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1 LUKU  
YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
1 §  
Säännön soveltamisala ja sen suhde muihin johtosääntöihin 
 
Hallintosäännössä määrätään kaupungin organisaatiosta ja sen tehtävistä, kaupungin 
taloudesta, kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamisesta sekä kokousmenettelystä. 
Lisäksi siinä annetaan muitakin määräyksiä. 
 
Kaupunginhallitus päättää niistä laissa säädetyistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan 
liittyvistä asioista, joista ei ole toisin säädetty tai tässä johtosäännössä muuta määrätty. 
 
Kaupunginvaltuuston työjärjestykseen nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisesti. 
 
Jätelautakunnan johtosääntö sisältää lautakuntaa koskevat erityiset määräykset. 
 
Forssan vesihuoltoliikelaitokseen tätä sääntöä sovelletaan jäljempänä sanotuin osin. 
 
2 LUKU 
ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 
 
2 §  
Toimielimet 
 
Kaupungin hallinnossa ovat valtuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan 
ja tarkastuslautakunnan lisäksi sivistys- ja tulevaisuuslautakunta, yhdyskuntalautakunta, 
ympäristölupalautakunta, kunnallisen liikelaitoksen Forssan vesihuoltoliikelaitoksen joh-
tokunta sekä konserniohjausneuvottelukunta ja Forssan yhteislyseon johtokunta. Fors-
san vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta on suoraan kaupunginhallituksen alainen. Fors-
san yhteislyseon johtokunta on sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan alainen. 
(Kv. 20.4.2015, 11 §)  
 

 Jätelautakunta on Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen alueellinen 
toimielin. Lautakunnan kokoonpanosta ja toiminnasta määrätään hallintosäännön lisäksi 
lautakunnan johtosäännössä ja yhteistoiminta-alueen kuntien välisessä sopimuksessa. 
 
Valtuustossa on 43 jäsentä. Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Keskusvaalilauta-
kunnassa ja ympäristölupalautakunnassa on 5 jäsentä. Tarkastuslautakunnassa on 7 
jäsentä. Muissa lautakunnissa on 13 jäsentä. 
 
Yhdyskuntalautakunnan yksityistiejaostossa on 3 jäsentä. Forssan vesihuoltoliikelaitok-
sen johtokunnassa 5 jäsentä.  
 
Forssan yhteislyseon johtokuntaan kuuluu seitsemän jäsentä. Humppilan, Jokioisten ja 
Tammelan kunta nimeävät kukin johtokuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtai-
sen varajäsenen. Konserniohjausneuvottelukuntaan kuuluu 13 jäsentä. 
 
Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta sen toimikaudeksi pu-
heenjohtajan ja valtuuston päättämän määrän varapuheenjohtajia. Valtuusto valitsee 
toimikaudekseen lautakuntien ja johtokunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Forssan yhteislyseon johtokunnan varapuheenjohtaja valitaan 
Humppilan, Jokioisten ja Tammelan kuntien nimeämistä jäsenistä.  
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Valtuusto valitsee toimikaudekseen yhdyskuntalautakunnan yksityistiejaoston jäsenet 
sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan varsinaisista jäsenistä.  
 
Valtuusto voi asettaa jaostoja kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallitus voi asettaa lau-
ta- ja johtokuntiin muut kuin edellä mainitut jaostot. Asettaessaan jaoston valtuusto ja 
kaupunginhallitus määräävät jaoston toimikauden, tehtävät, ratkaisuvallan sekä jäsen- 
määrän. Kaupunginhallitus samoin kuin lauta- ja johtokunta valitsee jaoston puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston jäsenet sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
valitaan toimielimen varsinaisista jäsenistä. 
 

 Jätelautakunnan jaostojen asettaminen edellyttää yhteistoiminta-alueen kuntien kuule-
mista. 
 
Kaupunginhallitus voi asettaa toimikuntia. 
 
Kaupungilla on yhteistoimintaryhmä.  
 
Keskushallinnon, sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan, yhdyskuntalautakunnan, ympäris-
tölupalautakunnan sekä Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan alaiset toimialat 
voivat jakaantua palvelualueisiin ja palveluyksiköihin sekä toimintayksiköihin.  
 
3 §  
Toimialat ja niiden tehtävät 
 
Liitteenä olevassa kaaviossa on esitetty kaupungin toiminta- ja palveluorganisaatio jaet-
tuna toimialoihin, palvelualueisiin ja palveluyksiköihin. Vesihuoltoliikelaitoksen sitä tar-
kemmasta organisoinnista päättää liikelaitoksen johtokunta. 
 
Kaupunginhallitus 
 
Kaupunginhallitus vastaa muutoin säädettyjen ja määrättyjen asioiden lisäksi kaupungin 
edunvalvonnasta, asuntopolitiikasta, elinkeinopolitiikasta, elinkeinojen kehittämis- ja 
hanketoiminnasta, matkailuneuvonnasta, henkilöstöpolitiikasta, konserni- ja omistaja-
ohjauksesta, maankäyttöpolitiikasta ja sen toimeenpanosta, organisaation kehittämises-
tä, taloudenhoidosta, taloussuunnittelusta, riskienhallintapolitiikasta, sisäisestä valvon-
nasta ja työsuojelusta. Se toimii keskushallinnosta vastaavana luottamushenkilötoi-
mielimenä. (Kv. 20.4.2015, 11 §)  
 
Kaupunginjohtaja 
 
Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin viranhaltija- ja työntekijäorganisaatiota. Hän vastaa  
kaupungin ja konsernin operatiivisesta johtamisesta ja operatiivisesta omistajaohjauk- 
sesta sekä muun ohella markkinoinnista, elinkeinojen kehittämisestä ja elinkeinopoliitti- 
sista hankkeista. (Kv. 20.4.2015, 11 §)  
 
Keskushallinnon toimiala 
 
Keskushallinnon toimialaan kuuluvat hallintopalvelujen, talouspalvelujen ja henkilöstö-
palvelujen palvelualueet. Talousjohtaja johtaa koko keskushallintoa. Kaupunginsihteeri 
johtaa hallintopalvelujen palvelualuetta, talousjohtaja talouspalvelujen palvelualuetta ja 
henkilöstöpäällikkö henkilöstöpalvelujen palvelualuetta. 
 
Hallintopalvelujen palvelualue vastaa hallinnon ja elinkeinojen kehittämisestä, markki-
noinnista, joukkoliikenteestä, kaupungin arkistotoimesta, kaupunginhallituksen ja val-
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tuuston kokousten yleisestä valmistelusta sekä niiden sihteerintehtävistä ja päätösten 
toimeenpanon valvonnasta, keskushallinnon kirjaamotehtävistä ja toimialojen kirjaamo-
tehtävien ohjauksesta, kunnallisen pysäköinninvalvojan tehtävistä, viestinnästä ja ulkoi-
sista suhteista sekä muista keskushallinnon muille yksiköille kuulumattomista hallinto-
asioista. 
 
Talouspalvelujen palvelualue vastaa kaupungin, myös sen liikelaitoksen kirjanpidosta ja 
maksuliikenteestä, hallinnon toimistopalveluista, painatus-, posti- ja puhelinpalveluista, 
tietohallinnosta, kaupunkikonsernin talouden ohjauksesta ja seurannasta, talousarvion 
ja -suunnitelman valmistelusta, tilinpäätöksestä ja laskentatoimen kehittämisestä sekä 
rahoituksesta ja sijoitustoiminnasta. 
 
Henkilöstöasioiden palvelualue vastaa henkilöstön kehittämisestä ja koulutuksesta, 
henkilöstön virkistystoiminnasta, luottamushenkilökoulutuksesta, paikallisista yhteistoi-
mintajärjestelmistä, palkkaus- ja palvelussuhdeasioista sekä palkanlaskennasta, työ-
suojeluyhteistyöstä sekä työterveyshuollosta. 
 
Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimiala 
 
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 
 
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, perus- ja lukiokoulutuk-
sesta, Wahren-opiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston opetuksesta, kirjasto-, kult-
tuuri-, museo-, liikunta- ja nuorisotoiminnasta, liikuntapaikkojen hoidosta, työllistämis-
palveluista, viihdeuimala Vesihelmestä sekä järjestöavustusten jakamisesta. Tässä tar-
koitettujen palveluiden osalta lautakunta toimii säännösten tarkoittamana toimielimenä 
ja käyttää sille säännösten mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa. (Kv. 20.4.2015, 11 §) 
 
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimialan organisaatio 
 
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimialan organisaatio vastaa sivistys- ja tulevaisuus-
lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Sivistys-
johtaja toimii lautakunnan alaisena toimialajohtajana ja vastaa toimialalle kuuluvista teh-
tävistä. 
 
Teknisen ja ympäristötoimen toimiala 
 
Yhdyskuntalautakunta 
 
Yhdyskuntalautakunta vastaa asuntolainsäädäntöön liittyvistä kaupungin tehtävistä, 
maankäytön suunnittelusta, kartoitus- ja mittaustoimesta, katujen, toimitilojen ja liikunta-
paikkojen sekä viher- ja muiden yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja yllä-
pidosta siivousta lukuun ottamatta, pelastustoimilaissa tarkoitettujen palvelujen hankin-
nasta, pysäköinninvalvonnasta, yleisiä ja yksityisiä teitä koskevien säännösten tarkoit-
tamista tehtävistä sekä muista tekniseen palvelutuotantoon rinnastettavista tehtävistä. 
 
Ympäristölupalautakunta  
 
Ympäristölupalautakunta vastaa rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta sekä 
maa-ainesten ottoa koskevista lupa- ja valvonta-asioista. 
 
Jätelautakunta 
 
Jätelautakunnan tehtävistä määrätään jätelautakunnan johtosäännössä. 
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Teknisen ja ympäristötoimen organisaatio 
 
Teknisen ja ympäristötoimen organisaatio vastaa jätelautakunnan sekä yhdys-
kuntalautakunnan ja sen jaoston sekä ympäristölupalautakunnan toimialaan kuuluvien 
asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Tekninen johtaja toimii lautakuntien alaise-
na toimialajohtajana ja vastaa toimialalle kuuluvista tehtävistä. 
 
Forssan vesihuoltoliikelaitos  
 
Forssan vesihuoltoliikelaitos huolehtii toiminta-alueellaan ja sen ulkopuolellakin veden 
hankinnasta ja jakelusta, viemäröinnistä, jätevesien käsittelystä sekä vesi- ja viemärijoh-
tojen, -laitteiden ja -laitosten suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta valtuuston 
päättämässä laajuudessa. Liikelaitos toimii kaupungin alueella kiinteistöjen vesi- ja vie-
märilaitteiden (kvv-laitteiden) valvontaviranomaisena. 
 
Liikelaitoksen toiminnasta vastaa liikelaitoksen johtokunta. Vesihuoltojohtaja johtaa liike-
laitoksen toimintaa ja vastaa liikelaitokselle kuuluvista tehtävistä. 
 
3 LUKU  
HENKILÖSTÖASIAT 
 
4 §  
Virat ja toimet 
 
Valtuusto perustaa ja lakkauttaa vakinaiset virat ja toimet (vakanssit). Toimella tarkoite-
taan työsopimuslain perusteella solmittua työsuhdetta ja viralla kunnallisesta viranhalti-
jasta annetun lain (viranhaltijalain) nojalla perustettua virkasuhdetta. Kaupunginhallitus 
päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Määräaikaiseen virka- tai työsuhtee-
seen otettavaa henkilöstöä voidaan palkata talousarvion määrärahojen ja annettujen 
määräysten puitteissa. 
 
