakien kuten mm. vammaispalvelulain, kehitysvamma-

Pohjois-Savon aluepelastuslauta
ratkaisuvalta
pidosta ja sen palvelujen tuottamisesta, kuten pelastustoimea koskevassa lain-

hunkin seutukuntaan.
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Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta toimii Kuopion kaupunginvaltuuston ja Kuopion kaupunginhallituksen alaisuudessa.

1
2
3
4
pimuksessa
5
6

ista ja nuohous-

maksuista

7
8
9
10
11
12
13
14
15

vastata toimialueellaan pelastuslaissa ja

uksessa alueelliselle

esta kuten ensivastetoiminnan, ensihoi-

Pelastuslaitoksen organisaatiosta
n johtamistoimintaan osallistuvat muut
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kukko Oy:n, osakaskunnat, jotka ovat allekirjoittan

hoitaminen.
Lautakunta huolehtii sopijakuntien valtuusto
seuraa ko. ohjelman toteutumista. Lautatason.
. Lautakunnalla on oikeus saada kunnilta

1
2

n ulkopuolelle

3
4
5
6

teutumista toimialueellaan ja kehottaa tarv

ojeluviranomaisten

asia.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan erityis-
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Joukkoliikennelautakunnan toimivalta-alueeseen kuuluvat Kuopion kaupunki ja
tarkoittamana seudullisena toimivaltaisena viranomaisena ja vastaa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY, N:o 1370/2007) ja Suomen kansalli-

1
2
3
niiden noudattamista, ellei to
4

valvoa niiden noudattamista, ellei toi-

5
6

pimuksen mukaisesti

7
8

Vastata toimintaansa kuul

9
10
11
12
13

minnallisten ja taloudellisten tavoitte

1

sen sille asettamien strategisten, toi-

asostaan tekemien esitysten pohjalta

2
3

4

imivalta-alueellaan harjoitettavaan
reittiliikenteeseen ja kutsujoukkoliikenteeseen luvat liikenteenharjoittajien
hakemuksesta
tukien, avustusten ja
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5

Antaa lausunnot toisen joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimi-

6

Hoitaa muut joukkoliikennelaissa ja EU:n palvelusopimusasetuksessa paikalli-

on edelleen siirretty, ei voi en

Valtuuston asiakirjoja koskevat tiet
an antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

tus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja kukin erikseen.

osalta, jotka koskevat palvelussuhteeseen ottamista tai palvelusuhteen ehtoja.
Kaupunginhallituksella ei ole kuitenkaan otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunintasopimuksessa on mainituilla tavoin

Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen ja kaupunginhallituksen jaoston on il-
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Lautakunnan alaisen viranomaisen ja lautakunnan jaoston on ilmoitettava lauta-

Liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava johtokunnalle tesellaisia asioita tai asia-

n allekirjoittamisesta.
pauksissa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen, lautakunnan ta

6 luku

n, ellei kunnallisesta viranhaltijasta

mansa perusteella.

Kaupunginjohtaja
Apulaiskaupunginjohtaja
Asiakkuusjohtaja

velujen vastuualuejohtajien hallinnollinen asema on asiakkuusjohtaja. (kh.
15.1.2018)
toimintavirkavastuulle kuuluvat yleiset henki-
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palkkauksesta.

tava viranomainen ennen vira

niiden virkojen osalta, joihin ottaa kaupunginvaltuusto. Palvelukseen ottava viranuusehtojen ja virkanimikkeiden muuttamisesta.
toksista.
palvelukseen ottamisessa

rkasuhteeseen otetpauksessa.
Palvelukseen ottava viranomainen vahvistaa ehdollisesti suoritetun virkavaalin tai
tuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta kaupunginhallitus vahvistaa ehdollisesti suoritetun virkavaalin tai valinnan.
rustettavaan vakinais
ehdot. (kv. 17.9.2018)

