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1 LUKU 
Toimielimet 
 
1 § Toimielimet 
 

Liikelaitoskuntayhtymän toimielimiä ovat 
 yhtymäkokous 
 johtokunta 
 tarkastuslautakunta 

 
Tämän hallintosäännön ohella liikelaitoskuntayhtymän toimintaa, toimielinten kokoonpa-
noa ja päätöksentekoa ohjaa perussopimus [liite 1].  Perussopimus on hyväksytty Kuopi-
on kaupunginvaltuustossa 20.12.2010 § 145 ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän valtuustossa 13.12.2010 § 33. Perussopimus on tullut voimaan 1.1.2011. 

 
2 § Toimielinten kokoukset 
 

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunnan puheenjohtaja, joka avaa kokouksen ja joh-
taa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu yhtymäkokousedustajien 
keskuudesta. Muiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa päättää yhtymäkokous. 
 
Yhtymäkokouksen voi kutsua koolle myös omistaja tai omistajat yhdessä. 
 
Johtokunnan kokouksen kutsuu koolle johtokunnan puheenjohtaja tai toimitusjohtaja. 
Muiden läsnäolo-oikeudesta kokouksissa päättää johtokunnan puheenjohtaja. 
 
Tarkastuslautakunnan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. 
 
Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tarkas-
tuslautakunta voi velvoittaa yhtymän luottamushenkilön tai viran- tai toimenhaltijan tarvit-
taessa saapumaan lautakunnan kokoukseen. 
 
Toimielimen kokous voidaan järjestää erikseen niin kokouskohtaisesti sovittaessa säh-
köisten viestinten avulla, jos toimielimen jokainen jäsen sen hyväksyy, ja jos sähköinen 
viestinvälitys on järjestettävissä niin, että kaikkien yhtäaikainen virtuaalinen läsnäolo ja 
osallistumisen mahdollisuus toteutuvat. 
 
Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 jäsenistä on saapuvilla (Perusso-
pimus 2. luku 8 §). 
 
Muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntijan on 
poistuttava kokouksesta ennen päätöksentekoa. 
 

3 § Toimielinten kokouskutsut 
 

Yhtymäkokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä kokousedustajille vähintään 
10 kalenteripäivää ennen kokousta. 

 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävi-
en asioiden luettelo. Esityslista toimitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yh-
teydessä. 
 
Kirjallinen tai sähköinen kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenil-
le ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. 
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Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjoh-
taja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheen-
johtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin 
puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa ko-
kouksen. 
 
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, asiat voi-
daan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa ol-
leille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta. 

 
4 § Varajäsenen osallistuminen kokoukseen 
 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen tai esteellinen jonkin asi-
an käsittelyssä, on kutsuttava varajäsen sijaansa ja ilmoitettava esteestään kokouksen 
sihteerille. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai pöytäkirjanpitäjä voi toimittaa kutsun varajä-
senelle saatuaan tiedon jäsenen esteestä. 
 

5 § Esteellisyys 

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydes-
tään ja esteellisyyden perusteesta ja vetäydyttävä asian käsittelystä. 
 
Henkilö, jonka esteellisyydestä päätetään, voi olla läsnä esteellisyydestä päätettäessä, 
mutta hän ei saa osallistua esteellisyysasian käsittelyyn. 

6 § Esittely 
 
Yhtymäkokouksen päätöksenteossa käsittelyn pohjana on johtokunnan esitys tai tarkas-
tuslautakunnan esitys. Yhtymäkokous voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään 
puheenjohtajan esittelyn pohjalta ilman johtokunnan tai tarkastuslautakunnan esitystä. 
 
Johtokunnan kokouksissa päätöksenteko tapahtuu toimitusjohtajan tai hänen estyneenä 
ollessaan toimitusjohtajan varamiehen tai johtokunnan puheenjohtajan esittelystä. Joh-
tokunta voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan esittelyn poh-
jalta ilman viranhaltijaesittelyä. 
 
Tarkastuslautakunnan kokouksissa päätöksenteko tapahtuu puheenjohtajan, tai hänen 
estyneenä ollessaan tarkastuslautakunnan päättämän lautakunnan jäsenen tai yhtymä-
hallinnon toimihenkilön esittelyn pohjalta. 
 
 

7 § Päätöksenteko 
 
Yhtymäkokouksessa kullakin kokousedustajalla on käytössään äänimäärä, joka laske-
taan perussopimuksen [liite 1] 7 §:n mukaisesti. 
 
Johtokunnassa ja tarkastuslautakunnassa kullakin jäsenellä on käytössään yksi ääni.  
 
Toimielinten päätöksentekomenettelyssä ja kokousmenettelyssä noudatetaan soveltuvin 
osin Suomen kuntaliiton antaman Kunnan hallintosäännön ja Valtuuston työjärjestyksen 
mallin1 mukaisia menettelyjä.  
 

 

1 Nyt voimassa on v. 2003 annettu malli (painetun julkaisun ISBN 951-755-817-1, verkkojulkaisun ISBN 952-213-123-7); 
uudistetut mallit annettaneen kevään 2016 aikana
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8 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 

 
Toimielimen pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan alle-
kirjoittavat kokouksen puheenjohtaja(t) ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  
 
Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii toimitusjohtajan määräämä yhtymän toimi-
henkilö. 
 
Johtokunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii toimitusjohtajan määräämä yhtymän toimihenkilö.  
 
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii toimitusjohtajan määräämä yhtymän 
toimihenkilö. 
 
Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua 
edustajaa. Muissa kokouksissa toimielin päättää pöytäkirjan tarkastamisesta.  

 
9 § Julkisuus ja tiedottaminen 
 

Liikelaitoskuntayhtymän toimielinten pöytäkirjat ja muut asiakirjat ovat julkisia  
siten kuin kuntalaki ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta määräävät. 
 
