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1. luku YLEISTÄ
1 § Säännön soveltamisala
Hallintosäännössä määrätään Oulun kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä
taloudenhoidosta, hankinnoista ja henkilöstöhallinnosta.
Hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena muihin johtosääntöihin nähden.
Valtuuston toimintaa koskevat määräykset ovat kuntalaissa ja valtuuston työjärjestyksessä.
Kaupungin taloudenhoidosta on lisäksi voimassa, mitä taloudenhoitoa täydentävissä määräyksissä ja
ohjeissa säädetään.
Hankinnoista on lisäksi voimassa, mitä hankintakäsikirjassa on ohjeistettu.

2. luku TOIMIELIMEN KOKOUSMENETTELY
2 § Kokousaika
Toimielin kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa vuoden alussa päättäminään ajankohtina.
Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja voi kutsua kokouksen koolle
tarvittaessa muulloinkin.
Toimielin on kutsuttava koolle myös, jos enemmän kuin puolet varsinaisista jäsenistä sitä vaatii
ilmoittamaansa asiaa varten.
3 § Kokouksen koollekutsuminen
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu toimitetaan viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Painavasta syystä esityslista tai
osa siitä voidaan toimittaa myöhemminkin, kuitenkin ennen kokousta.
Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla kustakin käsiteltävästä
asiasta selostus, perustelut päätösehdotukselle ja esittelijän päätösehdotus.
Kokouskutsu ja esityslista voidaan toimittaa myös sähköisesti, mikäli kaupunginhallitus on niin
päättänyt. Kokouskutsu ja esityslista katsotaan toimitetuksi sähköisessä menettelyssä silloin, kun se
on luettavissa toimielimen työtilassa. Kokouskutsun ja esityslistan laittamisesta työtilaan ilmoitetaan
sähköpostilla.
Kokouskutsu ja esityslista lähetetään toimielimen jäsenille ja varajäsenille sekä muille, joilla on
läsnäolo-oikeus kokouksessa, ellei toimielin toisin päätä.
4 § Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa.
Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä
asiaa käsittelemään.
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Myös puheenjohtaja tai tehtävään määrätty viranhaltija voi toimittaa kutsun varajäsenelle.
5 § Kokouksen pitäminen
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat. Tämän jälkeen toimielin päättää kokouksen
laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Työjärjestyksen
hyväksymisen yhteydessä toimielin voi enemmistöpäätöksellä ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian,
jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen
kokouksessa. Puheenjohtaja saa, varoituksen annettuaan, määrätä poistettavaksi henkilön, joka
käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai
lopetettava kokous.
Jos työjärjestyksessä mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsitellyiksi, voidaan
käsittelemättömät asiat siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Jatkokokouksen
ajasta ja paikasta on poissa olleille ja varajäsenille kuitenkin erikseen annettava tieto.
6 § Tilapäinen puheenjohtaja
Milloin sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa kokouksesta tai esteellisiä jossakin
asiassa, valitaan kokousta tai tietyn asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.
7 § Läsnäolo- ja puheoikeudet
Kaupungin toimielinten kokouksissa tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta on jäsenten,
esittelijöiden, sihteerin ja kokouksen teknisen avustajan lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus seuraavilla
henkilöillä:
Kaupunginhallituksen kokouksessa:
valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,
kaupunginjohtaja ja talousjohtaja
hyvinvointijohtaja, sivistys- ja kulttuurijohtaja ja yhdyskuntajohtaja
kaupunginjohtajan tai talousjohtajan taikka kaupunginhallituksen puheenjohtajan
kokoukseen kutsumat viranhaltijat ja asiantuntijat.
Muiden toimielinten kokouksissa:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen määräämä edustaja
kaupunginjohtaja ja talousjohtaja tai heidän määräämänsä viranhaltija
toimielimen puheenjohtajan ja esittelijöiden kokoukseen kutsumat viranhaltijat ja
asiantuntijat.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen palvelualueen toimielimet:
Yhdyskuntajohtajalla, joka vastaa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen strategisesta koordinoinnista
ja toimivuudesta, on läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien palvelualueen lautakuntien, jaoston ja
johtokuntien kokouksissa.
