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1 § Toimiala
Oulun Konttori liikelaitos tuottaa Oulun kaupungin konserniin kuuluvana kunnallisena liikelaitoksena
kaupunginhallituksen määrittelemiä talous-, hallinto-, henkilöstöhallinto- ja hankintapalveluja sekä
kuntalaisten asiakaspalveluja. Oulun Konttori liikelaitos toimii kaupunginvaltuuston hyväksymän
hankintayhteistyötä ja yhteishankintayksikön perustamista koskevan sopimuksen perusteella
hankintalain mukaisena yhteishankintayksikkönä.
2 § Johtokunnan tehtävä ja kokoonpano
Liikelaitoksen toiminnasta ja kannattavuudesta vastaa Oulun kaupunginhallituksen alainen
johtokunta kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä
tuottovaatimusten mukaisesti.
Johtokuntaan kuuluu viisi (5) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa varsinaista jäsentä
ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Kaupunginhallitus nimeää johtokunnan varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
3 § Johtokunnan toimivalta
Johtokunta
1. vastaa asiakaslähtöisten palvelujen tuottamisesta kaupunkistrategian, omistajapoliittisen
ohjelman ja palvelujen järjestämisohjelman linjausten mukaisesti
2. hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja – suunnitelman sekä liiketoimintasuunnitelman
kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti
3. valvoo liikelaitoksen etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen
tehtäväalueella sekä päättää muutoksen hakemisesta tuomioistuinten ja muiden viranomaisten
päätöksiin
4. vastaa hankintojen osalta johtokunnalle määrätyistä tehtävistä ja käyttää hallintosäännössä sille
annettua toimivaltaa
5. päättää liikelaitoksen hankinnoista kaupungin hallintosäännön, hankintakäsikirjan ja
hankintapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti
6. päättää tuotteiden ja palveluiden sekä irtaimen omaisuuden myynnin periaatteet
7. päättää liikelaitoksen lainanotosta kaupunginvaltuuston päättämissä rajoissa
8. päättää alaistensa virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä kelpoisuusehtojen ja
nimikkeiden muuttamisesta
9. valitsee liikelaitoksen johtajan
10. päättää alaisensa henkilökunnan osalta, ellei tästä johtosäännöstä muuta johdu,
a) virka- ja työehtosopimusten mukaisista palvelussuhteen ehdoista siinä laajuudessa, kuin
kaupunginhallitus on päättänyt
b) asiat, jotka kuuluvat työnantajan päätösvaltaan
11. päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista
12. päättää liikelaitoksen liikemerkistä ja markkinoinnissa käytettävästä aputoiminimestä
13. vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja hyväksyy niitä koskevat suunnitelmat
14. tekee kaupunginhallitukselle esityksen liikelaitoksen tuloksen käytöstä
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4 § Esittely
Johtokunnan kokouksessa toimii esittelijänä johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija.
Johtokunta voi antaa yksittäisen asian esittelyn myös muulle kaupungin viranhaltijalle.
5 § Läsnäolo- ja puheoikeus
Viranhaltijoiden läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielimien kokouksissa määrätään hallintosäännön 7
§:ssä.
6 § Johtajan tehtävät ja toimivalta
Liikelaitoksen johtaja
1. johtaa liikelaitoksen toimintaa ja vastaa sen kehittämisestä ja kannattavuudesta yhteistyössä
johtokunnan kanssa
2. päättää liikelaitoksen sisäisestä organisaatiosta
3. hyväksyy ja allekirjoittaa liikelaitoksen toimintaan liittyvät sopimukset, ellei hallintosäännöstä tai
muista määräyksistä muuta johdu
4. käyttää hallintosäännössä johtajalle annettua toimivaltaa
5. päättää tuotteiden ja palveluiden hinnat johtokunnan vahvistamien yleisten perusteiden
mukaisesti
6. päättää liikelaitokselle kuuluvien menojen hyväksyjistä
7. päättää maksulykkäyksen antamisesta, helpotuksen ja vapautuksen myöntämisestä
liikelaitokselle tulevan maksun, korvauksen tai muun saatavan osalta
8. päättää toistaiseksi voimassaolevista työsopimussuhteista ja niiden kelpoisuusehdoista ja
nimikkeistä
9. valitsee alaisensa henkilökunnan
10. päättää henkilökunnan sijoittumisesta ja nimeää vastuuhenkilöt
11. vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta toimivuudesta
12. käyttää puhevaltaa johtokunnan puolesta
Johtajan esimiehenä toimii talousjohtaja.
7 § Toimivallan siirtäminen
Johtokunta 3 §:n ja johtaja 6 §:n osalta voivat siirtää päätösvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille
taikka muulle kaupungin viranhaltijalle.
8 § Otto-oikeus
Johtokunnalla, sen puheenjohtajalla ja liikelaitoksen johtajalla on oikeus ottaa alaisensa
viranhaltijan päätös johtokunnan käsiteltäväksi.
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