Yhtymäkokouksen pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä liikelaitoskun-
tayhtymän verkkosivuilla, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu. 
 
Kuntayhtymän muun kuin kuntalain 140 § 1 mom. tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja 
pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen 
tarpeelliseksi. 
  
Asiakirjojen nähtävänä pitämisestä ja liikelaitoskuntayhtymän tiedottamisen periaatteista 
päättää johtokunta. 

 
10 § Johtokunnan otto-oikeus 
 

Johtokunnalla on oikeus ottaa käsiteltäväkseen sellainen liikelaitoskuntayhtymän viran- 
tai toimenhaltijan päätös, jonka tämä on tehnyt tämän hallintosäännön antaman toimival-
lan nojalla.  
 
Viran- tai toimenhaltijan päätös, johon johtokunnalla on otto-oikeus, on saatettava johto-
kunnan puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tietoon 6 päivän sisällä päätöksen tekemises-
tä.  
 
Johtokunnan otto-oikeuden käyttämisestä päättää joko johtokunta, sen puheenjohtaja tai 
toimitusjohtaja. 
 
Ottokelpoisen päätöksen ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi on päätettävä viimeis-
tään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan kuluessa, ja ottamisesta tai ot-
to-oikeuden käyttämättä jättämisestä on välittömästi ilmoitettava päätöksen tekijälle. 

 
11 § Luottamushenkilöiden palkkiot 
 

a) Kokouspalkkiot 
 
Liikelaitoskuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan puheenjohtajalle ja jäsenil-
le kokouspalkkio. Yhtymäkokouksen jäsenen kokouspalkkio on 150 euroa, johtokunnan 
jäsenen kokouspalkkio on 150 euroa, ja muun toimielimen jäsenen kokouspalkkio on 
125 euroa.  
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Puheenjohtajalle tai kokouksessa puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle sekä 
toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan kokouspalkkio korotet-
tuna 50 %:lla. 
 
Johtokunnan jäsenelle, joka osallistuu yhtymäkokoukseen tai muiden toimielinten koko-
uksiin johtokunnan määräämänä edustajana, suoritetaan kokouspalkkio samojen perus-
teiden mukaan kuin asianomaisen toimielimen jäsenille. 
 
Jos liikelaitoskuntayhtymän luottamushenkilö yhtymän edustajana hoitaa sellaista luot-
tamustehtävää, josta ei makseta muuta palkkiota, tai osallistuu tiedotustilaisuuteen, 
neuvotteluun tai muuhun toimitukseen, josta hänelle ei makseta palkkiota, suoritetaan 
siitä kokouspalkkiona 100 euroa. 

 
b) vuosipalkkiot 
 
Johtokunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkion li-
säksi vuosipalkkiota. Johtokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 2.400 euroa ja tar-
kastuslautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 1.500 euroa. 
 
Milloin puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkki-
oon lakkaa, kun este on jatkunut kaksi kuukautta. Sen jälkeiseltä ajalta varapuheenjohta-
jalla on oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta. 
 
Tilintarkastajille suoritetaan palkkiota laskun perusteella. 

 
12 § Luottamushenkilöiden ansionmenetyksen korvaaminen 
 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen 
vuoksi aiheutuneista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmäl-
tä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.  
 
Ansionmenetyksestä suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on 40 euroa tunnilta ja 
muun kustannusten korvauksen enimmäismäärä 20 euroa tunnilta.  
 
Saadakseen korvausta työansion menetyksestä  

- palkkatyötä tekevän luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus ansion 
menetyksestä 

- yrittäjänä tai ammatinharjoittajana toimivan luottamushenkilön tulee esittää kir-
jallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksen suuruudesta. 

 
Saadakseen korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista 
(esim. sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tms.) luottamushenkilön tu-
lee esittää kirjallisesti riittävä selvitys tällaisista kustannuksista. 
 
Erillistä todistusta tai selvitystä ansionmenetyksestä tai kustannusten syntymisestä ei 
vaadita, jos korvattavaksi vaadittava määrä on enintään 10 € tunnilta.  
 
Mikäli ansionmenetysten korvaamisesta on erimielisyyttä, asiasta päättää henkilöstö-
päällikkö.  
 

13 § Luottamushenkilöiden matkakulut 
 

Luottamushenkilöiden yli 5 km pituisista kokousmatkoista ja muista luottamustoimen 
hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan korvaukset soveltuvin osin kunnallisen ylei-
sen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.  
 
Mikäli matkakustannusten korvaamisesta on erimielisyyttä, asiasta päättää henkilöstö-
päällikkö. 
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2. LUKU 
Tehtävät ja ratkaisuvalta 
 
 
14 § Yhtymäkokouksen tehtävät ja päätösvalta 
 

Yhtymäkokouksen tehtävistä ja toimivallasta säädetään perussopimuksen 9 §:ssä. 
 

15 § Johtokunnan tehtävät ja päätösvalta 
 

Liikelaitoskuntayhtymän toimintaa johtaa yhtymäkokouksen alaisena johtokunta. Johto-
kunnan tehtävänä on  
 
yleisessä hallinnossa ja toiminnan järjestämisessä 
 

1. päättää liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämisestä yhtymäkokouksen 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaan, ja raportoida yh-
tymäkokoukselle tavoitteiden saavuttamisesta 
 

2. hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän toimintaa ohjaava strategia ja muut keskeiset 
suunnitelmat, toimintaohjeet ja säännöt 
 

3. vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimeenpanon 
valvonnasta, sekä raportoida näistä yhtymäkokoukselle. 
 