Salassa pidettäviä asioita käsiteltäessä kokouksessa voivat olla läsnä jäsenten, esittelijän, sihteerin
ja kokouksen teknisen avustajan lisäksi ne henkilöt joiden viran tai tehtävien hoitoon asia
välittömästi liittyy.
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Tämän pykälän määräykset eivät koske tarkastus- ja keskusvaalilautakuntaa eikä vaalien
toimittamista varten valittuja vaalilautakuntia ja -toimikuntia.
8 § Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä
Kaupunginhallitus voi määrätä edustajan ja varaedustajan lautakuntiin, niiden jaostoihin ja
johtokuntiin. Edustajat ja varaedustajat määrätään kaupunginhallituksen varsinaisista ja
varajäsenistä.
Tämän pykälän määräykset eivät koske tarkastus- ja keskusvaalilautakuntaa eikä vaalien
toimittamista varten valittuja vaalilautakuntia ja -toimikuntia.
9 § Esittely
Asia ratkaistaan toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä
järjestelyä koskevia asioita lukuun ottamatta. Esittelijän päätösehdotus on käsittelyn pohjana.
Esittelijä voi poistaa asian esityslistalta tai muuttaa päätösehdotustaan keskustelun päätyttyä ennen
päätöksentekoa. Jos esittelijä muuttaa päätösehdotusta, pohjaehdotuksena on muutettu
päätösehdotus.
Esittelijät määrätään toimielinten johtosäännöissä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, toimii
esittelijänä hänen varahenkilönsä.
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta
ilman viranhaltijan esittelyä.
Yksittäistä asiaa varten toimielin voi määrätä esittelijäksi muun kuin johtosäännössä mainitun
viranhaltijan.
10 § Esteellisyyden toteaminen
Esteellisyydestä säädetään hallintolaissa.
Toimielimen puheenjohtajan on erimielisyyden ilmetessä saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon
oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.
11 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä päätöksen tekeminen
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen aika, paikka,
osanottajat, käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset, sekä milloin erimielisyyksiä on ilmennyt,
kokouksessa tehdyt ehdotukset ja tapahtuneet äänestykset. Jos kokoukseen osallistuva
luottamushenkilö tai viranhaltija on esteellinen asian käsittelyyn, tehdään tästä merkintä kyseisen
asian kohdalle.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Toimielin valitsee itselleen sihteerin.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin erityisestä
syystä toisin päätä.
Luottamushenkilön ja viranhaltijan toimivaltaan kuuluvat päätökset tehdään kirjallisesti.
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12 § Pöytäkirjan ja päätösten nähtävänä pitäminen
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa.
Toimielin päättää, mitkä sen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä pidetään yleisesti nähtävänä.
Nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan ennakolta, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, valtuuston
päättämällä tavalla.
13 § Viranhaltijan otto-oikeus
Viranhaltijat, joilla on oikeus ottaa päätös ylemmän toimielimen käsittelyyn, määrätään toimielimen
johtosäännössä.
14 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
Seuraavista päätöksistä on ilmoitettava viranomaiselle, jolla on oikeus ottaa asia ylemmän
viranomaisen käsiteltäväksi:
1) toimielimien päätöspöytäkirjat,
2) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ottamista koskevat päätökset, jos päätöksellä ylittyy 2
vuoden yhtäjaksoinen määräaika yhdellä tai useammalla virkamääräyksellä tai työsopimuksella,
3) toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja vakinaiseen virkasuhteeseen ottamista koskevat
päätökset,
4) urakat joiden arvo ylittää 250.000 euroa,
5) palveluhankinnat joiden arvo ylittää 120.000 euroa ja
6) muut sopimukset joiden arvo ylittää 120.000 euroa.
Mikäli päätöksistä on ilmoitettava, on ilmoitus tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa toimielimen tai
viranhaltijan päätöksenteosta niille viranomaisille, joilla on otto-oikeus.