5 §  
Henkilöstön asema, kelpoisuusvaatimukset ja koeaika 
 
Kaikki virka- ja työsuhteet ovat hallinnollisesti kaupungin palvelussuhteita. 
 
Ellei toisin ole säädetty tai määrätty, valtuusto päättää erityisistä kelpoisuusvaatimuksis-
ta täyttämiensä virkojen osalta ja kaupunginhallitus muun vakinaisen henkilöstön osalta. 
Henkilöstöasioiden palvelualue pitää kelpoisuuksista erillistä luetteloa. Virkasuhteeseen 
ottava viranomainen päättää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 2 momentin 
mukaisesti määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippu-
matta ottamisesta. 
 
Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ot-
taa palvelussuhteeseen. 
 
Vesihuoltoliikelaitokseen tämän pykälän määräyksiä sovelletaan vesihuoltojohtajan 
osalta. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta antaa liikelaitoksen muuta henkilökuntaa kuin 
vesihuoltojohtajaa koskevat tässä pykälässä tarkoitetut määräykset. 
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6 §  
Vakanssien täyttölupa, vapautuvista työpaikoista tiedottaminen ja viran haetta-
vaksi julistaminen 
 
Avoimeen vakinaiseen virkaan ja työsuhteeseen (vakanssiin) otetaan viranhaltija tai 
työntekijä viipymättä, ellei ottava tai sitä ylempi viranomainen ole toisin määrännyt. 
 
Kaupunginhallitukselta on pyydettävä aina lupa vakanssin vakinaista täyttämistä varten.  
 
Vapautuvista työsuhteisista työpaikoista tiedottaa ja työtä tarjoaa työsopimuslain sään-
nösten mukaisesti tai viran julistaa haettavaksi ja virkasuhteista työtä tarjoaa viranhalti-
jalain säännösten mukaisesti se viranomainen, jonka tehtävänä on täyttää virka tai ottaa 
työntekijä. Kaupunginhallitus julistaa kuitenkin haettavaksi viran, johon valtuusto valit-
see viranhaltijan. Kaupunginhallitus voi perustellusta syystä yksittäistapauksessa myön-
tää luvan ottaa viran senhetkinen hoitaja viranhaltijaksi vakinaiseen eli toistaiseksi voi-
massa olevaan virkasuhteeseen ilman julkista hakumenettelyä. 
 
7 §  
Henkilöstön ottaminen 
 
Valtuusto täyttää kaupunginjohtajan, henkilöstöpäällikön, kaupunginsihteerin, sivistys-
johtajan, talousjohtajan, teknisen johtajan ja vesihuoltojohtajan virat. 
 
Kaupunginhallitus ottaa kaupunginarkistonhoitajan ja tietohallintopäällikön. 
 
Lautakunnat sekä vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta ottavat alaisensa palvelualueiden 
ja -yksiköiden toiminnasta vastaavat viranhaltijat ja työntekijät. 
 
Kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kaupunginsihteeri, sivistysjohtaja, talousjohtaja, 
tekninen johtaja ja vesihuoltojohtaja ottavat muun alaisensa vakinaisen henkilöstön. 
Nämä voivat määrätä alaisensa viranhaltijan esittelemään asian. 
 
Kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kaupunginsihteeri, sivistysjohtaja, talousjohtaja, 
tekninen johtaja, vesihuoltojohtaja sekä palvelualueen ja -yksikön toiminnasta vastaavat 
viranhaltijat ottavat alaisensa määräaikaisen henkilöstön. 
 
8 §  
Palkan vahvistaminen 
 
Palkan vahvistaa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa se toimielin taikka esi-
miehenä toimiva viranhaltija tai työntekijä, joka hallintosäännön nojalla ottaa viranhalti-
jan tai työntekijän kaupungin palvelussuhteeseen. Muussa tapauksessa palkan vahvis-
taa kaupunginhallitus. Valtuuston ottamien viranhaltijoiden palkan vahvistaa kaupungin-
hallitus. 
 
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta antaa liikelaitoksen muun henkilökunnan kuin vesi-
huoltojohtajan osalta tässä pykälässä tarkoitetut määräykset. 
 
9 §  
Palvelussuhteen päättyminen, lomauttaminen ja siirto toiseen virkaan 
 
Lomauttamisesta, eron myöntämisestä ja irtisanomisesta päättää se viranomainen, joka 
täyttää viran tai ottaa työntekijän. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin asiasta valtuuston 
täytettävien virkojen osalta kaupunginjohtajan irtisanomista lukuun ottamatta. 
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Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun 
lain 24 ja 35 §:issä tarkoitetuissa tapauksissa sekä työntekijän siirtämisestä muuhun 
työhön työsopimuslain 7 luvussa tarkoitetuissa tapauksissa päättää kaupunginhallitus 
tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin tai työtehtäviin ottamisesta. 
 
10 §  
Henkilöstöasioita koskeva muu ratkaisuvalta 
 
Kaupunginhallitus 
1. määrää johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat ja työntekijät 
2. päättää määräaikaisen viranhaltijan ottamisen virkoihin, joihin valtuusto ottaa vaki-

naisen viranhaltijan, kaupunginjohtajan osalta kuitenkin enintään 12 kuukauden 
ajaksi 

3. myöntää kaupunginjohtajalle vuosiloman ja virkavapautta enintään 12 kuukauden 
ajaksi; valtuusto päättää tätä pitemmästä virkavapaudesta 

4. päättää kaupunginjohtajan varamiehestä, joka hänen estyneenä tai poissa ollessaan 
toimii hänen sijaisenaan 

5. vahvistaa kaupunginjohtajan tehtävät tai toimenkuvauksen 
6. käsittelee lääkärintodistuksen ja vahvistaa valtuuston täytettävää virkaa koskevan 

vaalin 
7. päättää kaupungille työnantajana kuuluvista asioista siltä osin, kuin päätösvaltaa ei 

ole siirretty lauta- tai johtokunnalle taikka viranhaltijalle 
8. päättää paikallisten virka- ja työehtosopimusten sekä henkilöstöä koskevien suosi-

tussopimusten hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta sekä harkinnanvaraisten mää-
räysten soveltamisesta siltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lauta- tai johto-
kunnalle taikka viranhaltijalle 

9. päättää henkilöstöpäällikön, kaupunginsihteerin, sivistysjohtajan, talousjohtajan, tek-
nisen johtajan, ja vesihuoltojohtajan vuorotteluvapaasta sekä enintään vuoden pitui-
sesta siirrosta eri tehtäviin 

10. päättää useaan keskushallinnon tehtäväkokonaisuuteen tai toimialaan liittyvästä 
asiasta, ellei se kuulu valtuustolle 

11. päättää alaisensa toiminnan organisoinnista sekä muista henkilöstöasioista siltä 
osin, kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, johtokunnalle tai viranhaltijalle. 

 
Kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kaupunginsihteeri, sivistysjohtaja, talous-
johtaja, tekninen johtaja ja vesihuoltojohtaja sekä palvelualueen, palveluyksikön 
tai toimintayksikön toiminnasta vastaavat viranhaltijat ja työntekijät ratkaisevat 
alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat: 
1. myöntävät vuosiloman ja päättävät tehtävien hoitamisesta vuosiloman aikana 
2. myöntävät sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja 

työntekijällä on säännösten taikka virka- ja työehtosopimuksen määräysten nojalla 
oikeus 

3. antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virka- tai työmatkamääräyksen 
4. määräävät säännösten mukaisesti tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli- lauantai-, sun-

nuntai- sekä ilta-, yö- ja vuorotyöhön 
5. myöntävät palkallisen virkavapauden ja työloman koulutukseen osallistumista varten 

ja päättävät koulutuksen ajalta myönnettävistä eduista 
6. myöntävät enintään kuukauden pituisen harkinnanvaraisen palkattoman virkavapau-

den ja työloman. 
 
Kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kaupunginsihteeri, sivistysjohtaja, talous-
johtaja, tekninen johtaja, vesihuoltojohtaja sekä palvelualueen tai -yksikön toi-
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minnasta vastaavat viranhaltijat ja työntekijät ratkaisevat lisäksi alaisiaan koske-
vat seuraavat henkilöstöasiat: 
1. myöntävät oikeuden käyttää omaa autoa matkantekoon sekä luovuttavat kaupungin 
viestintä- ja tiedonsiirtovälineiden käyttöoikeuden  
2. myöntävät sivutoimiluvan sekä ottavat vastaan sivutoimi-ilmoituksen ja tekevät sen 
johdosta päätöksen 
3. päättävät alaisensa viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä kunnallisesta vi- 
ranhaltijasta annetun lain mukaisilla perusteilla 
4. päättävät osa-aikatyön käyttömahdollisuudesta 
5. antavat kirjallisen varoituksen palvelussuhteeseen kuuluvien velvollisuuksien laimin- 
lyönnistä tai rikkomisesta 
6. vahvistavat alaisensa henkilöstön tehtävät tai toimenkuvaukset 
7. myöntävät yli kuukauden pituisen harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden ja  
työloman enintään vuodeksi kerrallaan 
8. käsittelevät lääkärintodistuksen ja vahvistavat virkavaalin, mikäli lääkärintodistus on 
varaukseton 
9. päättävät terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. 
 
Kaupunginhallitus voi antaa harkinnanvaraisten virkavapauksien ja työlomien sekä vuo-
silomien myöntämistä koskevia määräyksiä ja yleisohjeita. 
 
Kaupunginjohtaja myöntää henkilöstöpäällikölle, kaupunginsihteerille, sivistysjohtajalle, 
talousjohtajalle, tekniselle johtajalle ja vesihuoltojohtajalle vuosi- ja työloman, päättää 
heidän tehtävistään ja varamiehistään, jotka heidän esteellisinä tai poissa ollessaan 
hoitavat heidän tehtäviään, antaa heille matkustus- ja koulutusmääräykset, hyväksyy 
heitä koskevat laskut sekä ratkaisee palkkausta lukuun ottamatta heitä koskevat muut-
kin henkilöstöasiat. Kaupunginjohtaja voi siirtää edellä tarkoitettuja asioita koskevaa 
päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 
 
11 §  
Yhteistoiminta ja työsuojelu 
 
Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain ja kunnal-
lisen alan työsuojelusopimuksen edellyttämien tehtävien hoitamiseksi kaupungilla ovat  
1. työpaikkakokoukset 
2. hankkeiden ja projektien ohjaus- ja seurantaryhmät 
3. johtoryhmässä oleva henkilöstön edustus 
4. yhteistoimintaryhmä 
 
Yhteistoimintaryhmä hoitaa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kun-
nissa annetussa laissa säädettyjen tehtävien lisäksi myös työsuojelutoimikunnan tehtä-
vät. 
 
1. Työpaikkakokoukset 
 
Työpaikan esimies kutsuu työpaikkakokoukset koolle vähintään kolme kertaa vuodessa. 
 
Työpaikkakokous pitää kutsua koolle työntekijöiden esityksestä esimiehelle ilmoitetun 
asian käsittelemiseksi kahden viikon kuluessa esityksen jättämisestä, muussa tapauk-
sessa kokoon kutsujana toimii yhteistoimintaryhmä. 
Työpaikkakokous voi tehdä esityksiä yhteistoimintaryhmälle. 
 