Palvelussuhteeseen ottaminen

tamatta palvelualueita.
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van palvelussuhteeseen ottamiseen pal-

velualueellaan. (kh. 15.1.2018)
Palvelukseen ottavat viranomaiset ovat
kaupunginjohtajat (kh. 15.1.2018)

kaupunginhallitus, joka ottaa palvelukseen kaupunkisuunnittelujohtajan, elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen asiakkuusjohtajat, pelastusjohtalautakunta, joka ottaa palvelukseen toimialansa asiakkuusjohtajat ja muun
johtokunta, joka ottaa palvelukseen toimialansa johtajan ja muun toimialansa

Yleistoimivalta
kaupunginjohtaja tai kaupungin he

jina toimivat kaupunginjohtaja, apulais-

huomioon

mukainen vaativuustaso.

kasta.

uuston ottamien viranhaltijoiden paluuden vuoksi mak-
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lkan alentamisesta

aloittain
kasta. (kh. 15.1.2018)

(kv. 17.9.2018)

Kannustava palkkaus
voitteista.
17.9.2018)

toimivaltaan kuuluvassa paikallisneuvottelussa.
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mukaisten palkkioiden maksamisesta muilta osin, mutta kaupunginjohtajan osalta
n puheenjohtaja. (kh. 15.1.2018)

hasta tai saavutetusta eu
settavasta kertapalkkiosta.

seen osallistuminen

ksen antaminen ja koulutuk-

llisuudesta, keskeyt-

koulutukseen osallistumisesta, edustus- ja matkakuluista.
ulaiskaupunginjohtajien virkamatkoista, koulutukseen osallistumisesta, edustus- ja matkakuluista. (kh. 15.1.2018)
kuusjohtajien virkavapaan

konsernipalvelujen palvelualueen asiak-

sesta.
liikelaitosten johtajien ja pelastusjoht

sta, tarvittavista sijaisista ja muista

lutukseen osallistumisesta. (kh. 15.1.2018)

ja koulutukseen osallistumisesta.

ttamisesta, tarvittavista sijaisista ja
ja matkakuluista

palkka- ja muista eduista. (kh. 15.1.2018)
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a asiakkuusjohtajan

misen palkka- ja muista eduista.

muista eduista.

Palvelussuhteen irtisanominen, purkaminen, varoituksen antaminen ja lomauttaminen
Palvelukseen ottava viranomainen irtisanoo tai purkaa palvelussuhteen ja antaa
sesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitetun varoituksen.
Kaupunginhallitus irtisanoo tai purkaa palvelussuhteen ja antaa em. varoituksen
tapauksissa, joissa palvelukseen ottava viranomainen on kaupunginvaltuusto lukuun ottamatta kaupunginjohtajaa, jonka palvelussuhteen irtisanoo kaupunginvaltuusto.

sesta viranhaltijasta annetun la

ulaiskaupunginjohtajan ja muiden kaupunginvaltuuston ottamien viranhaltijoiden virantoimituksesta

liaikaisesta virantoimituk-
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Apulaiskaupunginjohtaja, liikelaitoksen johtaja ja pela

vaksi.

Virkasuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi, virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen, viranhaltij

den kaupunginvaltuuston ottamien viranhaltijoiden virkasuhteen muuttamisesta
osa-aikaiseksi, virantoimitusvelvollisuuden

haltijoiden virkasuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi, virantoimitusvelvollisuu-

Viranhaltijan sivutoimilupa ja sivutoimi-ilmoitus
den kaupunginvaltuuston ottamien viranhalt
toimi-ilmoituksen aiheuttamista

17.9.2018)
ten maksamisesta kaupunginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajille. (kh.
15.1.2018) (kv. 17.9.2018)
ikakorvausten maksamisesta KVTES III

minta-alueella noudatetaan.

skevaa todistusta.

osta.
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Liikelaitoksia koskevat m
johtajan palvelussuht

ja virkaehtosopimusten rajoissa.

ten rajoissa.

pungin konserniohjeissa.