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan panna täytäntöön, jollei otto-oikeuden
käyttäjä ole täytäntöönpanoa kieltänyt.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa määrätään, voivat ne joilla on otto-oikeus, ottaa muunkin
päätöksen ylemmän viranomaisen käsittelyyn.

3. luku KAUPUNGIN TALOUDENHOITO SEKÄ HALLINNON JA TALOUDEN
TARKASTUS
15 § Toiminnan taloudellisuus ja taloudenhoidon vastuu
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin talouden hoidosta ja seurannasta.
Muilla toimielimillä ja johtavilla viranhaltijoilla sekä kaikilla esimiehillä on johtamansa toiminnan
osalta vastuu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Konsernihallinnon ohjausyksikkö vastaa talouteen liittyvistä strategisista linjauksista ja
konsernipalvelut-yksikkö muusta talousohjauksesta ja talouden suunnittelu- ja
seurantaprosesseista.
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16 § Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta
Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
periaatteista ja linjauksista sekä edellyttää, että kaupungin/kaupunkikonsernin toiminnot on
järjestettävä siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen
valvonta ja riskienhallinta.
Kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla on operatiivinen vastuu sisäisen valvonnan ja
kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä. Tarkastustoimikunta valmistelee sisäisen
valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet kaupunginhallitukselle päätettäväksi.
Konsernipalvelujen talous ja omistajaohjauksen palvelualueen tehtävänä on koordinoida ja kehittää
kaupungin ja kaupunkikonsernin riskienhallintaa.
Kaupunginhallituksen alaiset toimielimet ja johtavat viranhaltijat vastaavat omalla tehtäväalueellaan
sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä ja asianmukaisesta
toimivuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden
mukaisesti.
Toimielinten on sisällytettävä vuosittain toimintakertomukseensa arvio sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä kaupunginhallituksen sisäisen
valvonnan ja konsernivalvonnan selontekoa varten.
17 § Talousarvio ja - suunnitelma
Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion suunnitteluohjeet.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy toimielinten sitovat toiminnalliset, taloudelliset ja palvelun laadulliset
tavoitteet sekä toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.
Kaupunginvaltuuston päätöksessä rajatun käyttötalouden tehtäväalueen osalta voidaan
määrärahaksi ottaa menojen ja tulojen erotus.
Kaupunginvaltuusto tekee päätöksen siitä, mitkä toiminnat järjestetään kunnallisen liikelaitoksen
periaatteiden mukaan ja mitkä ovat liikelaitoksen sitovat tavoitteet talousarviossa.
Kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen talousarviosta ja -suunnitelmasta
viimeistään vuoden loppuun mennessä kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion asettamien
sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.
18 § Talousarvion täytäntöönpano
Toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelmissaan tehtäväalueensa toiminnalliset, taloudelliset ja
palvelun laadulliset tavoitteet sekä meno- ja tuloerät kaupunginvaltuuston päättämien sitovien
tavoitteiden ja määrärahojen pohjalta kaupunginhallituksen hyväksymien täytäntöönpano-ohjeiden
mukaisesti.
19 § Toiminnan ja talouden seuranta
Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista ja ennustetta säännöllisesti kuukausittain vähintään
kaupunginvaltuuston asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkkuudella.
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Toimielimet laativat kaupunginhallitukselle talouden ja toiminnan seurantaraportin sekä ennusteen
talousarvion toteutumisesta kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti.
Kaupunginhallitukselle laadittavasta seurantaraportista ja ennusteesta vastaa konsernipalveluiden
talousryhmä.
20 § Talousarvion muutokset
Toimielimen on esitettävä talousarvioon sisältyvien sitovien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset
kaupunginvaltuustolle kyseisen talousarviovuoden aikana.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toimielimen sitoviin
toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin.
Vastaavasti sitovia toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on
selvitettävä muutoksen vaikutus toimielimen määrärahoihin.
Konsernipalvelut-yksikön talousryhmä liittää toimielimen esitykseen lausunnon muutosesityksen
vaikutuksista kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupungin talousarvioon.
Kunnallisen liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen johtokuntatasoisten sitovien tavoitteiden
muutoksista. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden osalta päättää
kaupunginvaltuusto.
Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voi tehdä
kaupunginvaltuustolle.
21 § Tilinpäätös ja toimintakertomus
Tilinpäätöksen on annettava oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta sekä rahoituksesta. Kaupunginhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastuksen jälkeen se on vietävä valtuuston
käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Liikelaitoksen johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös, jonka tilintarkastajat
tarkastavat ja joka annetaan kaupunginhallitukselle yhdisteltäväksi kunnan tilinpäätöksessä.
Erillistilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä talousarvion
toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien ja niiden liitetietojen
yhdistelmänä samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
sekä laadullisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi siinä on annettava tietoja sellaisista kunnan ja
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai
kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnan on annettava arvio
todennäköisestä tulevasta kehityksestä omassa toimintakertomuksessaan. Kunnallisen liikelaitoksen
tulee antaa vastaava arvio.
Kaupunginhallitus tekee toimintakertomuksessa esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä.
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22 § Pysyvien vastaavien myynti
Kaupunginhallitus päättää pysyvien vastaavien (käyttöomaisuuden) myynnistä kaupunginvaltuuston
hyväksymien perusteiden mukaisesti, ellei toimielimen johtosäännössä ole muuta määrätty.
Toimielin tai sen määräämä viranhaltija päättää hallitsemansa irtaimiston ja käyttöomaisuuteen
kuuluvan kaluston myynnistä ja romuttamisesta.
Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin määräysvallassa olevan yhtiön osakkeiden myynnistä, jos
kaupunki menettää myynnissä määräysvallan. Muiden osakkeiden ja osuuksien myynnissä, jossa
kaupungilla ei ole määräysvaltaa, kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja
viranhaltijoille.
23 § Poistosuunnitelma
Kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet ja kaupunginhallitus hyväksyy
poistosuunnitelman.
24 § Maksujen määrääminen
Kaupunginvaltuusto päättää maksujen yleisistä perusteista, ellei toimielimen johtosäännössä ole
muuta määrätty.
25 § Rahoitus- ja sijoitustoiminta
Kaupunginvaltuusto päättää rahoitukseen ja sijoitustoimintaan liittyvistä periaatteista.
Kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain talousarvion yhteydessä valtuudet lainan ottamiseen ja
antolainojen myöntämiseen.
Liikelaitokset lainaavat tarvitsemansa rahoituksen ainoastaan peruskunnalta.
Kaupunginhallitus päättää muista rahoitukseen liittyvistä asioista, joista on tarkemmin
taloudenhoitoa koskevissa määräyksissä ja ohjeissa.
Kaupunginhallitus voi siirtää sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille
ja viranhaltijoille.
26 § Raha – ja maksuliikenteen hoitamiseen liittyvä toimivalta
Pankkitilit ja maksatuksen hyväksyminen
Konsernipalvelut-yksikön rahoituspäällikkö päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta
rahoituslaitoksissa kaupungin nimiin. Rahoituspäällikkö tai hänen määräämänsä pitää tileistä ja
niiden käyttäjistä luetteloa.
Konserniohjaus-yksikön talousjohtaja määräämillä henkilöillä, kaksi yhdessä, on tilinkäyttöoikeus
kaupungin pankkitileille. Lisäksi talousjohtajan määräämillä henkilöillä on käteisen rahan
tilausoikeus.
Konsernipalvelut-yksikön rahoituspäällikkö tai hänen määräämänsä hyväksyy pankkiin lähetetyt
konekieliset maksuaineistot.
Konserniohjaus-yksikön talousjohtajan määräämillä henkilöillä, kaksi yhdessä, on pääkäyttäjyys
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sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnoimaan verkkopankkijärjestelmään. Järjestelmällä hallinnoidaan
huostaan otettujen lasten itsenäistymisvaroja varten avattuja tilejä.
Käteiskassat ja maksuvälineet
Konsernipalvelut-yksikön rahoituspäällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää kassan
perustamisesta ja lakkauttamisesta. Maksut tulee ottaa vastaan ensisijaisesti
maksukorttisuorituksina.