4. valita ja irtisanoa liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja, päättää toimitusjohta-
jan palvelussuhteen ehdoista, hänen sijaisensa määräämisestä sekä muista toi-
mitusjohtajaa koskevista asioista. 
 

5. päättää siitä, kenellä toimitusjohtajan lisäksi on liikelaitoskuntayhtymän nimen 
kirjoittamiseen oikeus  
 

6. valvoa liikelaitoskuntayhtymän etua, edustaa sitä ja päättää sen puhevallan käyt-
tämisestä 
 

henkilöstöasioissa 
 

7. päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta  
 
 

talousasioissa 
 

8. hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän talousarvio  
 

9. päättää lainanotosta ja lainanannosta 
 

10. hyväksyä hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat yhtymäkokouk-
sen hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta. Johtokunta vahvis-
taa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 
 

11. päättää yli 500.000 euron arvoisista hankinnoista 
 

12. päättää yli 500.000 euron arvoisten investointien hanke- ja rahoitussuunnitelmis-
ta 
 

13. päättää vahingonkorvauksista siltä osin kuin sitä ei ole tässä säännössä määritel-
ty muiden toimivaltaan kuuluvaksi 
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14. antaa liikelaitoskuntayhtymän vuosittainen toimintakertomus ja tilinpäätös 

 
 

sopimusasioissa 
 

15. päättää liikelaitoskuntayhtymää sitovista sopimuksista siltä osin kuin sitä ei ole 
tässä säännössä määritelty muiden toimivaltaan kuuluvaksi 
 

16. antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta 
 
muissa asioissa 
 

17. huolehtia muista yhtymäkokouksen määräämistä tai muutoin johtokunnan toimi-
valtaan kuuluviksi katsottavista asioista 
 

18. huolehtia soveltuvin osin niistä asioista, mitä kuntalaki määrää kuntayhtymän 
hallituksen tehtäviksi. 

 
Johtokunta voi siirtää tällä säännöllä annettua toimivaltaansa edelleen alaisilleen viran-
haltijoille delegointipäätöksillä, jotka on saatettava yhtymäkokouksen tietoon. 

 
16 § Toimitusjohtaja  
 

Toimitusjohtaja työskentelee johtokunnan alaisena. Toimitusjohtajan hallinnollisista esi-
miestehtävistä huolehtii johtokunnan puheenjohtaja. 
 
Toimitusjohtajan tehtävänä on 
 
yleisessä hallinnossa ja toiminnan järjestämisessä 
 

1. johtaa ja kehittää liikelaitoskuntayhtymän toimintaa ja huolehtia liikelaitoskun-
tayhtymän hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta 
 

2. päättää liikelaitoskuntayhtymän toiminnallisesta organisaatiosta 
 

3. asettaa liikelaitoskuntayhtymän johtoryhmä ja nimetä sen jäsenet 
 

4. vastata siitä, että liikelaitoskuntayhtymälle asetetut tavoitteet saavutetaan 
 

5. vastata liikelaitoskuntayhtymän ulkoisen ja sisäisen viestinnän asianmukaisesta 
järjestämisestä ja päättää viestintävastuista 
 

6. huolehtia johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta ja antaa johtokunnalle tieto 
toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista 
 

7. allekirjoituksellaan tai sähköisellä tunnisteella hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän 
nimissä annettavat asiakirjat tai sähköisen asioinnin dokumentit  
 

8. huolehtia liikelaitoskuntayhtymän edunvalvonnasta, edustamisesta tuomiois-
tuimissa ja hallintoviranomaisissa ja selvitysten ja lausuntojen antamisesta viran-
omaisille liikelaitoskuntayhtymän nimissä 
 

9. huolehtia tiedonhallinnan ja arkistotoimen asianmukaisesta järjestämisestä 
 

10. päättää liikelaitoskuntayhtymän edustuksesta ja edustuskuluista 
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henkilöstöasioissa 
 

11. päättää liikelaitoskuntayhtymän palvelujohtajien ja hallinnon henkilöstön ottami-
sesta, palkasta virka- tai työsuhteen alkaessa, eron myöntämisestä sekä mahdol-
lisista kurinpidollisista toimenpiteistä 
 

12. päättää palvelujohtajien, palvelu- ja tuotantopäälliköiden ja hallinnon henkilöstön 
palkan muutoksista ja lisistä sekä kelpoisuusehtojen ja virkanimikkeen muut-
tamisesta 
 

13. päättää hallinnon henkilöstön virka- tai työsuhteen muuttamisesta osa-
aikaiseksi 
 

14. päättää viranhaltijan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta tai siirtämi-
sestä toiseen virkaan tai työsopimussuhteiseen tehtävään 
 

15. päättää viranhaltijoiden sivutoimiluvista 
 

16. työnantajan edustajana tehdä paikallisia virka- ja työehtosopimuksia  
 

17. päättää työnantajan ratkaisuvallan käytöstä siltä osin kuin sitä ei ole tässä sään-
nössä määritelty muiden toimivaltaan kuuluvaksi 
 

talousasioissa 
 

18. päättää tuloksen toteutumista ohjaavista toimenpiteistä ja resurssien siirroista 
palvelualueiden välillä 
 

19. päättää myytävien palvelujen ja tuotteiden hinnoittelun perusteista 
 

20. päättää hankinnoista, joiden arvo on suurempi kuin 100.000 euroa, ja enintään 
500.000 euroa 
 

21. päättää yhtymän pankkitilien avaamisesta ja tilien käyttöoikeuksien haltijoista, ti-
lien sulkemisesta ja luotollisten ostotilien luottorajoista ja luottokorttien hankki-
misesta  
 

22. päättää kassojen perustamisesta ja lopettamisesta sekä käteisvarojen hallinnas-
ta 
 