Työsuojelupäällikkö ja/tai työsuojeluvaltuutettu valmistelee työsuojeluasiat. Valmistelu 
edellyttää työpaikkakokouksesta laadittua pöytäkirjaa. 
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Tarvittaessa voidaan pitää työpaikkojen yhteisiä kokouksia. 
 
Työsuojelupäälliköllä ja -valtuutetulla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
2. Hankkeiden ja projektien ohjaus- ja seurantaryhmät 
 
Kaupunginhallitus asettaa merkittäville projekteille ja kehittämishankkeille tarvittavat 
ohjaus- ja seurantaryhmät. Ryhmien tulee toimia yhteistyössä yhteistoimintaryhmän ja 
työpaikkakokousten kanssa. 
 
3. Johtoryhmät 
 
Kaupungin johtoryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja ja hänen kutsumansa muut jäse-
net. Jäsenistä yksi on henkilöstön edustaja, jonka henkilöstöjärjestöt yhdessä valitsevat. 
Kaupunginjohtaja määrää johtoryhmän toiminnasta ja toimii sen puheenjohtajana. 
 
Lautakuntien ja johtokunnan johtoryhmään kuuluvat näiden toimielinten tehtävistä vas-
taavat viranhaltijat ja heidän kutsumansa muut jäsenet. Jäsenistä yksi on henkilöstön 
edustaja. Toimielimen tehtävistä vastaava viranhaltija määrää johtoryhmän toiminnasta 
ja toimii sen puheenjohtajana. 
 
4. Yhteistoimintaryhmä 
 
Yhteistoimintaryhmän jäsenmäärä on seitsemäntoista jäsentä ja yhtä monta henkilökoh-
taista varajäsentä. Jäsenistä seitsemän on työnantajan ja seitsemän henkilöstön edus-
tajia. Lisäksi yhteistoimintaryhmän varsinaisia jäseniä ovat työsuojelupäällikkö ja kaksi 
työsuojeluvaltuutettua, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Työnantajan edustajista 
kaksi jäsentä on kaupunginhallituksen varsinaisia jäseniä. 
 
Henkilöstöä edustavat työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 
annetun lain 19 §:ssä tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdis-
tykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaryhmään. Työsuojeluvaltuutettujen valinnas-
ta on erikseen määrätty kunnallisen alan työsuojelusopimuksessa. Kaupunginhallitus 
valitsee yhteistoimintaryhmään työnantajan edustajat. 
 
Yhteistoimintaryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja valitaan vuorovuosin työnantajaa ja henkilöstöä 
edustavista jäsenistä. 
 
Kaupunginhallitus nimeää yhteistoimintaryhmän sihteerin. 
 
Yhteistoimintaryhmän toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi. 
 
Yhteistoimintaryhmä kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kut-
susta vähintään kuusi kertaa vuodessa. Kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi 
päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskut-
sun yhteydessä. 
 
Yhteistoimintaryhmä on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä 
vähintään puolen jäsenistä ollessa paikalla, kuitenkin siten, että molempien osapuolten 
edustajista vähintään yksi on paikalla. 
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4 LUKU  
TOIMIELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN YLEINEN RATKAISUVALTA 
 
12 §  
Kaupunginhallitus päättää 
1.  kaupungin edustajista ja ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen, laitosten ja säätiöi-

den tilintarkastajiksi sekä niiden hallintoelinten jäseniksi, jollei toisin ole säädetty 
taikka yhteisön, laitoksen tai säätiön säännöissä taikka tässä säännössä määrätty 

2. asettamansa toimikunnan ja muun toimielimen toimintaoikeuksista ja määrärahoista 
3. selityksen antamisesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kau-

punginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen, sekä 
kaupungin valitusoikeuden käyttämisestä ja oikaisuvaatimuksen tekemisestä 

4. rakennusten, maa- ja vesialueiden sekä kunnallisteknisten laitosten ja laitteiden tar-
ve-, hanke- ja rakennussuunnitelmista valtuuston vahvistamissa rajoissa 

5. tämän säännön liitteessä mainituista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista asiois-
ta 

6. kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta 
7. vahingonkorvauksen myöntämisestä valtuuston vuosittain vahvistamissa rajoissa 

tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi siltä osin, kuin pää-
tösvaltaa ei ole siirretty lauta- tai johtokunnalle 

8. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä viranhaltijan tai työntekijän velvollisuu-
desta korvata kaupungille aiheutuneet vahingot siltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole 
siirretty lautakunnalle tai johtokunnalle, ei kuitenkaan, jos vahinko on aiheutettu ta-
hallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti 

9. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä maksun, korvauksen tai muun saata-
van ja sille määrätyn viivästyskoron maksamisesta taikka akordin tekemisestä, mil-
loin se säännösten tai määräysten mukaan on sallittua siltä osin, kuin päätösvaltaa 
ei ole siirretty lautakunnalle, johtokunnalle tai viranhaltijalle 

10. riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteen sovittamisesta sekä kaupungin omaisuu-
den ja vastuiden vakuuttamisesta 

11. kiinteän sekä irtaimen omaisuuden hankinnasta ja luovuttamisesta valtuuston vuosit-
tain vahvistamissa rajoissa 

12. kiinteän ja irtaimen omaisuuden vuokralle ja muutoin käytettäväksi luovuttamisesta 
siltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole siirretty muulle viranomaiselle. 

13. testamentin ja valtion perinnön ottamisesta vastaan kaupungille, jäämistön hoidosta 
tehdyn tilityksen hyväksymisestä ja pesän varojen sijoittamisesta 

14. hankinnoista valtuuston vuosittain vahvistamissa rajoissa 
14a. koko kaupunkia koskevien hankkeiden sekä elinkeinopoliittisten hankkeiden kunta- 
rahoitusosuudesta valtuuston vahvistamissa rajoissa (Kv. 20.4.2015, 11 §) 
15. maksujen määräämisestä ja korvausten perimisestä valtuuston vahvistamien yleis-

ten perusteiden mukaan siltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lauta- tai johto-
kunnalle 

16. ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä, valinnasta ja näiden kanssa tehtävistä sopi-
muksista valtuuston vuosittain vahvistamissa rajoissa 

17. toimialaansa koskevista avustuksista 
18. kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta kaupungin luottamushenkilöille 
19. erityislainsäädännössä kunnalle säädetyistä tehtävistä siltä osin, kuin päätösvaltaa 

ei ole siirretty lauta- tai johtokunnalle taikka viranhaltijalle 
20. toimialojen jakamisesta palveluyksiköihin liikelaitoksia lukuun ottamatta 
21. kaupunkikonsernia koskevista ohjeista ja määräyksistä 
22. tässä pykälässä tarkoitetun toimivaltansa siirtämisestä toimielimelle taikka viranhalti-

jalle tai työntekijälle. 
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Kaupunginhallitus voi erityisestä syystä käsitellä kaupunginjohtajan päätösvaltaan 
kuuluvan asian. 
 
13 §  
Lautakunta tai jaosto päättää 
1. toimialaansa koskevista avustuksista ja niiden jakoperusteista sekä alaisensa viran-

haltijan oikeudesta jakaa avustuksia 
2. vahingonkorvauksen myöntämisestä valtuuston vuosittain vahvistamissa rajoissa 

tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi 
3. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä viranhaltijan tai työntekijän velvollisuu-

desta korvata kaupungille aiheutuneet vahingot, ei kuitenkaan, jos vahinko on aiheu-
tettu tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti 

4. hankinnoista valtuuston vuosittain vahvistamissa rajoissa 
4a. toimialaansa koskevien hankkeiden kuntarahoitusosuudesta valtuuston vahvista- 
      missa rajoissa (Kv. 20.4.2015, 11 §) 
5. maksujen määräämisestä ja korvausten perimisestä valtuuston vahvistamien yleis-

ten perusteiden mukaan 
6. ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä, valinnasta ja näiden kanssa tehtävistä sopi-

muksista valtuuston vuosittain vahvistamissa rajoissa 
7. laitosten ja toimipisteiden toiminta-ajoista ja aukioloajoista 
8. lautakunnan hallintaan kuuluvan kiinteän ja irtaimen omaisuuden ulkopuoliseen käyt-

töön luovuttamisessa noudatettavista perusteista, vuokrista ja korvauksista 
9. tässä pykälässä tarkoitetun päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle tai 

johtokunnalle. 
 
Lautakunta voi erityisestä syystä käsitellä sen toiminnasta vastaavan viranhaltijan pää-
tösvaltaan kuuluvan asian. 
 
14 §  
Liikelaitoksen johtokunta päättää säädetyn ja muuten määrätyn lisäksi  
1. toimialansa jakamisesta palveluyksiköihin  
2. liikelaitoksen toimialalla toimiviin yhteisöihin (yhdistyksiin, yhtiöihin ja osuuskuntiin) 

liittymisestä ja valitsee edustajat niihin yhteisöihin, joissa kaupunki on liikelaitosten 
ylläpitämisen johdosta jäsenenä 

3. toimialaansa koskevista avustuksista ja niiden jakoperusteista sekä alaisensa henki-
löstön oikeudesta jakaa avustuksia 

4. vahingonkorvauksen myöntämisestä valtuuston vuosittain vahvistamissa rajoissa 
tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi 

5. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä viranhaltijan tai työntekijän velvollisuu-
desta korvata kaupungille aiheutuneet vahingot, ei kuitenkaan, jos vahinko on aiheu-
tettu tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti 

6. tavaroita ja palveluja koskevista hankinnoista valtuuston vuosittain vahvistamissa 
rajoissa 

6a. toimialaansa koskevien hankkeiden kuntarahoitusosuudesta valtuuston vahvista-
missa rajoissa (Kv. 20.4.2015, 11 §) 
7. maksujen määräämisestä ja korvausten perimisestä valtuuston vahvistamien yleis-

ten perusteiden mukaan 
8. laitosten ja toimipaikkojen yleisistä toiminta- ja aukioloajoista 
9. johtokunnan ja liikelaitoksen henkilökunnan päätöksistä tehtyihin oikaisuvaatimuksiin 

annettavista ratkaisuista 
10. liikelaitoksen hallintaan kuuluvan irtaimen omaisuuden myymisessä sekä kiinteän ja 

irtaimen omaisuuden ulkopuoliseen käyttöön luovuttamisessa noudatettavista perus-
teista, vuokrista ja korvauksista 

11.  muista kuin edellä tarkoitetuista liikelaitoksen toimintaa koskevista sopimuksista 
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12. tässä pykälässä tarkoitetun päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen henkilökun-

nalle. 
 
Johtokunta voi erityisestä syystä käsitellä sen toiminnasta vastaavan viranhaltijan pää-
tösvaltaan kuuluvan asian. 
 