Konsernipalvelut-yksikön rahoituspäällikkö tai hänen määräämänsä päättää pankkien
maksupäätesopimuksien allekirjoittamisesta.
Toimivaltainen viranomainen päättää maksukorttien luovuttamisesta kaupungin viranhaltijan tai
työntekijän käyttöön.
Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastus
Hallintokunnan johtaja tai hänen määräämänsä on tarpeellisin väliajoin, vähintään kaksi kertaa
vuodessa, tarkastettava hallintokunnan hallinnassa olevien kassojen ja pankkitilien varat sekä
arvopaperit. Tarkastuksesta on annettava kertomus sisäiselle tarkastukselle.
Laskutus ja perintä
Konsernipalvelut-yksikön talouspäällikkö tai hänen määräämänsä päättää maksulykkäyksestä
enintään kuuden kuukauden ajaksi, ellei johtosäännössä ole toisin määrätty.
Konserniohjaus-yksikön talousjohtaja vahvistaa eräpäivän jälkeen suoritetun maksun viivästysajalta
perittävän korkolain mukaisen viivästyskoron ja viivästysmaksun suuruuden ja perusteet.
Vähäiset saatavat voidaan jättää kokonaan laskuttamatta konserniohjaus-yksikön talousjohtajan
päättämään määrään asti. Tätä ratkaistaessa on saatavat laskettava yhteen saman laskutuskohteen
osalta.
Saatava voidaan jättää kokonaan perimättä, jos perimiskustannukset muodostuvat suhteettoman
suuriksi perittävään määrään nähden, velallinen todetaan maksukyvyttömäksi tai velallisen
olinpaikka on tuntematon. Konserniohjaus-yksikön talousjohtajan tai hänen määräämänsä päättää
perimättä jättämisestä.
Menojen ja maksumääräysten hyväksyminen
Toimielimen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät kaupungille
kuuluvia menoja ellei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä.
Menon hyväksymiseen oikeutetut henkilöt on ilmoitettava vuosittain Monetra Oy:n sekä Oulun
Konttori liikelaitokseen. Allekirjoitusta vaativien menojen osalta on annettava hyväksyjän
nimikirjoitusnäyte. Vuoden aikana tapahtuvista muutoksista on tehtävä vastaava ilmoitus.
Konserniohjaus-yksikön henkilöstöjohtaja tai hänen määräämänsä voivat hyväksyä palkkaaineistosta muodostuvan katemaksuluettelon ja lisäksi antaa maksumääräyksiä sellaisten
velvoitteiden hoitamiseksi, jotka liittyvät kaupungin tehtäviin työnantajana.
Lisäksi konsernipalvelut-yksikön rahoituspäällikkö tai hänen määräämänsä voivat hyväksyä koko
kaupunkia koskevia maksusuoritusten palautuksia, verotulojen ja valtionosuuksien tulotilityksiä,
verotilityskorkoja ja –korotuksia, verotuskustannuksia, peruskunnan ja liikelaitosten yhdystilien
korkotuottoja ja -kuluja, viivästyskorkotuloja ja - menoja sekä lahjoitusrahastoon liittyviä kirjauksia.
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Oulun Konttorin johtaja tai hänen määräämänsä voivat hyväksyä henkilöstökassaan ja
aravalainoihin liittyviä kirjauksia.
Arvoposti
Kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä kuittaa ja vastaanottaa kaupungin konsernihallinnolle
osoitetun arvopostin ja muut arvolähetykset.
Hallintokunnan johtaja tai hänen määräämänsä kuittaa ja vastaanottaa lautakunnalle tai
johtokunnalle osoitetun arvopostin ja muut arvolähetykset.
Lähetettäessä arvopostia kaupunkiorganisaation sisällä vaaditaan siihen vastaanottajan kuittaus.
Varastot ja niiden inventointi
Konserniohjaus-yksikön talousjohtaja tai hänen määräämänsä päättää varastojen perustamisesta.
Varastot on inventoitava vuosittain.