23. päättää laskujen ym. tositteiden hyväksyntäoikeuksista 
 

24. päättää vahingonkorvauksista, jos Servican omavastuuosuus vakuutuksista mak-
settavan korvauksen jälkeen ei ylitä 10.000 euroa 
 

25. päättää poistetun irtaimiston realisoinnin tai hävittämisen perusteista 
 
 

sopimusasioissa 
 
26. päättää palvelujen myyntisopimuksista ja tarjouskilpailuihin osallistumisesta 

 
27. päättää palvelutuotannon alihankintasopimuksista ja muista ostopalvelusopi-

muksista, jos sopimuksen arvo on 30.000 euroa tai suurempi 
 
 

muissa asioissa 
 
30. vastata varautumisesta  
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31. suorittaa muut johtokunnan määräämät tehtävät 
 

Toimitusjohtaja voi siirtää tällä säännöllä annettua toimivaltaansa edelleen alaisilleen de-
legointipäätöksillä, jotka on saatettava johtokunnan tietoon. 
 

 
17 § Palvelujohtajat  
 

Palvelujohtajat työskentelevät toimitusjohtajan alaisina, ja heillä on vastuullaan Servican 
palvelutuotanto kullekin määritellyn maantieteellisen tai toiminnallisen alueen osalta. 
 
Palvelujohtajien tehtävänä on  
 
yleisessä hallinnossa ja toiminnan järjestämisessä 
 

1. johtaa ja kehittää alueensa toimintaa ja vastata siitä, että sille asetetut tavoitteet 
saavutetaan ja velvoitteet toteutetaan 
 

2. nimetä palvelualueen johtoryhmään kuuluvat 
 

 
henkilöstöasioissa 
 

3. päättää oman palvelualueensa henkilöstön ottamisesta ja palvelussuhteen eh-
doista työhön otettaessa, eron myöntämisestä sekä mahdollisista kurinpidollisista 
toimenpiteistä.  
 
Tehtäväkohtaisen palkan tai perustuntipalkan määrästä on neuvoteltava henki-
löstöpäällikön kanssa, ellei palkka perustu vakiintuneeseen TVA-luokitukseen. 
Mikäli tällöin yksimielisyyttä ei saavuteta, asiasta päättää toimitusjohtaja. 
 

4. päättää alueensa henkilöstön osalta palkan muutoksista ja lisistä sekä työsuh-
teen muuttamisesta osa-aikaiseksi.  
 
Pysyvistä tehtäväkohtaisen palkan tai perustuntipalkan muutoksista on neuvotel-
tava henkilöstöpäällikön kanssa. Ellei tällöin yksimielisyyttä saavuteta, asiasta 
päättää toimitusjohtaja. 
 

talousasioissa 
 

5. huolehtia johtamansa toiminnan osalta talousarvion valmistelusta ja sen toteut-
tamisesta 
 

6. päättää materiaalihankinnoista, joiden arvo on enintään 100.000 euroa 
 

7. päättää palvelutuotannon alihankintasopimuksista ja muista ostopalvelusopi-
muksista, jos sopimuksen hankintalain mukaisesti laskettu arvo on pienempi kuin 
30.000 euroa  
 

sopimusasioissa 
 

8. huolehtia tarjouksien valmistelusta 
 

9. huolehtia toimialueensa sopimuskatselmuksista ja muista asiakassuhteista yh-
teistoiminnassa asiakkuuspäällikön kanssa 
 

10. kehittää sopimusrakennetta, sopimusten toteutumisen käytäntöjä ja laskutuskäy-
täntöjä yhteistoiminnassa asiakkuuspäällikön ja talouspäällikön kanssa 
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muissa asioissa 
 

11. päättää johtamansa alueen osalta muista juoksevista asioista, joiden osalta pää-
tösvaltaa ei tässä säännössä ole määrätty muiden tehtäviksi  
 

12. suorittaa muut johtokunnan ja toimitusjohtajan määräämät tehtävät.  
 
Palvelujohtaja voi siirtää tällä säännöllä annettua toimivaltaansa edelleen alaisilleen de-
legointipäätöksillä, jotka on saatettava johtokunnan tietoon. 
 

18 § Palvelu- ja tuotantopäälliköt  
 

Palvelu- ja tuotantopäälliköt työskentelevät palvelujohtajan alaisina, ja heillä on vastuul-
laan Servican palvelutuotanto kullekin määritellyn maantieteellisen tai toiminnallisen vas-
tuualueen tai tuotantoyksikön osalta. Henkilöstöravintoloiden toimintaa johtava asiakas-
vastaava rinnastetaan tässä palvelupäällikköön. 
 
Palvelu- ja tuotantopäälliköiden tehtävänä on  
 
yleisessä hallinnossa ja toiminnan järjestämisessä 
 

1. johtaa ja kehittää vastuualueensa tai tuotantoyksikkönsä toimintaa ja vastata sii-
tä, että sille asetetut tavoitteet saavutetaan 
 

2. huolehtia siitä, että palvelutuotanto on sopimuksiin sisältyvien palvelukuvausten 
mukaista 
 

3. huolehtia työpaikkakokousten toimivuudesta vastuualueensa toimipaikoissa 
 

4. huolehtia oman vastuualueensa asianhallinnasta 
 

henkilöstöasioissa 
 

5. päättää henkilöstön tehtäväjärjestelyistä ja siirroista toimipaikkojen välillä  
 

6. päättää henkilöstön työaikajärjestelyistä, oikeudesta työlomaan, vuorotteluva-
paaseen ja lomarahavapaaseen Servican yleisten pelisääntöjen puitteissa 
 

7. päättää työntekijän ohjaamisesta työkyvyn arviointiin 
 

8. päättää vuokratyövoiman käytöstä  
 

talousasioissa 
 

9. huolehtia johtamansa toiminnan osalta talousarvion valmistelusta ja sen toteut-
tamisesta 
 