15 §  
Kaupunginjohtaja päättää 
1. selityksen antamisesta kaupunginhallituksen päätöstä koskevan valituksen johdosta, 

jos hän katsoo voivansa yhtyä tehdyn päätöksen lopputulokseen 
2. elinkeinon harjoittamista, alkoholin tilapäistä anniskeluoikeutta ja linjaliikennettä kos-

kevan lupahakemuksen johdosta annettavan lausunnon antamisesta 
3. julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan viran-

haltijan määräämisestä 
4. lainojen siirrosta, kaupungin saatavien kiinnitysvakuuksien etuoikeusjärjestyksen 

muuttamisesta ja ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamisesta 
5. pakkohuutokaupalla myytävästä omaisuudesta tarjottavan kauppahinnan enim-

mäismäärän hyväksymisestä 
6. haastetiedoksiantoja toimittavien viranhaltijoiden nimeämisestä kaupunginhallituksen 

päätösten toimeenpanoon kuuluvissa asioissa 
7. hankintojen tekemisestä valtuuston vuosittain vahvistamissa rajoissa 
7a. koko kaupunkia koskevien hankkeiden sekä elinkeinopoliittisten hankkeiden kunta-
rahoitusosuudesta valtuuston vahvistamissa rajoissa (Kv. 20.4.2015, 11 §) 
8. ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä, valinnasta ja näiden kanssa tehtävistä sopi-

muksista valtuuston vuosittain vahvistamissa rajoissa 
9. kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä kaupunginhallituksen mahdol-

lisesti vahvistamien perusteiden mukaisesti 
10. työryhmän asettamisesta kaupungin hallintoon 
11. kaupungin edustustilaisuuksien järjestämisestä ja vieraanvaraisuuden osoittami-

sesta  
12. ilmoitusten antamisesta julkaisuihin sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hy-

väntekeväisyystarkoituksiin 
13. kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta viranhaltijoille ja työntekijöille 
14. juhlaliputuksen järjestämisestä 
15. kaupunginhallituksen alaisten tilojen vuokralle antamisesta ja muusta luovuttami-

sesta 
16. kaupungintalon aukioloajoista 
17. tässä pykälässä tarkoitetun toimivaltansa siirtämisestä viranhaltijalle. 
 
Kaupunginjohtaja voi määrätä keskushallinnon viranhaltijan taikka lauta- ja johtokunnan 
toimialaa johtavan viranhaltijan käyttämään asemestaan edellä tarkoitettua ratkaisuval-
taa. 
 
16 §  
Henkilöstöpäällikkö, kaupunginsihteeri, sivistysjohtaja, talousjohtaja, tekninen 
johtaja ja vesihuoltojohtaja päättävät 
1. hankintojen tekemisestä valtuuston vuosittain vahvistamissa rajoissa 
2. ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä, valinnasta ja näiden kanssa tehtävistä sopi-

muksista valtuuston vuosittain vahvistamissa rajoissa 
3. toimialaansa liittyvistä tilapäisistä vakuutuksista 
4. haastetiedoksiantoja toimittavien viranhaltijoiden nimeämisestä ao. lauta- ja johto-

kunnan päätösten toimeenpanoon liittyvissä asioissa 
5. korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta, lausuntojen antamisesta, haasteit-

ten vastaanotosta, esitysten tekemisestä ja muutoksenhausta päätöksiin sekä muus-
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ta puhevallan käytöstä lauta- ja johtokunnan puolesta noudattaen niitä ohjeita, joi-
ta tämä on mahdollisesti antanut 

6. alaisensa henkilöstön tehtävistä ja varamiehistä, jotka heidän esteellisenä tai poissa 
ollessaan hoitavat heidän tehtäviään 

7. toimialaansa koskevien asiakirjojen antamisesta ja niiden sisällöstä annettavasta 
tiedosta, ellei jäljempänä ole toisin määrätty 

8. tässä pykälässä tarkoitetun toimivaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle  
9. irtaimiston poistamisesta. 
 
16a § 
Sivistysjohtaja, talousjohtaja, tekninen johtaja ja vesihuoltojohtaja 
päättävät toimialaansa koskevien hankkeiden kuntarahoitusosuudesta valtuuston vah-
vistamissa rajoissa. (Kv. 20.4.2015, 11 §) 
 
17 §  
Palvelualueen ja -yksikön toiminnasta vastaavat viranhaltijat ja työntekijät päättä-
vät 
1. hankintojen tekemisestä valtuuston vuosittain vahvistamissa rajoissa 
2. toimitilojen, alueiden ja irtaimen omaisuuden tilapäisistä käyttöluvista ja käyttökorva-

uksista lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti. 
 
5 LUKU  
TOIMIELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA 
 
18 §  
Keskushallinnon viranhaltijat 
 
Henkilöstöpäällikkö 
1. päättää virka- ja työehtosopimusten mukaisista palvelusajan perusteella määräyty-

vistä palkanlisistä 
2. päättää luottamushenkilöiden ja useita toimialueita käsittelevästä henkilöstön yhtei-

sestä koulutuksesta 
3. päättää ammattijärjestöjen luottamusmiesten ja työsuojeluhenkilöstön ajankäytöstä 

ja työmarkkinakoulutukseen osallistumisesta 
4. päättää kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesta erityisien silmälasien hankkimi-

sesta näyttöpäätetyöhön 
5. päättää johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien työaikakorvausten maksami-

sesta kohtuullisuusharkinnan perusteella kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopi-
muksen III luvun 23 §:n 3 momentin mukaisissa tapauksissa 

6. hyväksyy virka- ja työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät ehdottomat palkantar-
kistukset 

7. toimii kaupungin palkka-asiamiehenä ja käy virka- ja työehtosopimusten soveltami-
seen ja tulkintaan liittyvät paikallisneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. 

 
Kaupunginarkistonhoitaja johtaa ja valvoo kaupungin arkistotointa ja kaupunginarkis-
toa ja toimii kunnallisena arkistoviranomaisena. 
 
Kaupunginsihteeri  
1. päättää kiinteistöveron ja kunnallisveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmak-
sun maksamista koskevasta osittaisesta tai täydellisestä vapauttamisesta sekä yhteisö-
jen veronhuojennushakemuksia koskevien lausuntojen antamisesta siten, kuin niistä on 
säädetty 
2. päättää verotusta koskevan valituksen johdosta annettavasta lausunnosta, vastinees-
ta tai selityksestä kaupungin edun niin vaatiessa 
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3. toimii kunnallisena pysäköinninvalvojana ja rakennuslakimiehenä sekä käyttää 
näillä säännöksissä ja määräyksissä olevaa päätösvaltaa. 
 
Talousjohtaja päättää 
1. yksityishenkilön velkajärjestelyyn liittyvistä kaupungin kannanotoista sekä kaupunkia 

sitovien sopimusten hyväksymisestä, jotka liittyvät yksityishenkilön velkajärjestelystä 
annetussa laissa tarkoitettuun vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn 

2. kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvista koiraverolain mukaisista toimenpiteistä 
valitusten käsittelyä lukuun ottamatta 

3. pankki- ja postisiirtotilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä maksuliikenteen järjes-
tämisen edellyttämistä sopimuksista 

4. tilapäisluottojen ottamisesta sekä kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta 
5. kaupungin saatavien kuittaamisesta 
6. saatavien poistamisesta tileistä 
7. irtaimen omaisuuden hankintaan liittyvistä leasing- ja muista rahoitussopimuksista 
8. rahaston varojen sijoittamisesta, ellei rahaston säännöissä toisin määrätä 
9. tilapäisluottojen antamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mu-

kaan 
10. maksulykkäyksen myöntämisestä kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden mu-

kaisesti 
11. alaisensa henkilökunnan tai Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n henkilökunnan oikeudesta 

myöntää enintään 2.000 euron kaupungin saatavalle maksulykkäystä enintään kuu-
den kuukauden ajaksi 

12. korkoriskiltä suojautumisesta johdannaisin kaupunginhallituksen hyväksymissä ra-
joissa. 

 
Forssan vesihuoltoliikelaitokseen sovelletaan 3.-5. kohtien määräyksiä. 
 
Tietohallintopäällikkö vastaa tietojärjestelmien kehittämiseen, toimivuuteen sekä yh-
teensovittamiseen liittyvistä asioista, tietoturvan johtamisesta sekä kaupungin Internet-
sivustojen sisällöstä. 
 
19 §  
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta sekä sen alaiset viranhaltijat ja työntekijät  
 
Sivistys- tulevaisuuslautakunta toimii peruskoulu- ja lukioasioissa sekä varhaiskasva-
tuksessa säännösten tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää tälle toimi-
elimelle säännösten mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa. 
 
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta päättää 
1. esiopetuksen järjestämispaikoista  
2. oppilaaksi ottamisen perusteista  
3. koulujen työajoista  
4. varhaiserityiskasvatuksen ja erityisopetuksen järjestämisestä 
5. kieliohjelmasta ja kielenopetuksen järjestämisestä 
6. oppilaan erottamisesta  
7. kunnan koululaitokseen kuuluvien oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen palvelu-

alueen yksiköiden nimistä  
8. esioppilaita ja koululaisia koskevasta kuljetussäännöstä (Kv. 20.4.2015, 11 §) 
9. koko toimialaa koskevasta toiminnan kehittämisestä ja arvioinnista 
10. toimialaansa koskevista sopimuksista, suunnitelmista ja sitoumuksista siltä osin, 

kuin päätösvaltaa ei ole siirretty viranhaltijoille  
11. koulutuksen järjestämisluvan hakemisesta  
12. toimialan toimitilojen ja -alueiden sijainnista sekä käyttö- ja järjestyssäännöistä 
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(Kv. 20.4.2015, 11 §) 

13. pidättää tarvittaessa opiskelijan opiskelusta rikostutkinnan ajaksi 
 
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta vahvistaa lukion johtokunnan, rehtorin ja apulaisrehto-
rin ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat sekä hyväksyy varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
sekä muiden oppilaitosten opetussuunnitelmat ja niihin perustuvat vuosisuunnitelmat.  
(Kv. 20.4.2015, 11 §) 
 
Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan organisaatio 
 
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelutoimialan organisaatio vastaa sivistys- ja tulevaisuuslau-
takunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.   
 
Sivistysjohtaja toimii lautakunnan alaisena toimialajohtajana ja vastaa toimialalle kuulu-
vista tehtävistä. 
 
Sivistysjohtaja päättää niistä toimialan päätösvaltaan kuuluvista asioista, joita ei ole 
säädetty tai määrätty jonkun muun toimialan viranomaisen ratkaistavaksi. 
 
Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen palvelualue 
 
Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen palvelualue vastaa työllisyyspalveluista nuorten työ-
pajan toimintoja lukuun ottamatta. (Kv. 20.4.2015, 11 §) 
 
Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö 
 
Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö vastaa työllisyyden palvelualueesta, jonka 
toimijoita ovat Forssan seudun työvoiman palvelukeskus (TYP) sekä työvalmennuskes-
kus Aktiivi. Työllisyyden ja hyvinvointipalvelujen päällikkö toimii hyvinvointikuntayhtymää 
koskevissa asioissa toimialan ja kuntayhtymän välisenä yhdyshenkilönä. 
 
Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö päättää: 
1. asiakaskohtaisista ostopalvelu ja toimeksiantosopimuksista 
2. siviilipalvelua suorittavien henkilöiden työpalvelua koskevista asioista 
3. työllistämistuella tehtävien työsopimusten allekirjoittamisesta 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelualueet 
Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa päivähoidon, esiopetuksen ja avoimen varhais-
kasvatuksen järjestämisestä sekä kotihoidontuen maksatuksesta. (Kv. 20.4.2015, 11 §) 
Perusopetuksen palvelualue vastaa perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan järjestämisestä.  
 
Kasvatus- ja opetuspäällikkö 
 
Kasvatus- ja opetuspäällikkö johtaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelualu-
eita ja toimii yksityisistä päivähoitopalveluista annetun lain mukaisena paikallisena val-
vontaviranomaisena varhaiskasvatuksen palvelualueeseen sisätyvien tehtävien osalta. 
 