Omaisuuden vakuuttaminen
Kaupunginhallitus päättää, mikä kaupungin omaisuus ja mitkä toiminnot vakuutetaan.
Vahinkorahasto
Kaupungin vakuuttamattoman omaisuuden euromäärältään pienet vahingonkorvaukset rahoitetaan
kaupungin vahinkorahastosta. Korvausasia valmistellaan ja päätetään rahaston sääntöjen
mukaisesti.
Leasing – rahoitus
Hallintokunnan tai toimintayksikön taloudesta vastaava viranhaltija päättää leasing-rahoituksen
käytöstä konsernipalvelut-yksikön antamien erillisohjeiden mukaisesti.
Kehittämisrahasto
Kaupunginhallitus päättää kehittämisrahaston rahojen käytöstä. BusinessOulu liikelaitoksen
johtokunta voi tehdä kaupunginhallitukselle esityksen kehittämisrahaston varojen käytöstä
kehittämisrahaston säännön ja kaupunginvaltuuston vahvistamien yleisten periaatteiden mukaisesti.
Rahaston hallinnon ja tilit hoitaa konsernipalvelut-yksikön rahoitusryhmä.
27 § Tarkastussääntö
Hallinnon ja talouden tarkastuksesta on voimassa, mitä ulkoisen tarkastuksen johtosäännössä
määrätään.
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4. luku HANKINNAT
Julkisella hankinnalla tarkoitetaan julkisyhteisön oman organisaation ulkopuolelta tekemää
tavaroiden ja palvelujen ostamista, palvelujen käyttöoikeussopimuksia, tavaroiden tai palveluiden
vuokraamista, osamaksulla ostamista, leasing- ja optiosopimuksia sekä rakennus- ja
käyttöoikeusurakan toteuttamista taloudellista vastiketta vastaan.
Hankinnat voidaan jakaa hankintoihin, joihin sovelletaan hankintalakia ja hankintoihin joihin ei
sovelleta hankintalakia. Ostopalvelua on kaikki sellaiset kunnallisten palvelujen ostot, joihin ei kuulu
viranomaistoimintoja.
28 § Hankintasäännökset
Oulun kaupungin hankinnoissa noudatetaan
1. lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä
2. lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
3. kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä, joka sisältää hankintasäännöt
4. kaupunginhallituksen hyväksymää hankintakäsikirjaa
29 § Käsitemääritelmät/kumottu kv 9.1.2017

30 § Kaupunginhallituksen toimivalta
Kaupunginhallitus
1. päättää kaupunkistrategiaan perustuvista hankintalinjauksista
2. hyväksyy hankintakäsikirjan
31 § Kaupunginjohtajan toimivalta
Yhteishankittavista hankinnoista ja niihin liittyvistä toimintatavoista, sopimuksista ja sitoumuksista
päättää kaupunginjohtajan päättämä viranhaltija.
Yhteishankinnoilla tarkoitetaan hankintoja, jotka ovat päätetty keskitetysti kilpailutettavaksi.
Tyypillisesti keskitettävät hankinnat palvelevat kahta tai useampaa kaupungin toimielintä tai koko
kaupunkikonsernia. Keskitettyjen hankintojen sopimukset sitovat Oulun kaupunkia, eikä niitä saa
kilpailuttaa uudelleen.
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32 § Konsernipalveluiden strategisen hankintatoimen yksikön tehtävät ja
kehittämispäällikön toimivalta/ kumottu kv 9.1.2017
33 § Oulun Konttori liikelaitoksen johtokunnan ja sen alaisen liikelaitoksen
tehtävät/kumottu kv 9.1.2017
34 § Oulun Konttorin johtajan toimivalta/kumottu kv 9.1.2017

35 § Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien toimivalta
Lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat kilpailuttavat toimialansa hankinnat sekä tekevät niihin
liittyvät hankintapäätökset ja – sopimukset mikäli niitä ei ole päätetty yhteishankittavaksi 31 §
mukaisesti.
36 § Hankintaoikaisun käsittelevä viranomainen
Hankintaoikaisun käsittelee päätöksen tehnyt viranomainen.