10. päättää materiaalihankinnoista, joiden arvo on enintään 10.000 euroa 
 

11. päättää palvelutuotannon alihankintasopimuksista ja muista ostopalvelusopi-
muksista, jos sopimuksen hankintalain mukaisesti laskettu arvo on enintään 
10.000 euroa  
 

sopimusasioissa 
 

12. huolehtia vastuualueensa sopimuskatselmuksista ja muista asiakassuhteista yh-
teistoiminnassa palvelujohtajan ja asiakkuuspäällikön kanssa 
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13. kehittää sopimusrakennetta, sopimusten toteutumisen käytäntöjä ja laskutuskäy-

täntöjä yhteistoiminnassa palvelujohtajan, asiakkuuspäällikön ja talouspäällikön 
kanssa 
 

muissa asioissa 
 

14. päättää vastuualueensa osalta muista juoksevista asioista, joiden osalta päätös-
valtaa ei tässä säännössä ole määrätty muiden tehtäviksi  
 

15. suorittaa muut esimiesten määräämät tehtävät  
 
19 § Alue-esimiehet ja yksikön esimiehet  
 

Alue-esimiehet ja yksikön esimiehet työskentelevät palvelu- tai tuotantopäällikön alaisina, 
ja heillä on vastuullaan Servican palvelutuotanto kullekin määritellyn maantieteellisen tai 
toiminnallisen alueen tai tuotantoyksikön osalta.  
 
Alue-esimiesten ja yksikön esimiesten tehtävänä on  
 
yleisessä hallinnossa ja toiminnan järjestämisessä 
 

1. vastata johtamalleen toimipaikalle asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten 
tavoitteiden toteutumisesta 
 

2. huolehtia työmenetelmien kehittämisestä, työvälineiden hankinnasta ja niiden 
käyttötaitojen ja käyttökunnon ylläpitämisestä 
 

3. huolehtia työpaikkakokousten pitämisestä Servican johtamisjärjestelmän mukai-
sesti 
 

4. huolehtia Servican sisäiset tiedotteet kaikkien saataville 
 

5. huolehtia henkilöstön viestien ja aloitteiden käsittelystä ja välittämisestä organi-
saatiossa  
 
 

henkilöstöasioissa 
 

6. huolehtia työajan käytön suunnittelusta ja valvonnasta (työvuorosuunnittelu, vuo-
silomajärjestys, muu työajan seuranta) sekä työvoiman käytöstä mitoitusten mu-
kaisesti 
 

7. vastata siitä, että uudet työntekijät (omat tai vuokratut) saavat riittävän perehdy-
tyksen työhön ja työturvallisuuteen 
 

8. huolehtia työkohtaisesta ja laitekohtaisesta suojauksesta ja muusta turvallisuus-
varustelusta sekä henkilökohtaisten suojainten ja suojavaatetuksen pitämisestä 
saatavilla, sekä niiden käytön valvonnasta 
 

9. huolehtia työpaikan vaarojen ja haittojen arvioinnista 
 

10. huolehtia asianmukaisten lupien ja työtaito- ja kelpoisuuspassien voimassaolosta 
 

11. huolehtia henkilöstöasioissa työnantajan edustajalle kuuluvista tehtävistä ja työn-
johto-oikeuden piiriin kuuluvista tehtävistä ja velvollisuuksista 
 

talousasioissa 
 

12. huolehtia toimipaikkansa talousarvion valmistelusta ja sen toteuttamisesta 
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13. huolehtia tehtyjen töiden laskuttamisesta tai laskutusperusteiden tuottamisesta 

 
14. päättää materiaalihankinnoista, joiden arvo on enintään 5.000 euroa. IS-

hankinnan kilpailuttamissa elintarvikehankinnoissa hankintavaltuus kuitenkin on 
20.000 euroa. 
 

 
sopimusasioissa 
 

15. vastata siitä, että palvelutuotanto on sopimusten palvelukuvausten mukaista  
 

muissa asioissa 
 

16. suorittaa muut esimiesten määräämät tehtävät  
 
20 § Työnjohtajat 
 

Työnjohtajat tai vastaavassa tehtävässä muilla nimikkeillä työskentelevät toimivat yksi-
kön esimiehen tai alue-esimiehen alaisina toteuttaen näiden tekemiä ratkaisuja ja anta-
mia ohjeita sekä käyttäen työsopimuslain antamaa direktio-oikeutta työn johtamisessa. 
 
Työnjohtajan tai vastaavan tehtävänä on huolehtia henkilöstöasioissa työnantajan edus-
tajalle kuuluvista tehtävistä ja työnjohto-oikeuden piiriin kuuluvista tehtävistä ja velvolli-
suuksista. 

 
21 § Hallinnon päälliköt 
 

Henkilöstöpäällikkö, talouspäällikkö ja tietohallintopäällikkö, työsuojelupäällikkö ja asiak-
kuuspäällikkö työskentelevät toimitusjohtajan alaisina. 
 