Kasvatus- ja opetuspäällikkö (Kv. 20.4.2015, 11 §) 
1. myöntää useita päiväkoteja ja/tai kouluja koskevat tutkimusluvat 
2. päättää oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista 
3. päättää oppilaan oikeudesta käydä koulua vieraassa kunnassa 
4. päättää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen esimiesten koulutuksesta 
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5. päättää oppilaan lähikoulusta ja oppilaaksi ottamisesta 
6. päättää esiopetus- ja koulukuljetuksista kuljetussäännön mukaisesti 

(Kv. 20.4.2015, 11 §) 
7. päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta sekä perittävistä mak-

suista sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan vahvistamien taksojen mukaisesti  
(Kv. 20.4.2015, 11 §) 

8. päättää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilojen käytöstä, mikäli päätös kos-
kee yhtä useampaa yksikköä 

9. määrittelee perusopetuksen virkojen ja toimien opetusaineet 
10. päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä päivähoidosta ja avoimesta 

varhaiskasvatuksesta perittävistä asiakasmaksuista ja niistä määrättyjen viivästys-
korkojen maksamisesta 

11. vastaa sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan strategia-/ohjelmatyöstä. 
 
Varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattori  
 
Varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattori päättää 
1. päivähoitoon ja esiopetukseen otettavista lapsista (Kv. 20.4.2015, 11 §) 
2. varhaiskasvatuksen asiakkailta perittävistä hoito- ja palvelumaksuista sekä myön-

nettävistä etuuksista lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti 
(Kv. 20.4.2015, 11 §) 

 
Päiväkodin johtaja  
 
Päiväkodin johtaja päättää 
1. hallinnassaan olevien tilojen ja alueiden luovuttamisesta ulkopuoliseen tilapäiseen 
käyttöön 
2. yksikössään esiopetuksessa mahdollisesti käytettävistä oppikirjoista esiopettajia kuul-
tuaan 
3. varhaiskasvatussuunnitelman ja vuosisuunnitelman mukaisista opintoretkistä 
4. opetusharjoittelijoiden ottamisesta oman yksikkönsä osalta 
5. päiväkodin henkilökunnan sijaisista.  
 
Perhepäivähoidon ohjaaja  
 
Perhepäivähoidon ohjaaja päättää 
1. hallinnassaan olevien tilojen ja alueiden luovuttamisesta ulkopuoliseen tilapäiseen 
käyttöön 
2. opetusharjoittelijoiden ottamisesta perhepäivähoitoon 
3. perhepäivähoitajien sijaisista.  
 
Johtava konsultoiva erityislastentarhanopettaja  
 
Johtava konsultoiva erityislastentarhanopettaja päättää 
1. varhaiserityiskasvatuksen tukitoimista 
2. päiväkotiavustajien sijoittelusta 
3. päiväkotiavustajien sijaisista 
4. varhaiskasvatuksen yksiköihin työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan ja tukityöllis-
tämisen kautta työllistyvien työntekijöiden sijoittelusta  
 
Peruskoulun rehtori ja koulunjohtaja 
 
Peruskoulun rehtori ja koulunjohtaja 
1. myöntää koulua koskevat tutkimusluvat 
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2. päättää oppilaan vapauttamisesta jonkin aineen opiskelusta 
3. päättää valitun aineen tai oppimäärän muuttamisesta toiseksi 
4. päättää oppilaan opiskelun erityisistä opetusjärjestelyistä  
5. hyväksyy oppilaalle laadittavan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan 

suunnitelman 
6. määrää kotona opiskelevan oppivelvollisen edistymisen tutkivan opettajan ja valvon-

nan järjestelyt sekä päättää edistymisen valvonnasta  
7. myöntää oppilaalle vapautuksen opetukseen osallistumisesta 
8. päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta 
9. vahvistaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt 
10. oikeuttaa oppilaan jatkamaan koulunkäyntiä oppivelvollisuusiän täyttymisen jälkeen 
11. päättää oppikirjojen käyttöönottamisesta opettajia kuultuaan 
12. vapauttaa oppilaan koulunkäynnistä erityisestä syystä 
13. vapauttaa oppilaan kielen opiskelusta 
14. päättää tapaturmista ja sairauksista johtuvista koulukuljetuksista 
15. päättää työsuunnitelman mukaisista opintoretkistä ja leirikouluista 
16. päättää todistuksen antamisesta oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityi-

sessä tutkinnossa 
17. päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta 
18. päättää opetusharjoittelijan ottamisesta 
19. päättää hallinnassaan olevien tilojen luovuttamisesta ulkopuolisen tilapäiseen käyt-

töön 
20. määrää opettajan sijaisen. 
 
Rehtori ja koulunjohtaja voi määrätä alaisensa viranhaltijan asemestaan ratkaisemaan 
7. kohdassa tarkoitetut asiat. 
 
Erityiskoulun rehtori  
 
Erityiskoulun rehtori päättää 
1. erityisistä opetuksen tukitoimista  
2. erityiseen tai tehostettuun tukeen ottamisesta ja siirtämisestä, ellei huoltaja sitä vas-
tusta  
3. koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin myön-
nettävästä luvasta 
4. koulunkäynnin yhtä vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin aloittamiseen myön-
nettävästä luvasta. 
 
Nuoriso- ja liikuntapalveluiden palvelualue 
 
Palvelualue vastaa nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä sekä Viihdeuimala Ve-
sihelmen toiminnasta. Palvelualuetta johtaa nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö.  
Nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö  
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö päättää 
1. hallinnassaan olevien nuorisotilojen ja alueiden käyttövuoroista sekä tilojen ja aluei-

den ja irtaimen omaisuuden luovuttamisesta ulkopuoliseen tilapäiseen käyttöön  
2. palvelualuettaan koskevista sopimuksista ja hinnoitteluista ja niihin liittyvistä käyttö-

vuoroista lautakunnan ohjeiden mukaisesti. 
 
Kenttämestari  
 
Kenttämestari päättää 
1. liikuntapaikkojen ja -alueiden järjestyssäännöistä 
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2. liikuntatilojen käyttövuoroista ja hallinnassaan olevien tilojen luovuttamisesta ul-

kopuolisen tilapäiseen käyttöön jäähalleja lukuun ottamatta. 
Liikuntasihteeri  
 
Liikuntasihteeri päättää 
1. jäähalleja lukuun ottamatta liikuntatilojen luovuttamisesta ulkopuoliseen tilapäiseen 

konsertti-, juhla- ja tapahtumakäyttöön. 
 

Hallimestari  
 
Hallimestari päättää 
1. jäähallin ja harjoitusjäähallin käyttövuoroista ja niiden luovuttamisesta ulkopuoliseen 

tilapäiseen käyttöön. 
 
Vesihelmen palvelupäällikkö  
 
Vesihelmen palvelupäällikkö päättää 
1. hallinnassaan olevien tilojen ja alueiden käyttövuoroista sekä hallinnassaan olevien 

tilojen ja alueiden luovuttamisesta ulkopuoliseen tilapäiseen käyttöön 
2. palvelualuettaan koskevista sopimuksista ja hinnoittelusta lautakunnan ohjeiden mu-

kaisesti. 
 
WAHREN-keskuksen palvelualue 
Palvelualue vastaa vapaan sivistystyön palveluiden, museo- kirjasto- ja kulttuuripalve-
luiden järjestämisestä sekä avustusten jakamisesta. Palvelualuetta johtaa kirjastotoi-
menjohtaja. 
Kirjastotoimenjohtaja  
 
Kirjastotoimenjohtaja päättää 
1. kirjastoaineiston valinnasta, hankinnasta ja poistoista 
2. kirjaston kokoelmiin kuuluvan aineiston antamisesta oppilaitosten, sairaaloiden ja 

muiden laitosten sekä työpaikkojen käytettäviksi 
3. kirjaston kotipalvelun järjestämisestä sekä erillisten palveluyksiköiden sijainnista 
4. hallinnassaan olevien tilojen ja alueiden luovuttamisesta ulkopuolisen tilapäiseen 

käyttöön. 
 
Wahren-opiston rehtori  
 
Wahren-opiston rehtori päättää 
1. kunkin kurssin opiskelijamääristä ja opiskelijoiden alaikärajoista 
2. opiskelijan erottamisesta määräajaksi 
3. hallinnassaan olevien opetustilojen luovuttamisesta ulkopuolisen tilapäiseen käyt-

töön. 
 
Musiikkiopiston rehtori  
 
Musiikkiopiston rehtori päättää 
1. opiskelijan erottamisesta määräajaksi 
2. hallinnassaan olevien opetustilojen luovuttamisesta ulkopuolisen tilapäiseen käyt-

töön. 
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Kuvataidekoulun johtava opettaja  
 
Kuvataidekoulun johtava opettaja päättää 
1. opiskelijan erottamisesta määräajaksi 
2. hallinnassaan olevien opetustilojen ja alueiden luovuttamisesta ulkopuolisen tilapäi-

seen käyttöön. 
 
Museonjohtaja  
 
Museonjohtaja 
1. vastaa museon kokoelmien hoidosta ja kartuttamisesta sekä kaupungin taideko-

koelmien hoidosta ja sijoittamisesta kaupungin kiinteistöihin 
2. päättää museon kokoelmiin tai kaupungin taidekokoelmiin kuuluvan esineistön lai-

naamisesta ulkopuolisille tahoille  
3. päättää hallinnassaan olevien tilojen luovuttamisesta ulkopuolisen tilapäiseen käyt-

töön  
 
20 § 
Konserniohjausneuvottelukunta 
 
Konserniohjausneuvottelukunta  
1. antaa toimintaohjeita kaupunkia eri konserniyhteisöissä edustaville  
2. seuraa konserniohjeiden toteutumista 
3. valmistelee konserniohjeet ja muut koko konsernin toimintaa ohjaavat säännöt kau-
punginhallituksen vahvistettavaksi 
4. valmistelee kaupungin hankintaohjeet kaupunginhallituksen vahvistettavaksi ja antaa 
lausuntoja vireillä oleviin hankintoihin liittyen ennen kuin niitä valmistellaan vireille tule-
vaksi 
5. seuraa hankintaohjeiden toteutumista 
6. tekee esityksiä konsernin toiminnanohjauksen kehittämiseksi 
7. edistää osaltaan kaupunkikonsernin kokonaishallinnan kehittämistä ja siihen liittyvää 
koordinaatiota 
8. raportoi havainnoistaan kaupunginhallitukselle 
9. nimeää edustajat, jotka osallistuvat kaupungin ja Forssan seudun hyvinvointikuntayh-
tymän välisiin sopimusohjausneuvotteluihin. 
 
21 §  
Yhdyskuntalautakunta ja sen alaiset viranhaltijat  
 
Yhdyskuntalautakunta toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat majoituslautakun-
nalle säädettyjä tehtäviä, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapi-
dosta annetussa laissa kunnan viranomaiselle säädettyjä tehtäviä, romu-ajoneuvoja, 
pysyvien liikenteenohjauslaitteiden asettamista, kiinteistön muodostamista ja muuta mit-
taustointa sekä pelastustoimilaissa tarkoitettujen palvelujen hankintaa ja väestönsuoje-
lun järjestämistä sekä öljyvahinkojen torjunnasta annetussa laissa tarkoitettua öljyva-
hinkojen jälkitorjuntaa. Lisäksi se päättää säännön liitteessä luetelluista maankäyttö- ja 
rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisista asioista, joita ei ole 
säännössä määrätty ympäristölupalautakunnan päätettäviksi. Yhdyskuntalautakunnan 
yksityistiejaosto toimii yksityisistä teistä annetussa laissa tarkoitettuna tielautakuntana. 
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Lautakunta päättää 
1. rakennusten, maa- ja vesialueiden sekä kunnallisteknisten laitosten ja laitteiden tar-

ve, hanke- ja rakennussuunnitelmista valtuuston vahvistamien päätösvaltuuksien ra-
joissa 

2. säännön liitteessä mainituista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tehtävistä 
3. pysäköinninvalvontaan liittyvistä muista kuin pysäköinninvalvojalle kuuluvista tehtä-

vistä. 
 