7 luku
(Kv. 14.12.2020)
Tiedonhallinta ja asiakirjahallinto
Tiedonhallinnan ja asiakirj

in vaatimusten mukaisesti. Tiedonhallin-

kirjatiedot helposti saatavilla.

nhallinnan ja asiakirjahallinnon
kirjahallinnan ja asiakirjahallinnon ohjeis1

van viranhaltijan,

lintoa, arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtaallinnan ja asiakirjahallinnon hoitami-

2
alueiden asiakirjaha
3
4

Lautakunnan tiedonhallinnan ja
Lautakunta huolehtii oman palvelualueensa tietoaineistojen ja asiakirjatietojen
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II OSA
Talous ja valvonta
8 luku
Taloudenhoito
Talousarvio ja taloussuunnitelma
ksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet.

sernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

tuvan liikelaitoksen talousarvion.
pano-ohjeet.
lvelutavoitteiden toteutumista.
Toiminnan ja talouden toteutumisesta ra
kahdella kalenterivuoden aikana laadittavalla osavuosikatsauksella.

Talousarvion muutokset

nallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tulo-

muutetaan talousarviovuoden aikana.

tteiden muutoksista, kun organisaatiota
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voitteiden muutoksista. Valtuuston ase
valtuusto.

tojen perusteiden pohjalta kaupunginKaupunginhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

Avustukset ja takaukset

nut yli 10.000 eurolla.

Rahatoimen hoitaminen
teen hoito, lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen.
perusteista.

llisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan
an antamisen periaatteista. Talousarvion

muutoksista.
sta ja lainan antamisesta noudattaen
aansa alaiselleen viranomaiselle.
Muutoin kaupungin rahatoimesta vastaa kaupunginhallitus.

mainittu viranomainen.

Asiakirjojen antamise
maksu.
vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulos-
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9 luku
Ulkoinen valvonta

johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta
valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunnan kokoukset

aansa tarkastuslautakunnan kokoukseen.

1

2

3
mukaisella tavalla
4

tekee esityksen tarkastuslautakunnan talousarvioksi

5
6
7
8
9

ratkaisee muutkin toimialaansa koskevat asiat, ellei ole muuta viranomaista,
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Sidonnaisuusilmoituksiin
Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84
moittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.
Tarkastuslautakunta on sidonnais
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
vuosittain.

Valtuusto valitsee tilintarka
tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautaku

kanssa

Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi
Tilintarkastuskertom
Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista
kirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavain-

Tarkastustoimisto
tulevat asiat ja toteuttaa hallinnon ja talo
kastajaa.

lla tarkastuslautakunn
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10 luku
ja riskienhallinta
skienhallinnan perusteet

valvonnan ja riskienhallinnan
Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaise
1
2

vat

aa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelyta-

mukaisesti ja tuloksellisesti

3

4
5

kienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta
naiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteu-

en valvonnan ja riskienhal-
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Viranhaltijoiden ja esimiesten

meenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat
vat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. (kh. 15.1.2018)

toivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

n ja tuloksellisuuden valvonnasta

jota kaupunginhallitus ja kaupunginj

nettuun ohjeistukseen
tukea toimialoja tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien tunnistamisessa
ja arvioida riskien hallintaa

mitetaan tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille tiedoksi.
peelliset tiedot ja asiakirjat.
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III OSA
Valtuusto
11 luku
Valtuuston toiminta

johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Valtuustolla on kaksi varapuheenjohtajaa.

valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on ka

ta on annettava

tissa tarkoitetun ilmoituksen.

sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryh-

Muutokset valtuustor
Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryh-

Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryh
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Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuusto

12 luku
Valtuuston kokoukset
Valtuuston varsinainen ko
ssa kokouksessaan, jossa kokouksen osal-

kokouskutsussa mainitussa tilassa.

Kokouskutsu
rapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen a

mainittava, jos osa kokousasioista

i seurata kokousta. Kokouskutsussa on
ussa kokouksessa.

suus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista

kaisessa suhteessa.
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Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta

kokousasia.
huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja as
taa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleill
kouksen ajasta ja paikasta.