Hallinnon päälliköiden tehtävänä on  
 
yleisessä hallinnossa ja toiminnan järjestämisessä 
 

1. vastata operatiivisen toiminnan ja johtamisen tarvitsemien hallinnollisten tukipal-
velujen järjestämisestä, tuottamisesta tai alihankintapalvelujen hankinnasta 
 

2. antaa omalla tehtäväalueellaan tilannekohtaisia toimintaohjeita ja pysyväisluon-
teisia normeja  
 

3. antaa soveltamisohjeita ja tulkintoja siitä, miten lainsäädäntöä, yleisiä oikeusoh-
jeita, virka- ja työehtosopimuksia sekä oman erityisalansa niin sanottuja hyviä ta-
poja (esim. hyvä kirjanpitotapa, hyvä hallintotapa, hyvä tietoturvakäytäntö yms.) 
on sovellettava Servicassa 
 

4. esimiesasemassa olevien osalta huolehtia hallinnon työpaikkakokousten pitämi-
sestä Servican johtamisjärjestelmän mukaisesti 
 

5. asiakkuuspäällikkö ohjaa ja koordinoi asiakasyhteistyötä ja sopimuskäytäntöä 
 

6. tietohallintopäällikkö vastaa hallinnon ja operatiivisen toiminnan tietotekniikka- ja 
telepalveluiden hankinnoista, valvoo palveluiden laatua, järjestää palveluiden yl-
läpidon ja vastaa palveluiden kehittämisestä. 
 

henkilöstöasioissa, johtamansa toimintayksikön osalta 
 

7. huolehtia hallinnon henkilöstön työajan käytön suunnittelusta ja valvonnasta (työ-
vuorosuunnittelu, vuosilomajärjestys, muu työajan seuranta) 
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8. huolehtia työpaikan vaarojen ja haittojen arvioinnista 

 
9. huolehtia henkilöstöasioissa työnantajan edustajalle kuuluvista tehtävistä ja työn-

johto-oikeuden piiriin kuuluvista tehtävistä ja velvollisuuksista 
 

10. henkilöstöpäällikkö päättää koko Servicassa  
 TVA-järjestelmän soveltamisesta  
 työsopimussuhteisen henkilöstön nimikemuutoksista 
 aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä 

 
11. työsuojelupäällikkö vastaa työnantajan edustajana työsuojelun ja yhteistoiminnan 

organisoimisesta ja muista työturvallisuuslain määrittämistä tehtävistä 
 
 

talousasioissa 
 

12. talouspäällikön tehtävänä on huolehtia koko Servican talousarvion valmistelusta 
ja sen toteutumisen seurannasta, sekä taloutta koskevan informaatioaineiston 
tuottamisesta operatiivisen toiminnan johtamisen käyttöön 
 

13. päättää materiaalihankinnoista ja aineettomien hyödykkeiden hankinnoista, joi-
den arvo on enintään 100.000 euroa. 
 

14. päättää palvelutuotannon alihankintasopimuksista ja muista ostopalvelusopi-
muksista, jos sopimuksen hankintalain mukaisesti laskettu arvo on enintään 
30.000 euroa. 
 
 

muissa asioissa 
 

15. avustaa toimitusjohtajaa ja operatiivisen toiminnan johtamista 
 

16. suorittaa muut toimitusjohtajan määräämät tehtävät  
 
 
3. LUKU 
Talouden hoito 
 
22 § Taloudenhoidon periaatteet  
 

Liikelaitoskuntayhtymän toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava siten, että 
 

1. yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan, 
2. palvelujen ja tuotteiden hinnat perustuvat niiden tuotantokustannuksiin 
3. liikelaitoskuntayhtymän talous pysyy tasapainossa 
4. vastuut ovat selkeästi määritellyt 
5. organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvon-

ta 
6. toiminnalliset, taloudelliset ja muut riskit selvitetään ja laaditaan riskien hallinta-

suunnitelma ja suunnitelma toimintojen jatkuvuuden varmistamisesta 
7. maksuliikenne, rahoitustoiminta ja sijoitustoiminta hoidetaan tuottavasti, turvaa-

vasti ja taloudellisesti 
8. toimintoihin sitoutuu mahdollisimman vähän pääomaa. 

 
23 § Talousarvio  
 

Liikelaitoskuntayhtymälle laaditaan kolmeksi vuodeksi taloussuunnitelma. Sen ensim-
mäinen vuosi on talousarviovuosi. 
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Yhtymäkokous asettaa talousarvion laadinnan pohjana olevat toiminnalliset ja taloudelli-
set tavoitteet. 
 
Toimitusjohtaja voi tarvittaessa hyväksyä talousarviota täsmentäviä ja sen toteutumista 
ohjaavia käyttösuunnitelmia. 

 
 
24 § Maksuliikenne  
 

Sen, jonka tehtävänä on hyväksyä laskuja ja periä tuloja, on huolehdittava siitä, että 
maksut maksetaan ajallaan ja tulot saadaan oikeanmääräisinä ja ajallaan. 

 
4. LUKU 
Tarkastustoimi 
 
25 § Tarkastuslautakunta 
 

Sen lisäksi, mitä kuntalaissa säädetään ja mitä perussopimuksen 22 §:n 2 momentissa 
on määrätty, tarkastuslautakunnan tehtävänä on 
 

1. seurata tarkastussuunnitelman toteutumista 
2. valvoa tilintarkastajan tehtävien suorittamista  
3. huolehtia siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mah-

dollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttä-
mässä laajuudessa, sekä 

4. sovittaa tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien 
hoito yhteen mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 
26 § Tilintarkastaja  
 

Tarkastuslautakunta tekee yhtymäkokoukselle esityksen tilintarkastusyhteisön valitsemi-
seksi ottaen huomioon mitä perussopimuksen 22 §:n 4 momentissa on määrätty. 

 
27 § Tilintarkastuksen toimittaminen 
 

Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnois-
taan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. 
 
Tilintarkastaja laatiman tarkastuskertomuksen tulee sisältää soveltuvin osin kuntalain 
123 §:n ja 125 §:n tarkoittamat asiat. 
 
Tarkastuslautakunnan tulee antaa yhtymäkokoukselle arvionsa yhtymäkokouksen aset-
tamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vähintään kahta viik-
koa ennen tilintarkastuskertomuksen käsittelyä yhtymäkokouksessa. 
 