Tekninen johtaja 
1. päättää johtojen, laitteiden ja rakennelmien siirtopaikasta yleisillä alueilla 
2. hakee maanmittaus- ja lunastustoimituksia ja määrää niihin kaupungin edustajan 
3. päättää kiinteän omaisuuden myymisestä tai käytettäväksi luovuttamisesta kaupun-

ginhallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti 
4. päättää irtaimen omaisuuden myymisestä tai käytettäväksi luovuttamisesta kaupun-

ginhallituksen ja lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti. 
 
Kaupunginarkkitehti 
1. antaa suunnittelutarvealueella rakentamisluvan edellytysten olemassaoloa koskevat 

lausunnot 
2. päättää MRL 59:ssä tarkoitettujen taksaan perustuvien asemakaavan laatimis- ja 

käsittelykustannusten perimisestä 
3. päättää vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavamuutoksen vireillepanosta ja laatimis-

vaiheen kuulemisesta 
4. tarkastaa toimenpiteet, jotka koskevat kaavassa suojeltuja rakennuksia ja ympäristö-

jä, VAT-alueita sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, ja antaa niistä lau-
sunnot. 

 
Kaupungingeodeetti 
1. päättää kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvista tehtävistä 
2. pitää kiinteistörekisteriä 
3. päättää osoitemerkinnästä 
4. antaa naapuruussuhteita koskevat suostumukset kaupungin kiinteistöjen puolesta 
5. päättää katu- ja muiden yleisten alueiden haltuunottosopimuksista 
6. antaa suostumuksen sitovan tonttijaon alueella muun kuin tonttijaon mukaisen tontin 

muodostamiseksi 
7. antaa suostumuksen rakennuspaikaksi tarkoitetun määräalan lohkomiseen alueella, 

jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten 
8. myöntää karttojen käyttöoikeudet 
9. päättää paikkatietorekisterin tietojen luovuttamisesta 
10. hyväksyy tonttijaon, kun tonttijakoehdotuksesta ei ole tehty muistutusta 
11. päättää pientalotonttien varaamisesta 
12. päättää luonnonvarojen sekä maa- ja metsätaloustuotteiden myymisestä lautakun-

nan vahvistamaan summaan saakka 
13. päättää maa-alueiden enintään viideksi vuodeksi vuokraamisesta tai luovuttamises-

ta, kun lautakunta on vahvistanut vuokraus- tai luovutusehtojen yleiset perusteet. 
 
Kunnallistekniikan päällikkö 
1. päättää yleisillä alueilla olevien myyntipaikkojen vuokraamisesta lautakunnan vah-

vistaman vuokran mukaan 
2. myöntää luvat katu- ja muiden yleisten alueiden tilapäiseen aitaamiseen taksan mu-

kaan 
3. antaa johtojen ja muiden vastaavien laitteiden sijoittamisluvat yleisille alueille 
4. myöntää luvat ilmoitusten ja opasteiden asettamiseksi yleisille alueille 
5. päättää tilapäisistä liikennejärjestelyistä 
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6. päättää ajoneuvojen laissa tarkoitetusta siirtämisestä ja hävittämisestä 
7. myöntää ajoneuvojen poikkeusluvat ja antaa kuljetuslupalausunnot silloin kun tehtä-

vä kuuluu kaupungille 
8. päättää katujen ja muiden yleisten alueiden hoito- ym. sopimuksista lautakunnan 

vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti. 
 
Kiinteistöpäällikkö 
1. myöntää luvat ilmoitusten ja opasteiden asettamiseen kaupungin rakennuksiin ja 

tonteille 
2. päättää johtojen ja muiden vastaavien laitteiden sijoittamisesta kaupungin hallintaan 

kuuluviin rakennuksiin ja tonteille 
3. päättää kaupungin hallintaan kuuluvien rakennusten, huoneistojen ja laitteiden vuok-

ralle tai muutoin käyttöön luovuttamisesta lautakunnan vahvistamien yleisten perus-
teiden mukaisesti 

4. päättää kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta lautakunnan vahvistamien yleisten pe-
rusteiden mukaisesti. 

 
Ympäristötarkastaja ratkaisee aravalaissa ja aravarajoituslaissa kunnalle osoitetut 
asiat sekä asuntojen perusparannus- ja korjausavustusten jakoperusteet Asumisen ra-
hoitus- ja kehittämiskeskuksen ohjeiden mukaan. 
 
22 §  
Ympäristölupalautakunta ja sen alaiset viranhaltijat 
 
Ympäristölupalautakunta toimii kaupungin jätelaissa tarkoitettuna valvontaviranomaise-
na, luonnonsuojelulaissa tarkoitettuna kunnallisena lupaviranomaisena, maa-aines-
laissa tarkoitettuna lupa- ja valvontaviranomaisena, maankäyttö- ja rakennuslaissa tar-
koitettuna rakennusvalvontaviranomaisena, suunnittelutarveratkaisun tekevänä viran-
omaisena, ympäristönhoitoa valvovana viranomaisena ja lain 161 a §:ssä tarkoitettuna 
viranomaisena, ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuna ympäristönsuojeluviranomaisena, 
ympäristönsuojelulain 27 d §:ssä tarkoitetun talousjätevesien käsittelyvaatimuksista 
poikkeamisen myöntävänä kaupungin viranomaisena samoin kuin ulkoilulaissa tarkoitet-
tuna leirintäalueviranomaisena ja käyttää tälle toimielimelle säännösten mukaan kuulu-
vaa ratkaisuvaltaa. Lisäksi se huolehtii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja 
puhtaanapidosta annetun lain 14 a §:ssä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja lain 
15 §:n 1 momentissa kunnan valvontaviranomaiselle säädetyistä tehtävistä sekä päät-
tää säännön liitteessä mainituista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista asioista. 
 
Kaupunginpuutarhuri myöntää maisematyölupaan liittyvän puunkaatoluvan. 
 
Rakennustarkastaja ratkaisee muualla säädetyn ja määrätyn lisäksi asiat, jotka koske-
vat: 
1. erityisten edellytysten olemassaolon ratkaisemista suunnittelutarvealueella silloin 

kun kysymyksessä on enintään kaksi huoneistoa käsittävä yksinomaan asuintarkoi-
tukseen tarkoitettu rakennus 

2. rakennusluvan myöntämistä enintään 599 kerrosalaneliömetrin suuruiselle asuin-, 
liike-, teollisuus- tai varastorakennuksen rakentamiselle ja koosta riippumatta maata-
louteen kuuluvalle tuotanto- tai varastorakennukselle 

3. rakennusluvan myöntämistä sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verratta-
vissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen ker-
rosalaan laskettavan tilan lisäämiseen, kuitenkin enintään 599 kerrosalaneliömetrin 
verran 

4. rakennusluvan myöntämistä korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä ilmeisesti voi olla 
vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin 
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5. rakennusluvan myöntämistä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olen-

naiseen muuttamiseen 
6. tilapäisen rakennuksen rakennusluvan myöntämistä 
7. säännösten ja määräysten mukaisten toimenpidelupien myöntämistä 
8. rakennusjärjestyksessä mainittujen ilmoitusten hyväksymistä 
9. rakennuksen tai sen osan purkamista koskevan ilmoituksen hyväksymistä 
10. suostumuksen antamista suunnittelutarvealueella rakennuspaikaksi tarkoitetun mää-

räalan lohkomiseen 
11. maisematyölupaa vaativia toimenpiteitä pelkästään puiden kaatamista lukuun otta-

matta 
12. vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksymistä, kiinteistön vesi- ja 

viemärilaitteiden rakentamisesta vastaavaa työnjohtajaa lukuun ottamatta 
13. rakennusluvan tai viranomaishyväksynnän voimassaoloajan pidentämistä 
14. rakennuttajavalvonnan ja muun yksityisen tarkastuksen hyväksymistä 
15. vähäisten laitteiden sijoittamista kiinteistön omistajan hallitsemalle alueelle tai tämän 

rakennukseen kiinnitettäväksi 
16. vähäisen poikkeamisen hyväksymistä rakennusluvan myöntämisen yhteydessä 
17. maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n tarkoittaman aloittamisoikeuden myöntämistä 

ratkaisuvaltaansa kuuluvien lupien osalta 
18. maantielain 52 §:ssä tarkoitetun mainoksen sijoittamista koskevan lausunnon anta-

mista kaupungin puolesta 
 
Ennen 1. kohdan päätöstä rakennustarkastajan on pyydettävä hakemuksesta maankäy-
tön suunnittelun palvelualueen lausunto. 
 
Ennen 2-5. kohdissa mainittua päätöstä rakennustarkastajan on pyydettävä hakemuk-
sesta katselmusmiesten lausunto. 
 
Ympäristöpäällikkö 
1. tekee ympäristönsuojelulain 60 ja 62 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten johdosta päätök-
set, kun kyseiset toiminnat eivät tarvitse ympäristölupaa 
2. antaa ympäristönsuojelulain 89 §:ssä tarkoitetun väliaikaisen määräyksen 
3. myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelulain 27 d §:ssä tarkoitetuista talousjätevesi-  
en käsittelyvaatimuksista 
4. myöntää kiinteistölle vesihuoltolain 11 §:n mukaisen vapautuksen lain 10 §:ssä tarkoi-
tetusta vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta.  
 
Tarkastusinsinööri (Kv. 20.4.2015, 11 §) 
voi rakennustarkastajan asemesta rakennustyön aikana suostua lupapäätöksessä hy-
väksytystä suunnitelmasta poikkeamiseen, ellei poikkeaminen, sen laatu tai lupaharkin-
taa koskevat säännökset ja määräykset huomioon ottaen merkittävästi muuta lupaa ja 
ellei se vaikuta naapurien asemaan. 
 
Rakennuslakimies 
1. ratkaisee tontteja tai rakennuspaikkana olevia kiinteistöjä koskevien rakennusrasit-

teiden perustamista, oikaisemista ja asianomaisten sopimuksesta tehtävää poista-
mista koskevat asiat 

2. ratkaisee yhdyskuntalautakunnalle kiinteistönmuodostamislainsäädännön mukaan 
kuuluvat asiat, ellei kiinteistöinsinöörin päätöksestä ole valitettu. 

 
Suunnittelupäällikkö 
vastaa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asennustöihin liittyvästä viranomaistoimin-
nasta sekä hyväksyy vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaavan työnjohta-
jan. Näissä tehtävissään hän toimii yhdyskuntalautakunnan lupajaoston alaisena. 
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23 §  
Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtaja 
 
Vesihuoltojohtaja päättää talousarvion ja taloussuunnitelman puitteissa liikelaitostaan 
koskevista muista kuin kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja johtokunnan pää-
tettävistä asioista. 
 
Vesihuoltojohtaja voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian alaisensa henkilön päätettä-
väksi. 
 
24 §  
Jätelautakunta ja sen alaiset viranhaltijat 
 
Jätelautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden erityisestä ratkaisuvallasta sekä lauta-
kunnan päätösvallan siirtämisestä lautakunnan alaisille viranhaltijoille määrätään lauta-
kunnan johtosäännössä. 
 