37 § Yhteishankinnat/kumottu kv 9.1.2017

38 § Toimivallan siirtäminen
Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja 35 § tarkoitetut toimielimet voivat siirtää tehtäviään ja
toimivaltaansa muille kaupungin viranomaisille.

5. luku HENKILÖSTÖASIAT
39 § Luvun määräysten soveltaminen
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa,
työsopimuslaissa taikka muussa laissa muuta määrätä kunnalliseen palvelussuhteeseen ottamisesta
taikka kunnallisesta viranhaltijasta tai työntekijästä.
Niissä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta
viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää kaupunginhallitus, ellei laissa
ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty.
40 § Palvelussuhde
Viran perustamisesta, siihen kuuluvista tehtävistä sekä viran kelpoisuusehdoista, palkan tai palkkaasteikon vahvistamisesta sekä viran lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi
päättää se lautakunta tai johtokunta, jonka alaisuudessa virka on, ellei toimivalta kuulu muulle
viranomaiselle.
1 momentin määräyksiä sovelletaan myös työsuhteisiin.
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Hallintokunnan johtaja tai hänen määräämänsä päättää
a) viran tai työtehtävän haettavaksi julistamisesta,
b) hakuajan jatkamisesta tai uudesta hausta sekä
c) viroista ja työtehtävistä, joihin sovelletaan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä.
d) turvallisuusselvityksen tekemisestä.
41 § Hakumenettely
Virkasuhteeseen voidaan ottaa henkilö vain julkisella hakumenettelyllä, ellei kunnallisesta
viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin tai tämän pykälän 2 tai 3 momentin määräyksistä
muuta johdu.
Ilman julkista hakumenettelyä henkilö voidaan ottaa vakinaiseen virkasuhteeseen, jos hänellä on
vakinainen virka- tai työsuhde Oulun kaupungin palveluksessa ja rekrytointi edistää työkiertoa tai
toimintojen uudelleenjärjestelyä.
Toisessa momentissa olevaa hakumenettelyä sovelletaan Oulun kaupungin perustaman tytäryhtiön
vakinaiseen henkilöstöön vuoden ajan siirtymisestä lukien.
Vakinainen työsuhteinen henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä siihen vakinaiseen virkaan,
mihin hänen työhönsä kuuluvat tehtävät pääosin siirretään ja hän täyttää viran kelpoisuusehdot.
Hakumenettelyssä hakuaika on vähintään 14 päivää hakuilmoituksen julkistamispäivästä lukien.
42 § Hakemus ja sen täydentäminen
Jos hakemus toimitetaan sähköisesti muutoin kuin sähköisesti allekirjoitettuna, on ennen valinnan
suorittamista varmistuttava hakemuksen oikeellisuudesta.
Asiakirjojen täydentämisestä määrätään hallintolaissa.
43 § Kielitaito
Virassa tai työsuhteessa vaadittavasta kielitaidosta määrätään laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä
vaadittavasta kielitaidosta.
44 § Palvelussuhteeseen ottaminen ja täyttämättä jättäminen
Päättävä viranomainen määritellään hallintokunnan johtosäännössä.
Valitseva viranomainen päättää viran tai työsuhteen täyttämättä jättämisestä.
45 § Virkavaalin tai valinnan vahvistaminen
Valitseva viranomainen vahvistaa ehdollisesti suoritetun virkavaalin tai valinnan. Mikäli virkavaalin
on suorittanut monijäseninen toimielin, se voi päätöksellään siirtää virkavaalin vahvistamisen
alaiselleen viranhaltijalle.
Koeajan käytöstä päättää valinnan suorittava viranomainen tai työsuhteesta päättävä työnantajan
edustaja.
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46 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
Hallintokunnan johtaja päättää hallintokunnan sisällä viranhaltijan siirtämisestä toiseen
virkasuhteeseen (kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa).
Kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä (viranomainen) päättää viran ja viranhaltijan siirrosta
hallintokunnasta toiseen.