Varavaltuutetun kutsuminen
Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteelliheenjohtajalle. Puheenjohtaj
kansliaan.
Saatuaan valtuutetulta tai muuten luote
ettu. Varavaltuutetut kutsutaan kokouk-

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien
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Kokouksen johtaminen ja

tettava kokous.
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon
kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osalli
varapuheenjohtajat ovat po

teaa, onko valtuusto laillisesti kool

poissa oleviksi.

varavaltuutetut, jotka ovat saapuneet koistuvansa tai joita muuten ei ole todettu

Kokouksesta poistumisesta on ilmoitettava puheenjohtajalle.
Puheenjohtaja voi toimittaa kokouksen ke

nhallituksen ehdotus taikka, milloin tar-

asta, pohjaehdotuksena on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on
poistettava esityslistalta.
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Puheenvuorot

Puheenvuorot annetaan pyyd
puheenjohtaja voi antaa
1

jalle ryhmien suuruudenmuka

2

puheenvuoron kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginjohtajalle,
apulaiskaupunginjohtajille

3

repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.

muita.

Puheenvuoron saaneen on puhuttava paikaltaan tai puhujakorokkeelta.
. Jos valtuutettu poikkeaa

puheessaan asiasta, puheen
puhetta. Jos valtuutettu ilmeisen tarpee
taja voi asiasta huomautettuaan kiel

Kokouksen sujuvan kulun turvaamiseksi puhe
asiassa rajoittaa valtuutettujen puheenvuorojen pituutta
eenvuorojen pituuden toisin.

asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyseuraavien puhujien on puheenjohtajan
kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa
in keskustelua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus hy-
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Ehdotukset
Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja
niin vaatii. Kun kaikki puheenvuorot on
aja julistaa keskuskannatettu tai joka on tehty vaihtoehtois

hdotus otetaan kui-

seen otettavia ehdotuksia kuin pohjaehdotus, puheenjohtajan on julistettava se

s on vaadittaessa tai puheenjohtajan
katsoessa sen selvyyden vuoksi tarpeelliseksi toimitettava uudelleen nimenhuu-

1

aehdotuksesta kaksi eniten poikkeavaa
jaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta va
on otettava pohjaehdotuksen kokonaan
taan

etaan, kunnes saamuista ehdotuksista voittanutta vas-

2
ketaan ehdotuksen suuruuden mukaise

3

puheenjohtajan on ilmoitetta
tuloksen todetessaan.

mista esitetyt kirjalliset peru
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Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kosessa.

13 luku
Vaalit

vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin.

tuuston puheenjohtajalle puheenjoht

suljetussa kuoressa.

tai ehdokasparille. Jos valittavia on ene

ustavat muutenkin vaalitoimituksessa,

Valtuuston vaalilautakunta
Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaa-
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puheenjohtajan.

vaalitoimituksen nimenhuuto
vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan.

Ehdokaslistojen laatiminen

mii listan asiamiehen

tarkoitetut oikaisut.

ajalle ja on oikeutettu te-

Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen
Kun ehdokaslistojen antami
taja antaa ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko ne asianmukaisesti laaditut. Jos listassa on virheellisyys, annetaan asiamiehelle tilaisuus sen

dollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mi

Suhteellisen vaalin toimittaminen

ehdokaslistan numeron.
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estyslippujen

Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston puheenjohtajalle, joka ilmoittaa vaalin tuloksen valtuustolle.

14 luku
Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus
Valtuutettujen aloitteet
tteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle, joka ilmoittaa aloitteen vastaanotetuksi.

punginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginvaltuusto voi palauttaa asian uudelleen val-

Kaupunginhallituksen on vuosittain he

dytty.

toimenpiteisiin niiden johdosta on ryh-

Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys
jallisen kysymyksen kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta.