6 LUKU  
KAUPUNGIN TALOUS 
 
25 §  
Talousarvio 
 
Valtuusto hyväksyy talousarviossa kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja johtokunnalle 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin 
liikelaitoksen johtokunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä investointi- ja 
lainanottovaltuudet. 
 
Kaupunginhallitus, lautakunnat ja liikelaitoksen johtokunta hyväksyvät talousarvioon 
perustuvat käyttösuunnitelmat. Samalla ne päättävät laskujen hyväksymisvaltuuksista. 
 
Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa 
edelleen alaisilleen viranhaltijoille ja työntekijöille. 
 
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion valtuuston aset-
tamien tavoitteiden perusteella, laatii sen tilinpäätöksen sekä päättää sen investoinneis-
ta ja muista pitkävaikutteisista menoista samoin kuin sitä varten otettavista lainoista val-
tuuston hyväksymien perusteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymien konserniohjei-
den mukaisesti. 
 
Kaupunginhallitus voi antaa talousohjeissa ja konserniohjeissa liikelaitosta koskevia 
yksityiskohtaisia ohjeita. 
 
26 §  
Talousarvion muutokset 
 
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. 
 
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin 
tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koske-
vassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 
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27 §  
Poistosuunnitelman hyväksyminen 
 
Valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. Käyttöomaisuuden perusparannus-
meno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan 
ole erityistä syytä. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat 
valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta. Kaupunginhallitus 
vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 
 
28 §  
Rahatoimen hoitaminen 
 
Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa kos-
kevista periaatteista. 
 
Valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista talousarvion ja talous-
suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Kaupunginhallitus päättää pitkäaikaisten laino-
jen ottamisesta ja muista rahoitukseen liittyvistä asioista, mukaan luettuna korkoriskeiltä 
suojautuminen johdannaisin, siltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole siirretty viranhaltijoille. 
 
7 LUKU  
HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 
 
29 §  
Ulkoinen ja sisäinen valvonta 
 
Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen val-
vonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. 
 
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvon-
nasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mu-
kaisesti. 
 
Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa 
kaupunginhallitus. 
 
30 §  
Tarkastuslautakunnan kokoonpano 
 
Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokai-
sella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat 
valtuutettuja. 
 
31 §  
Tarkastuslautakunnan kokoukset 
 
Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla 
ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla 
läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. 
 
Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokousmenet-
telyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Esittelijästä päättää lautakunta. 
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32 §  
Tarkastuslautakunnan 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 ti-
lintarkastuksen kehittämiseksi, 

2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mah-
dollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä 
laajuudessa, sekä 

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan teh-
tävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 
33 §  
Tilintarkastajan valinta 
 
Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä kuntalain 72 §:ssä tarkoitetun enin-
tään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-yhteisön. 
 
34 §  
Tilintarkastajan vastuun jakaantuminen 
 
Jos tilintarkastajia valitaan useampia kuin yksi, tilintarkastajat vastaavat kaupungille ti-
lintarkastuksesta yhteisvastuullisesti. 
 
35 §  
Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 
 
Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole 
ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa. 
 
36 §  
Tilintarkastajan ilmoitukset 
 
Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnois-
taan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain 73 §:n 3 momentin tar-
koittamat ilmoitukset lautakunnalle tehdään kirjallisina lautakunnan puheenjohtajalle. 
Kaupunginhallitukselle annettavat ilmoitukset tehdään kirjallisena kaupunginhallituksen 
puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle. 
 
37 §  
Tilintarkastuskertomus 
 
Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 75 §:ssä mainitun lisäksi esitettävä lausunto 
73 §:n 1 momentin mukaisista asioista. Kertomuksessa esitetään myös muut tilintarkas-
tajan tarpeellisiksi katsomat asiat. 
 
38 §  
Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle 
 
Lautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen val-
tuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-
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teiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintar-
kastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista seli-
tyksistä ja kaupunginhallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuk-
sen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihet-
ta. 
 
8 LUKU  
KOKOUSMENETTELY 
 
39 §  
Luvun määräysten soveltaminen 
 
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin toi-
mielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 
 
40 §  
Kokousaika ja -paikka 
 
Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. 
Kokous pidetään myös puheenjohtajan katsoessa sen tarpeelliseksi tai toimielimen 
jäsenten enemmistön esittäessä puheenjohtajalle sen pitämistä. 
 
41 §  
Kokouksen kutsuminen koolle 
 
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat 
(asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhtey-
dessä. Kokouskutsu ja esityslista voidaan lähettää sähköisesti. 
 
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämin tavoin jäsenille ja muille, joilla on 
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. 
 
42 §  
Jatkokokous 
 
Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyksi, asiat voidaan siirtää 
jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on 
kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 
 
43 §  
Varajäsenen kutsuminen 
 
Kokoukseen saapumasta estyneen toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen 
sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai 
ei esteen vuoksi voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen 
kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa 
kutsun varajäsenelle. 
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44 §  
Kokouksen pitäminen 
 
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuu-
den ja päätösvaltaisuuden. 
 
Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu 
kokouskutsussa. 
 
45 §  
Kokouksen johtaminen 
 
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjes-
tyksestä toimielimen kokouksessa. 
 
Varoituksen annettuaan puheenjohtaja saa määrätä sopimattomasti käyttäytyvän 
henkilön poistettavaksi. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä 
tai lopetettava kokous. 
 
46 §  
Tilapäinen puheenjohtaja 
 
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai jossakin asiassa 
esteellisiä, kokousta tai asian käsittelyä varten valitaan tilapäinen puheenjohtaja. 
 
47 §  
Läsnäolo toimielinten kokouksissa 
 
Kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puhe- 
oikeus: 
 
- kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheen-
johtajilla 
- yhdyskuntalautakunnan yksityistiejaoston ja ympäristölupalautakunnan kokouk-
sessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja teknisellä joh-
tajalla  
- vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa kaupunginhallituksen puheen-
johtajalla, kaupunginjohtajalla ja teknisellä johtajalla 
- yhteislyseon johtokunnan kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kau-
punginjohtajalla, kaupunginhallituksen johtokuntaan valitsemalla edustajalla ja sivistys-
johtajalla 
- jätelautakunnan kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohta-
jalla ja teknisellä johtajalla 
- muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kau-
punginjohtajalla 
- kaupungin toimielin voi päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden nuorisoval-
tuuston edustajalle toimielimen kokoukseen muiden kuin salassa pidettävien asioi-
den käsittelyyn 
- nuorisovaltuustolla on oikeus nimetä edustaja läsnäolo- ja puheoikeudella sivis-
tys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksiin muiden kuin salassa pidettävien asioi-
daan käsittelyyn  
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Lauta-, johto- ja toimikunnan kokouksessa henkilöstön edustajaa voidaan kuulla 
henkilöstöä koskevissa asioissa. 
 
Asianomainen toimielin päättää muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnä-
olosta ja puheoikeudesta. 
 
Valtuuston työjärjestyksessä määrätään kaupunginhallituksen edustuksesta val-
tuuston kokouksessa. 
 
48 §  
Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä 
 
Kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja 
puheoikeus toimielimen kokouksessa. 
 
49 §  
Esittely 
 
Asiat päätetään toimielimen kokouksissa viranhaltijan esittelystä.  
 
Kaupunginjohtaja esittelee asiat kaupunginhallituksen kokouksissa. 
 
Sivistysjohtaja esittelee asiat sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksissa. 
 
Tekninen johtaja esittelee asiat yhdyskuntalautakunnan kokouksissa. Kiinteistö-
teknikko esittelee asiat yhdyskuntalautakunnan yksityistiejaostossa. 
 
Kaupunginarkkitehti esittelee maankäytön suunnittelua koskevat asiat yhdyskunta-
lautakunnan kokouksissa. 
 
Ympäristöpäällikkö esittelee ympäristönsuojelua, jätehuollon valvontaa, maa-
ainesten ottoa ja sen valvontaa, luonnonsuojelua, leirintäalueita ja maankäyttö- ja 
rakennuslain 161 a §:ssä tarkoitettua ojitusta koskevat asiat ympäristölupalauta-
kunnan kokouksissa. 
 
Rakennustarkastaja esittelee rakennusvalvontaa, suunnittelutarveratkaisuja ja ka-
dun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n 
1 momentissa kunnan valvontaviranomaiselle säädettyjä tehtäviä koskevat asiat 
ympäristölupalautakunnan kokouksissa.  
 
Jätelautakunnan asioiden esittelystä määrätään lautakunnan johtosäännössä. 
 
Vesihuoltojohtaja esittelee asiat vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan kokouksissa. 
 
Henkilöstöpäällikkö esittelee asiat yhteistoimintaryhmän kokouksissa. 
 
Yhteislyseon rehtori esittelee asiat yhteislyseon johtokunnan kokouksessa. Hänen esty-
neenä tai poissa ollessaan esittelijänä toimii hänen sijaisensa. 
 
Talousjohtaja esittelee asiat konserniohjausneuvottelukunnan kokouksessa. 
 
Tekninen johtaja voi yhdyskuntalautakunnassa ja sen yksityistiejaostossa sekä 
ympäristölupalautakunnassa ottaa esiteltäväkseen muun esittelijän esiteltäväksi 
kuuluvan asian.  
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Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana oleva pohjaehdotus. Jos esittelijä on 
muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, ennen kuin toimielin on tehnyt pää-
töksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, 
asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen asiat esittelee hänen sijaisekseen mää-
rätty. 
 
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selos-
tuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 
 
50 §  
Esteellisyyden toteaminen 
 
Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnä-
oloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 
 
51 §  
Äänestys ja vaalit 
 
Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuus-
ton työjärjestyksessä määrätään. 
 
52 §  
Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 
 
Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekir-
joittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimi-
elimen päättämin tavoin. Pöytäkirjantarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti 
pöytäkirjan hyväksymisestä. Tällöin he varmentavat pöytäkirjan allekirjoituksin 
myöhemmin.  
 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikas-
sa 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 
- 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 
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- vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos 
- päätöksen toteaminen 
- 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 oi-
kaisuvaatimuksen 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. 
 
Edellä määrättyä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön 
tekemiin päätöksiin. 
 
Pöytäkirjaa pitää kunkin toimielimen päättämä pöytäkirjanpitäjä.  
 
53 §  
Otto-oikeus 
 
Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhalli-
tus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. 
 
Lisäksi henkilöstöpäällikkö voi ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi viran tai 
toimen haettavaksi julistamista ja täyttämistä koskevan asian sekä lauta- tai johto-
kunnalle, lautakunnan jaostolle taikka viranhaltijoille siirretyn työ- ja virkaehtosopi-
musten harkinnanvaraisten määräysten soveltamista koskevan samoin kuin kau-
pungille työnantajana kuuluvan asian. 
 
Asian ottamisesta lautakunnan tai johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakun-
ta tai johtokunta, sen puheenjohtaja ja sen esittelijä.  
 
Jätelautakunnan päätöksessä tarkoitettua asiaa ei voida ottaa kaupunginhallituk-
sen käsiteltäväksi, elleivät Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen 
kunnat toisin sovi. 
 
54 §  
Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 
 
Kaupungin viranomaisen on viiden päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta 
ilmoitettava kaupunginhallitukselle, lautakunnalle ja johtokunnalle pöytäkirjan jäl-
jennöksin tai pöytäkirjanottein niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhal-
lituksen, lautakunnan tai johtokunnan käsiteltäviksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, 
määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. 
 