Lautakunnan tulee esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti teh-
dyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja johtokunnan 
lausunnosta.  
 
Lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan 
valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. 

 
Voimaantulo 

 
Tämä hallintosääntö tulee voimaan 22.4.2016 lukien 
 
Tällä hallintosäännöllä kumotaan samasta ajankohdasta lukien  

 johtosääntö, jonka yhtymäkokous on hyväksynyt 20.11.2015 
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 toimintasääntö, jonka johtokunta on hyväksynyt 18.12.2014 
 yhtymäkokouksen työjärjestys, jonka yhtymäkokous on hyväksytty 11.2.2011 

 
Liite 1 

PERUSSOPIMUS       
Hyväksytty Kuopion kaupunginvaltuustossa ja PSSHP:n valtuustossa 2010, voimaan 1.1.2011.

1. LUKU
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Nimi ja kotipaikka

Liikelaitoskuntayhtymän nimi on Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä ja sen koti-
paikka on Kuopion kaupunki.

Jäsenet

Liikelaitoskuntayhtymän jäsenet ovat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymä.

Tehtävät

Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa jäsenilleen ja muille asiakkaille huollon tukipalve-
luja.

Liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta määrätään tarkemmin johtosäännössä.

Peruspääoma

Liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenosuuksista. Liikelaitoskuntayhtymän pe-
ruspääoman määrän ja jaon jäsenosuuksiin vahvistaa yhtymäkokous. Yhtymäkokouksen päätök-
sellä peruspääomaa voidaan korottaa seuraavissa tapauksissa:

1. liikelaitoskuntayhtymään liittyy uusi jäsen
2. investointimenon rahoittamiseksi jäsenten omanpääomanehtoisilla sijoituksilla. Kutakin

jäsenosuutta lisätään määrällä, jolla jäsen on investointimenon rahoittamiseen osallistu-
nut

3. jäseniltä investointien rahoittamiseen otetun lainan lyhennyksiä varten perittävällä
maksuosuudella ja

4. jos osa jäsenen toiminnoista ja kiinteästä omaisuudesta siirtyy liikelaitoskuntayhtymälle.

Peruspääoman alentamisesta päättää yhtymäkokous. Peruspääomaa voidaan alentaa jäsenen
erotessa liikelaitoskuntayhtymästä tai osa liikelaitoskuntayhtymän toiminnoista ja kiinteästä
omaisuudesta siirtyy jäsenelle.

Peruspääomalle voidaan maksaa korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous.

Jäsenosuudet ilmoitetaan taseen liitetiedoissa. Jäsenten välisistä jäsenosuuksien luovutuksista
sopivat jäsenet keskenään.

Jäsenten osuudet varoista ja vastuut veloista ja velvoitteista

Jäsenten osuudet liikelaitoskuntayhtymän varoihin sekä vastuuseen veloista ja velvoitteista mää-
räytyvät jäsenosuuksien suhteessa. Sama koskee sellaisia liikelaitoskuntayhtymän menoja, joita
ei muutoin saada katetuksi.

Uuden jäsenen ottaminen ja ero

Uuden jäsenen ottaminen liikelaitoskuntayhtymään edellyttää jäsenten yksimielistä päätöstä.
Uuden jäsenen jäsenyys liikelaitoskuntayhtymässä alkaa perussopimuksen asiaa koskevan muu-
toksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta, ellei toisin määrätä.
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Yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymään tulevan uuden jäsenen jäsenosuuden sekä sen
suoritusajankohdan.

Jäsenen, joka haluaa erota liikelaitoskuntayhtymästä, tulee tehdä siitä ilmoitus liikelaitoskun-
tayhtymän johtokunnalle. Ero tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päätyttyä.

Mikäli jäsen eroaa liikelaitoskuntayhtymästä, sille suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä sen
jäsenosuus liikelaitoskuntayhtymän nettovarallisuudesta. Mikäli muut jäsenet eivät lunasta eroa-
van jäsenen jäsenosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus nettovarallisuudesta suoritetaan
tasasuuruisina erinä viiden (5) vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. Maksamattomasta
erästä ei makseta korkoa.

2. LUKU
YHTYMÄKOKOUS

Jäsenten lukumäärä ja äänivalta

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jokainen jäsen valitsee kuhunkin
yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa.

Jäsenien valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa on tuhat (1 000) ääntä.
Äänivalta määräytyy jäsenosuuden mukaisesti.

Jäsenen valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kes-
ken.

Uuden jäsenen äänivalta määräytyy jäsenosuuden mukaisesti.

Päätösvaltaisuus ja toiminta

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 jäsenistä on saapuvilla.

Yhtymäkokouksen toiminnasta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta

Yhtymäkokouksen tehtävänä on:

1. päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteis-
ta,

2. hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän johtosääntö,
3. valita liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, tarkastuslautakunta ja muut toimielimet, joi-

den valintaa ei ole johtosäännössä siirretty johtokunnalle,
4. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista,
5. valita tilintarkastajat,
6. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä
7. antaa takaussitoumus ja muu vakuus toisen velasta.

Yhtymäkokouksen toimivallasta määrätään tarkemmin johtosäännössä [hallintosäännössä].

3. LUKU
JOHTOKUNTA

10 Jäsenten lukumäärä ja valinta

Liikelaitoskuntayhtymällä on johtokunta. Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kunnallisvaali-
kautta vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet se-
kä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Jäseniltä edellytetään kokemusta tai perehtyneisyyttä palveluliiketoiminnasta.

11 Johtokunnan tehtävät
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Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoskun-
tayhtymän hallinnon, talouden ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämi-
sestä.