Kyselytunti

61 (72)
Kuopion kaupunki

2.8.2021

Dnro 6194/2016
Julkinen

htajalle ja apulaiskaupunginjohtajille
koskevista asioista. (kh. 15.1.2018)
allisessa muodossa kaupunginkansliaan.

tuntiin.
Saatuaan kaupunginjohtajalta tai apulaiskaupunginjohtajalta vastauksen kysy. (kh. 15.1.2018)
Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja.
ennalta sovitusta ajankohtaisesta aiheesta iltakoulu, tiedotustilaisuus tai seminaari. Keskustelun puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja.

IV OSA

15 luku
Kokousmenettely

sissa.

ssa kokouksessaan, jossa kokouksen osal-
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uheenjohtajalle esityksen kokouksen pikokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta

Kokouskutsu ja esityslista
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen a

Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta

Verkossa julkaistavalta esityslistalta void
harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja as
taa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleill
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aapumasta kokoukseen, on kutsuttava vajohtaja tai esitte-

tuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjo

heoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja kaupun-

Kaupunginhallituksen edustus

Avattuaan kokouksen p

varapuheenjohtaja ovat pois

Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot

Kokouskutsussa mainitse
ta, jota on kannakouskutsussa.
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kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajanjoh-

Esittely

(pohjaehdotus)
telun aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on
pohjaehdotus.
ityslistalta, asia poistetaan, jollei toi-

Esteellisyys

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys

sesta.
tkaisee, saa osallist
teessa.
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lauttaminen valmisteltavaksi
lauttamisesta valmisteltavaksi tai joki

ien on puheenjohtajan kehotuksesta
rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan va

Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.
heenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta
kannatettu

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa

nnatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on

dotus katsotaan rauenneeksi

vussa.

n puheenjohtaja. Jos puditaan puheenjohtajan
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kokouspaikka

asiaotsikko
selostus asiasta
esteellisyys ja perustelut

vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos

Muuna tietoina
puheenjohtajan allekirjoitus

viranhaltijan ja luottamushen
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ohjeineen tai valitusosoituk
nan verkkosivuilla siten kuin kunt
nille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kaupunginhallitus
antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annetvaa ohjeistusta omalla toimialallaan.

16 luku

Aloiteoikeus
intaa koskevissa asioissa.
uaan koskevassa asiassa.

an viranomainen, jolla on
aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin,
aloitteista ja aloitteiden perusteella suor
Kaupunginhallituksen on vuosittain maa
tuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suo-

Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava

prosenttia kunnan asukkaista, aloite on
kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen

auden kuluessa aloitteen saapumisesta,
aloite johtanut toimenpiteisiin.
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Asiakirjojen allekirjoittaminen
kaupunginjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai kaupunginlakimies, jollei kauasiakirjan allekirjoittaa toimielimen pu-

Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet
mukset, sitoumukset ja muut asiakirjat
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.

Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen
Todisteellisen tiedoksiannon voi kaupungin puolesta vastaanottaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, kaupunginlakimies tai
hallintojohtajan valtuuttama viranhaltija.

V OSA

17 luku
Kokouspalkkiot ja ansionmenetys

aa tai palkkiota luottamustoimen hoitamikustannuksista, joita luottamustoimen

Kokouspalkkiot
Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat palkkiot:
Kaupunginvaltuusto, valiokunnat, valtuuston iltakoulu,
neuvottelukunta ja kyselytunti

175 euroa

Kaupunginhallitus, jaostot, hallituksen iltakoulu ja
hallituksen asettamat toimikunnat

175 euroa
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Kuntarakennelain mukainen yhdistymishallitus

175 euroa

Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja lautakunnan asettamat
toimikunnat

125 euroa

tilaisuudet ja seminaarit,

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle
palkkio 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan palkkio maksetaan kokouksen
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille suoritetaan osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen sama palkkio kuin kaupunginhallituktetaan osallistumisesta valtuuston kokoukseen palkkio samojen perusteiden mukaisesti kuin valtuutetullekin.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja

kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio.