Ilmoittamisvelvollisuus ei koske kaupunginjohtajan, henkilöstöpäällikön, kaupun-
ginsihteerin, sivistysjohtajan, talousjohtajan, teknisen johtajan, vesihuoltojohtajan 
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eikä palvelualueen, palveluyksikön tai toimintayksikön toiminnasta vastaavan vi-
ranhaltijan tai työntekijän hallintosäännön 10 §:n 1.-6. kohtien nojalla ratkaisemia 
alaisiaan koskevia henkilöstöasioita. 
 
Ilmoittamisvelvollisuus ei koske kaupunginjohtajan, henkilöstöpäällikön, kaupun-
ginsihteerin, sivistysjohtajan, talousjohtajan, teknisen johtajan, vesihuoltojohtajan 
eikä palvelualueen tai -yksikön toiminnasta vastaavan viranhaltijan tai työntekijän 7 
§:n 5 momentin tai 8 §:n 2 momentin nojalla ratkaisemia sellaisia asioita, jotka 
koskevat enintään kolmen kuukauden pituista virka- tai työsuhdetta. 
 
9 LUKU  
MUUT MÄÄRÄYKSET 
 
55 §  
Tiedottaminen 
 
Kaupunginhallitus johtaa tiedottamista. Se hyväksyy kaupungin tiedottamisperiaat-
teita koskevat yleiset ohjeet ja päättää tiedottamisesta vastaavista kaupungin vi-
ranhaltijoista ja työntekijöistä. 
 
56 §  
Kaupungin asukkaiden aloitteet 
 
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä val-
tuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa 
koskevista aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Valtuusto voi sa-
malla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
Kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokunnan tehtäväalueella tehdyistä aloit-
teista on vastaavasti esitettävä tiedot kaupunginhallitukselle ja asianomaiselle lau-
ta- ja johtokunnalle niiden päättämin tavoin. 
 
Aloitteen vaatiessa erityistä valmistelua sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi 
aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen te-
kemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja aloitteen käsittelystä lisätietoja antava. 
 
57 §  
Nimenkirjoitus ja puhevallan käyttö 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja, pöytä-
kirjanpitäjä, kaupunginarkistonhoitaja, kaupunginsihteeri tai hallintopalvelujen pal-
velualueen toimistosihteeri. 
 
Kaupunginhallituksen pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja, pöytäkir-
janpitäjä, kaupunginarkistonhoitaja, kaupunginsihteeri tai hallintopalvelujen palve-
lualueen toimistosihteeri. 
 
Kaupunginhallituksen sopimuksen, sitoumuksen ja valtakirjan allekirjoittaa kau-
punginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja ja varmentaa kaupunginsih-
teeri, henkilöstöpäällikkö tai talousjohtaja, jollei kaupunginhallitus ole valtuuttanut 
siihen toisia henkilöitä tai jollei jäljempänä muuta määrätä. 
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Kaupunginhallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja ja varmentaa kaupunginsihteeri, henkilöstö-
päällikkö, kaupunginarkistonhoitaja, talousjohtaja tai tietohallintopäällikkö. 
 
Asian valmistelua koskevan kirjelmän sekä kaupunginhallituksen päätökseen pe-
rustuvan ilmoituksen, hakemuksen ja tilauksen allekirjoittaa kaupunginjohtaja, 
kaupunginsihteeri, henkilöstöpäällikkö, talousjohtaja tai heidän valtuuttamansa 
viranhaltija. 
 
Lautakunnan päättämät sopimukset ja sen antamat sitoumukset allekirjoittaa sen 
puheenjohtaja tai esittelijä ja varmentaa toimielimen valtuuttama henkilö. Muut lau-
takunnan asiakirjat allekirjoittaa sen toiminnasta vastaava viranhaltija taikka tämän 
määräämä henkilö. 
 
Jätelautakunnan asiakirjojen allekirjoittamisesta määrätään lautakunnan johto-
säännössä. 
 
Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen määrää-
missä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimi-
elimen pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin todistaa oikeaksi toimielimen hallinnassa ole-
vista asiakirjoista annettavan otteen ja jäljennöksen. 
 
Keskushallinnon palvelualueiden asiakirjat allekirjoittaa kutakin palvelualuetta joh-
tava viranhaltija taikka hänen määräämänsä viranhaltija tai työntekijä. 
 
Toimielimen jaoston asiakirjat allekirjoitetaan jaoston määräämin tavoin. 
 
Asian valmistelija allekirjoittaa valmistelua koskevan asiakirjan. 
 
Viranhaltija voi allekirjoittaa päätösvaltaansa kuuluvan sopimuksen. 
 
58 §  
Haasteiden ja muiden tiedoksiantojen vastaanottaminen 
 
Kaupunginjohtajan ohella kaupunginsihteerillä, henkilöstöpäälliköllä ja talousjohta-
jalla on oikeus ottaa kaupungin puolesta vastaan sen kaikkia toimialoja koskevia 
haasteita ja muita tiedonantoja. 
 
59 §  
Päätöksenteon yhdistäminen 
 
Jos samassa asiassa on samalla kertaa tehtävä useita päätöksiä, jotka tämän 
säännön mukaan kuuluvat eri viranomaisten päätösvaltaan, asia voidaan tämän 
johtosäännön määräysten estämättä kokonaisuudessaan käsitellä ja kaikki sen 
sillä kertaa vaatimat päätökset tehdä siinä ylimmässä viranomaisessa, jonka käsi-
teltäväksi asia on joltain osin saatettava. Samoin voidaan menetellä, jos eri asioita 
on yhdistetty yhdessä käsiteltäviksi. 
 
60 §  
Asiakirjojen antamisesta päättäminen 
 
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettu kunnallinen toimielin 
voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisu-
valtaa alaiselleen viranhaltijalle. 
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61 §  
Asiakirjoista perittävät lunastukset ja niiden antamisesta perittävät maksut 
 
Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta 
peritään maksu kultakin sivulta. 
 
Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulos-
teesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden 
mukaan. 
 
Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu. 
 
Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja jos tiedonhaun erityistoimenpi-
teitä vaativa tieto asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen 
luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, ai-
heutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedon-
haun vaativuuden mukaan porrastettuna. 
 
Yksittäistapauksissa viranhaltijat voivat päättää, ettei asiakirjoista peritä maksua. 
 
Kaupunginhallitus päättää yksityiskohtaisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain soveltamisalaan kuuluvien maksujen perusteista ja määristä. 
 
62 §  
Säännön voimaantulo ja sen kumoamat säännöt  
 
Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2014. Se kumoaa 10.12.2012 hyväksytyn hallin-
tosäännön siihen tehtyine muutoksineen. 
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Liite  
 
Kaupungin eri toimielimille ja viranhaltijoille erityislainsäädännön nojalla kuuluvia 
asioita 
 
Kaupunginvaltuusto 
 
maankäyttö- ja rakennuslaki: 
15 §; rakennusjärjestyksen hyväksyminen; päätösvaltaa ei voida siirtää edelleen 
21 §; rakennusvalvonnan viranomaistehtäviä hoitavan toimielimen määrääminen johto-
sääntömääräyksin; päätösvaltaa ei voida siirtää edelleen 
37 §; yleiskaavan hyväksyminen; päätösvaltaa ei voida siirtää edelleen 
52 §; vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen hyväksyminen 
69 §; kansallisen kaupunkipuiston perustamista koskeva hakemus tai sen perustamisen 
puoltaminen 
70 §; kansallista kaupunkipuistoa koskeviin määräyksiin suostuminen 
72 §; alueen rakentamisrajoituksista vapauttaminen rakennusjärjestyksen määräyksin; 
päätösvaltaa ei voida siirtää edelleen 
110 ja 111 §; jonkin kaupungin alueen nimeäminen kehittämisalueeksi 
145 §; lupa- ja valvontamaksujen perusteet sisältävä taksa; ympäristölupalautakunta 
hyväksyy muutokset  
195 §; ympäristökeskuksen kaava-asiassa tekemän oikaisukehotuksen johdosta tehtä-
vä päätös; päätösvaltaa ei voida siirtää edelleen. 
 
Kaupunginhallitus 
 
maankäyttö- ja rakennuslaki: 
7 §; kaavoituskatsaus 
11 §; maankäyttösopimukset, paitsi kun on kyse yhdyskuntakehityksen kannalta keskei-
sistä kaupungin tavoitteista, jolloin ne kuuluvat valtuuston päätettäviksi 
36 §; yleiskaavan laatiminen, paitsi kun on kyse yhdyskuntakehityksen kannalta keskei-
sistä kaupungin tavoitteista, jolloin asia kuuluu valtuuston päätettäväksi 
38 §; rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen 
52 §; muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen hyväksyminen 
53 §; rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen 
59 §; asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannusten periminen 
60 §; asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi 
76 §; rantayleiskaavan laatimiskustannusten periminen 
91 §; asemakaavamääräys, jonka mukaan kadun tai muun yleisen alueen toteuttaminen 
kuuluu maan omistajalle tai haltijalle 
97 §; tontin omistajalle ja haltijalle annettava rakentamiskehotus 
105 §; maanomistajalle maksettavaksi määrättävä katualueen korvaus 
171 §; säännöistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista myönnettävä poikkeus 
191, 193 ja 194 §; valittaminen valtion viranomaisten päätöksistä. 
 
Yhdyskuntalautakunta  
 
maankäyttö- ja rakennuslaki: 
51 §; asemakaavan laatiminen, paitsi kun on kyse yhdyskuntakehityksen kannalta kes-
keisistä kaupungin tavoitteista, jolloin asia kuuluu valtuuston päätettäväksi 
59 §; taksaan perustuvien asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannusten periminen 
79 §; erillisen tonttijaon laatiminen ja hyväksyminen 
84 §; kaupungille kuuluvan kadunpidon antaminen ulkopuolisille 
85 §; kadun rakennussuunnitelman hyväksyminen 
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86 §; kadunpidon aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen 
89 §; johtojen, laitteiden ja rakennelmien siirtopaikasta päättäminen 
90 §; muun yleisen alueen kuin kadun toteuttamissuunnitelman laadinta 
97 §; rakentamiskehotusten luettelointi 
128 §; toimenpiderajoituksen määrääminen ja pidentäminen 
 
maankäyttö- ja rakennusasetus: 
84 §; osoitemerkinnästä päättäminen 
 
kiinteistönmuodostamislaki: 
32 §; sitovan tonttijaon alueella muun kuin tonttijaon mukaisen tontin muodostamiseksi 
annettava suostumus 
 
Tekninen lautakunta voi siirtää maankäyttö- ja rakennuslain 79 - 90 ja 97 §:n, maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen sekä kiinteistönmuodostamislain mukaiset asiat edelleen 
viranhaltijan ratkaistaviksi. 
 
Ympäristölupalautakunta  
 
maankäyttö- ja rakennuslaki: 
130 §; rakennusten purkamisluvat 
145 §; maksun määrääminen yksittäistapauksessa 
187 §; oikaisuvaatimuksen käsittely 
 
kiinteistönmuodostamislaki: 
35 §; lohkomiseen annettava suostumus rakennuspaikaksi tarkoitetun määräalan alu-
eella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimista varten 
36 §; lohkomiseen annettava suostumus rakennuspaikaksi tarkoitetun määräalan ranta-
vyöhykkeellä tai ranta-alueen suunnittelutarvealueella 
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