Kommentteja & Vastauksia

Koordinaationeuvottelukunnan ja poliittisen ohjausryhmän käsittelyssä on tullut seuraavia kommentteja
hallintosääntöön liittyen.



Kielelliset oikeudet
 Hallintosäännön tekstimuotoilut vaikuttavat riittäviltä. Tärkeää on kuitenkin huomioida
kielellisten oikeuksien huomioiminen myös muiden perusasiakirjojen valmistelussa



Valtuuston kokouskutsut ja esityslistat
 Esiin on noussut kysymys, onko riittävää, että valtuuston kokouskutsut ja esityslistat
lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämä on ollut käytäntönä sairaanhoitopiirissä
kuluvan vuoden ajan ja se on toiminut hyvin. Käytäntö nopeuttaa asioiden käsittelyä, kun
hallituksen maanantaina käsittelemät asiat saadaan seuraavan viikon valtuuston käsittelyyn.



Kuntayhtymän johtajan sijainen
 Tekstiä on muutettu siten, että kuntayhtymän johtajan sijaista ei erikseen määrätä
hallintosäännössä, vaan kuntayhtymän johtaja voi omalla viranhaltijapäätöksellä päättää
sijaisen tilanteen mukaan. Tämä koskee vain, kun johtaja on estynyt tai esteellinen ja
virkavapaustilanteissa hallitus päättää sijaisesta.



Hallituksen puheenjohtajan työnjohtovallan käyttäminen
 Tekstistä puuttui sana johtaja, minkä vuoksi syntyi kuva, että puheenjohtaja käyttää yleisesti
työnjohtovalta. Tekstiä on tarkennettu siten, että hallituksen puheenjohtaja käyttää
työnjohtovaltaa kuntayhtymän johtajaan nähden.



Oikeus ottaa alaisensa päätös ratkaistavaksi
 Lähtökohtana on, että jokainen viranhaltija tekee hänen päätösvaltaan kuuluvat päätökset.
On kuitenkin tarpeen, että esimiehen esimiehellä on mahdollisuus tehdä asioissa, jotka
kuuluvat hänen kokonaisvastuulleen (esimerkiksi viranhaltija on estynyt tai esteellinen
tekemään päätöstä, hygieniasyyt vaativat asian päättämistä ylemmällä tasolla, viranhaltija ei
tee päätöstä tai on tekemässä laitonta päätöstä). Tällainen määräys on oltava
hallintosäännössä, sillä viranhaltijalaissa ei ole säädetty automaattisesti tällaisesta
mahdollisuudesta.



Viranhaltijoiden siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
 Muotoilu vastaa kuntayhtymän nykyistä käytäntöä. Tekstiä on kuitenkin tarkennettu siten,
että puhutaan johtavista viranhaltijoista korkeimpien viranhaltijoiden sijaan. Johtavat
viranhaltijat ovat kaikki kuntayhtymän johtajan alaisuudessa, joten on loogista, että
kuntayhtymän johtaja päättää heidän siirtämisestä.



Luvun 7 jäsenten valinta toimielimiin
 Se, miten jäsenet valitaan toimielimiin, on määrätty joko luvussa 3 tai perussopimuksessa.



Kokouskutsun antaminen muualla kuin valtuustossa
 Tekstiä tarkennettu siten, että kokouskutsun antaa kunkin toimielimen puheenjohtaja.



Poikkeusolojen toteaminen ja päättyminen
 Tekstiä tarkennettu ja myös valtuusto otettu mukaan päätöksentekoprosessiin.



Luottamushenkilöiden kokouskorvaukset
 Palkkiotasona on käytetty kuntayhtymän nykyisiä korvauksia. Korvaustasoon ei oteta kantaa
tarkemmin hallintosäännön valmisteluprosessin yhteydessä.



Muuta











Poistettu yksittäisiä määräyksiä, jotka liittyneet vanhan sairaanhoitopiirin toimintaan
Ottokelpoisen päätöksen ilmoittamisen sanamuotoja tarkennettu
Johtoryhmää koskeva pykälä muotoiltu uudelleen
Pykälien 29 – 32 sanamuotoja on tarkennettu
Viran tai toimen perustamista ja lakkauttamista sekä tehtävänimikkeen muuttamista
koskeva pykälä muotoiltu uudelleen
Kyselytuntia koskeva pykälä poistettu, koska kuntayhtymässä asia järjestetään toisella
tavalla
Käyttösuunnitelma poistettu pykälästä 117, koska kuntayhtymässä sellaisia ei ole tapana
tehdä
142 §:n viimeinen momentti poistettu, koska asia on mainittu jo pykälässä 125

Kirjoitusvirheet
 Kirjoitusvirheet on korjattu. Kiitos tarkoille lukijoille!