Johtokunnan tehtävänä on:

1. päättää liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämisestä yhtymäkokouksen asettamien
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa, seurata tavoitteiden saavuttamista
ja raportoida niiden saavuttamisesta,

2. hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma,
3. valita ja irtisanoa liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja,
4. päättää liikelaitoskuntayhtymän investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista,

jollei johtosäännössä toisin määrätä,
5. päättää liikelaitoskuntayhtymän nimenkirjoittamiseen oikeutetuista,
6. valvoa liikelaitoskuntayhtymän etua, edustaa sitä ja käyttää sen puhevaltaa sekä tehdä

sen puolesta sopimukset, jollei johtosäännössä toisin määrätä,
7. päättää liikelaitoskuntayhtymää varten otettavasta lainasta ja
8. päättää muista kuin yhtymäkokoukselle kuuluvista asioista, jollei kysymys ole johtajalle

kuntalain 87d §:n kuuluvasta asiasta tai jollei toimivaltaa ole siirretty johtajalle tai muul-
le viranomaiselle.

Johtokunnan muista tehtävistä määrätään johtosäännössä [hallintosäännössä].

12 Esittely ja kokoontuminen

Asioiden esittely johtokunnan kokouksissa tapahtuu viranhaltijan esittelystä. Esittelijöistä ja
muusta kokousmenettelystä määrätään tarkemmin johtosäännössä [hallintosäännössä].

13 Tarkastuslautakunta

Liikelaitoskuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka kokoonpanosta ja toiminnasta määrä-
tään tarkemmin perussopimuksen 5. luvussa ja johtosäännössä.

4. LUKU
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUS

14 Talousarvio ja –suunnitelma

Johtokunnan on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä liikelaitoskuntayhtymälle seu-
raavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään liikelaitoskuntayhtymän toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteet. Talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että liikelaitoskuntayhtymällä on toimintaedelly-
tykset tehtäviensä hoitamiseen.

Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen
tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.

15 Suunnitelmapoistot

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy yhtymäkokous.

16 Palveluiden hinnoittelu ja laskutus

Palvelujen hinnoittelu perustuu kustannusvastaavuuteen.

Palvelujen hinnoitteluperusteet vahvistaa johtokunta ja hinnoista päättää toimitusjohtaja.

Jäsen voi myöntää liikelaitoskuntayhtymälle tuen tai toiminta-avustuksen liiketaloudellisesti
kannattamattoman tehtävän, viranomaistehtävän ja muiden varsinaisen liiketoiminnan piiriin
kuulumattomien tehtävien, kuten opetus- ja tutkimusvelvoitteiden tai jäsenen puolesta tehtävän
varautumisen hoitamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Tuki tai toiminta-avustus ei
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saa kuitenkaan olla enemmän kuin tällaisen tehtävän hoitamisesta liikelaitoskuntayhtymälle ai-
heutuvat kustannukset. Tuki tai toiminta-avustus on ilmoitettava erikseen tilinpäätöksessä.

17 Kirjanpito ja tilinpäätös

Liikelaitoskuntayhtymä on kirjanpitovelvollinen ja sen kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen li-
säksi, mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (1336/97) sää-
detään.

Liikelaitoskuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta tilin-
päätös tilikautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan
tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi
huhtikuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot
sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja
riittävät tiedot liikelaitoskuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä
varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja.

18 Toimintakertomus ja tilikauden tuloksen käsittely

Liikelaitoskuntayhtymän on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitoskuntayhty-
mälle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakerto-
muksessa on myös annettava tietoja sellaisista liikelaitoskuntayhtymän talouteen liittyvistä olen-
naisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa.

Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Liikelai-
toskuntayhtymän tilikauden tuloksesta voidaan tehdä investointivaraus enintään liikelaitoskun-
tayhtymän ylijäämäerien määrään. Yhtymäkokous voi päättää, että syntynyt ylijäämä tai osa siitä
palautetaan jäsenille jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa.

19 Viivästyskorko

Viivästyskorko maksuun pannaan siten, että velalliselle jää vähintään neljäntoista (14) päivän
suoritusaika. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

20 Rahastot

Rahastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden säännöistä päättää yhtymäkokous.

21 Muut taloutta koskevat määräykset

Liikelaitoskuntayhtymän taloudesta annetaan tarkemmat määräykset johtosäännössä [hallinto-
säännössä].

5. LUKU
HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS

22 Tarkastuslautakunta

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikautta vastaavien vuosien hal-
linnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kaksi (2) jäsentä se-
kä jokaiselle heistä henkilökohtaisen varajäsenen.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tar-
kastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoitteet toteutuneet sekä tehtävä yhtymäkokoukselle suorittamaansa tarkastustoi-
mintaan ja tilintarkastuskertomukseen perustuen esitys siitä, voidaanko tilinpäätös vahvistaa ja
vastuuvapaus myöntää liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille ja muille tilivel-
vollisille.
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Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan
työskentelyyn liittyvistä asioista määrätään tarkemmin johtosäännössä.

Yhtymäkokous valitsee johtokunnan toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkas-
tamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan. Tilintarkastajat toimivat tehtävässään virka-
vastuulla. Tilintarkastajien tulee olla julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalautakunnan hy-
väksymiä henkilöitä (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisöjä (JHTT-yhteisöjä).

Tilintarkastajien on viimeistään maaliskuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

6. LUKU
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS

23 Liikelaitoskuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys

Liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenten valtuustot.

Liikelaitoskuntayhtymän purkautuessa johtokunta huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenet
sovi muusta järjestelystä.

Liikelaitoskuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorit-
tamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenille jäsenosuuksien suhteessa. Jos kustan-
nusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suu-
rempi, jäsenet ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

7. LUKU
VOIMAANTULO

24 Sopimuksen voimaantulo

Tämä perussopimus tulee voimaan 1.1.2011. 
 