47 § Palvelussuhteen päättäminen ja lomautus
Viranhaltijan ja työntekijän irtisanoo ja palvelussuhteen purkaa tai myöntää eron viranomainen tai
se työnantajan edustaja, jolla tuolloin on toimivalta ottaa vastaava viranhaltija tai työntekijä.
Henkilöstön lomautuksesta päättää kaupunginvaltuusto.
48 § Tehtävien hoidosta pidättäminen
Asianomainen toimielin päättää viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä. Hallintokunnan
johtaja päättää viranhaltijan väliaikaisesta virasta pidättämisestä.
Kaupunginjohtaja päättää palvelualueiden johtajien ja liikelaitosten johtajien väliaikaisesta virasta
pidättämisestä.
Kaupunginjohtajan virasta pidättämisestä säädetään kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 48
§:ssä.
49 § Sivutoimi
Asianomainen toimielin tai sen määräämä viranomainen päättää sivutoimiluvan myöntämisestä sekä
sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä.
Sivutoimi-ilmoitus tehdään hallintokunnan johtajalle tai hänen määräämälle.
50 § Työelämän yksityisyyden suojasta annetun lain (13.8.2004/759) mukainen
toimivaltainen viranomainen
Palvelualueen johtaja ja liikelaitoksen johtaja tai hänen määräämänsä viranomainen päättää
1) kuka hallintokunnan tai liikelaitoksen henkilökuntaan kuuluva saa käsitellä henkilöstön
terveystietoja
2) tehtävät, joissa voidaan vaatia huumausainetestauksen todistusta
3) kamera- ja kulunvalvonnasta

6. luku MUUT MÄÄRÄYKSET
51 § Tiedottaminen
Kaupunginhallitus johtaa kaupungin tiedottamista ja se antaa tarvittaessa siitä ohjeet.
Konsernipalvelut–yksikkö vastaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernihallinnon
tiedottamisesta.
Hallintokunnat vastaavat toimielimen tiedottamisesta.
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52 § Kunnan asukkaiden ja jäsenten aloitteet
Toimivaltainen viranomainen käsittelee kunnan asukkaiden ja jäsenten tekemät aloitteet.
Aloitteeseen on vastattava kahden kuukauden sisällä aloitteen vireille saattamisesta. Mikäli
vastauksen antaminen viivästyy, täytyy aloitteentekijälle ilmoittaa käsittelyn viivästymisen syy,
arvioitu käsittelyaika ja aloitetta valmistelevan henkilön yhteystiedot.
Kaupunginhallitus esittää kolme kertaa vuodessa valtuustolle yhteenvedon kaupungille tehdyistä
aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
53 § Kaupungin puhevalta
Kaupunginhallitus käyttää kaupungin puhevaltaa, jollei sitä ole annettu muulle viranomaiselle.
Toimielin päättää toimialansa osalta, ketkä ottavat vastaan sen toimivaltaan kuuluvia tiedonantoja
ja haasteita.
54 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
Asianomainen toimielin päättää ketkä allekirjoittavat kirjalliset sopimukset, sitoumukset, kirjelmät,
valtakirjat ja pöytäkirjanotteet.
Viranhaltijapäätöksen allekirjoittaa päätöksentekijä, ja mikäli se tehdään esittelystä, myös esittelijä.
55 § Asiakirjojen lunastus
Toimielin päättää lunastusten ja maksujen perusteet.

56 § Toimivallan siirtäminen ja rekisteröinti
Toimielimen tai viranhaltijan on pidettävä rekisteriä niistä asioista, joissa toimivaltaa on siirretty.
Toimivallan siirtämiseen oikeutettu toimielin tai viranhaltija asettaa tarvittaessa aiheelliseksi
katsomansa rajoitukset toimivallan käyttöön ja antaa yleisiä ohjeita.
57 § Sähköinen viestinvälitys
Toimielimen kokouskutsut, esityslistat ja pöytäkirjat sekä toimielimen alaisten viranomaisten
päätökset ja ilmoitukset voidaan lähettää ja saattaa tiedoksi sähköisen viestinvälityksen avulla siinä
laajuudessa kuin toimielin päättää ja asianosaiset ovat antaneet suostumuksensa.
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