Vuosipalkkiot
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille
jen
suuruinen vuosipalkkio:
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja

10.000 euroa
6.000 euroa
10.000 euroa
8.000 euroa

Hyvinvoinnin edis
Kasvun ja oppimisen lautakunta

3.000 euroa

Kaupunkirakennelautakunta

3.000 euroa

Perusturva- ja terveyslautakunta

3.000 euroa

Tarkastuslautakunta

3.000 euroa

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

2.000 euroa

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

2.000 euroa
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johtokunta

2.000 euroa

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

2.000 euroa

Kuopion Veden johtokunta

2.000 euroa

saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
ettava palkkio maksetaan kuntavaalien

nnan ja -toimikunnan puheenjohtajalle

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

240 euroa

Vaalilautakunnan sihteeri

190 euroa

heenjohtajalle maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan kullakin kerralla vaalikohtainen kertapalkkio 2.000 euroa. Tasavallan presidentin vaalin ollessa kaksivaiheinen
kin vain kertaalleen.

uspalkkio 50 %:lla korotettuna.
sellaiseen edustajainkokoukseen, toimikuntaan, varsinaiseen kunnallishallinnon
alaan kuulumattomaan toimielimeen tai muuhun vastaavanlaiseen luottamustehnen kokouspalkkiota vastaava palkkio. Vastaava korvaus suoritetaan luottamus-
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kaupungin edustajaksi muuhun tilaisuuteen, josta ei makseta eri palkkiota, suorisesta maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.
laisuudesta laadittuihin muistioihin tai muuhun luotettavaan selvitykseen.
koskevat ilmoitukset joka toinen kuukausi. Luottamustoimipalkkiot ja luottamuslein. Vuosipalkkio maksetaan suhteellisena osuutena kuukausittain.

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Luottamustoimesta suorite
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

5.000 euroa/kk

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja 2.500 euroa/kk
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja 1.250 euroa/kk
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
palkkioihin (159

osuus palkasta.

2.500 euroa/kk
mentti) tai ansionmenetyskor-

jaisella on oikeus saada suhteellinen

Ansionmenetyksen korvaaminen
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten kor-

aa, ateriakorvausta, majoittumiskor-

Kokousmatkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta niille kaupungin luotakaupungin alueen ulkopuolella.
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Kantakaupungin alueella tarkoitetaan aluetta, jota rajoittaa pohjoisessa Kallansil-

menetys on todella tapahtunut. Korvaus vo
vastaava. Samoin edellytyksin maksetaan korvausta kohtuullisista kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoikopuolisille suorittamistaan
hoitamisen kannalta.
nilta ja muun korvauksen

a tunnilta. Korvausta mak-

Saadakseen korvausta ansion

neista kustannuksista.
meksi vahvistetun valtionverotuksen ansi
uloksi lasketaan verotuksessa va

nnilta katsotaan vii-

kija omistaa yli 50 prosenttia.

nen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneiden

Tulkintatilanteiden ratkaiseminen

Voimaantulo

Muutos (kh. 15.1.2018) voimaan 1.2.2018 lukien.
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Muutos (kv. 17.9.2018) voimaan 1.10.2018 lukien.
Muutos (kv. 22.10.2018) voimaan 1.4.2019 lukien.
Muutos (kv. 10.6.2019) voimaan 1.4.2020 lukien.
Muutos (kv. 9.9.2019) voimaan 1.11.2019 lukien.
Muutos (kv. 18.11.2019) voimaan 1.1.2020 lukien.
Muutos (kv. 16.12.2019) voimaan 16.12.2019 lukien.
Muutos (kv. 16.12.2019) voimaan 1.1.2020 lukien.
Muutos (kv. 16.3.2020) voimaan 16.3.2020 lukien.
Muutos (kh. 13.7.2020) voimaan 1.8.2020 lukien.
Muutos (kv. 14.12.2020) voimaan 1.1.2021 lukien.
Muutos (kv. 22.3.2021) voimaan 1.4.2021 lukien.
Muutos (kv 30.11.2020) voimaan 1.6.2021 lukien. Muutos (kv 17.5.2021)
voimaan 1.8.2021

