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Ote pöytäkirjasta: Kaupunginvaltuusto 19.09.2022 

Hallintosääntö 20.9.2022 alkaen 

2568/00.01.01.00/2022 

 

Kaupunginhallitus 12.09.2022 § 244 

  

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, 
katja.tommiska(at)kouvola.fi 

Voimassa olevan kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hal-
lintosääntö, jolla annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja 
päätöksentekomenettelystä. Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosään-
nössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: 

a) toimielimistä ja johtamisesta; 
b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä; 
c) henkilöstöorganisaatiosta; 
d) taloudenhoidosta; 
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta; 
f) ) sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sopimusten hallinnasta; 

2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista: 

a) toimivallan siirtämisestä; 
b) toimielinten kokoontumisesta; 
c) varajäsenten kutsumisesta; 
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; 
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; 
f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnä-
olosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa; 
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten ko-
kouksissa; 
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, 
että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn 
osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettä-
vissä; 
i) esittelystä; 
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta; 
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta; 
l) tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestämisestä; 
m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista; 
n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annetta-
vista tiedoista; 
o) viestinnän periaatteista; 
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi; 
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3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista: 

a) valtuuston kokousmenettelystä; 
b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle; 
c) valtuutetun aloitteen käsittelystä; 
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuusto-
ryhmistä; 
e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköi-
sesti; 
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne 
ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi. 

Kouvolan kaupungin hallintosääntö 1.1.2021 alkaen on vahvistettu kau-
punginvaltuuston kokouksessa 13.5.2021 (§ 154).  

Tausta ja hallintosääntöön ehdotettavat muutokset 

Hallintosääntöön on tarpeen tehdä päivitykset kaupunginjohtajan sijais-
ten osalta sekä elinvoimajaoston esittelijän sijaisten osalta. Lisäksi am-
matillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) säännösmuutoksesta 
johtuen on tarpeen sisällyttää hallintosääntöön määräykset sen osalta, 
millä toimielimellä on toimivalta asettaa mainitun lain 93 §:n mukainen 
monijäseninen toimielin.  

Hallintosääntöä ehdotetaan muutettavaksi 20.9.2022 alkaen seuraavilta 
osin: 

Luku 2 Toimielinorganisaatio 

- luonnoksen 7.3 §:ään ehdotetaan muutosta elinvoimajaoston esittelyn 
osalta siten, että säännöksestä poistettaisiin esittelijän sijaisia koskeva 
nimenomainen kohta. Tällöin jatkossa jaoston esittelijänä toimivan apu-
laiskaupunginjohtajan ollessa poissa esittelijänä toimisi hänen sijaisek-
seen määrätty viranhaltija. Toimialajohtajan sijaisena toimivasta viran-
haltijasta päättää hallintosäännön 17 §:n mukaan se toimielin, jonka 
alainen toimialajohtaja on.  

Luku 3 Henkilöstöorganisaatio 

- luonnoksen 14 §:ään ehdotetaan lisäystä siten, että kaupunginjohtajan 
kolmanneksi sijaiseksi määrättäisiin tekninen johtaja. Kaupunginjohtajan 
toissijaisena sijaisena toimiva kehitysjohtaja on jäänyt virkavapaalle 
31.12.2022 asti, mistä johtuen on perusteltua määrätä kolmas sijainen. 
Tällä turvataan kaupungin ylimmän johdon toimintavarmuus kaikissa ti-
lanteissa.    

Luku 5 Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako 

- ammatillisesta koulutuksesta annetun lain kurinpitosäännöksiä on täs-
mennetty 1.8.2022 voimaan astuneella lakimuutoksella (164/2022). 
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Muutoksen mukaisesti rekisteröidyn yhteisön tai säätiön tässä laissa jär-
jestämässä koulutuksessa olevan oppivelvollisen opiskeluoikeuden pe-
ruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asun-
tolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää ky-
seisen koulutuksen järjestäjän kotipaikan mukaisen kunnan asettama 
monijäseninen toimielin rehtorin esityksestä (laki ammatillisesta koulu-
tuksesta 93.1 §). Toimielimen kokoonpanosta säädetään ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain 93 §:ssä, kuntalain 30 §:n tunnistama toi-
mielin se ei ole. 

Lakimuutoksesta johtuen hallintosääntöön on tarpeen sisällyttää mää-
räykset siitä, mikä kaupungin viranomainen on toimivaltainen päättä-
mään edellä mainittuun lakimuutoksen perustuvan monijäsenisen toi-
mielimen asettamisesta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviä ja toi-
mivaltaa koskevaan luonnoksen 24.2 §:ään ehdotetaan lisäystä siten, 
että ko. lautakunta päättää monijäsenisen toimielimen asettamisesta.  
Lisäksi ehdotetaan päivitystä kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviä 
koskevaa luonnoksen 24.1 §:ään siten, että tehtävissä mainitaan myös 
ammatillisesta koulutuksesta annettu laki.  

Voimassa oleva hallintosääntö 1.1.2022 on oheismateriaalina. 

Hallintosäännön 20.9.2022 alkaen luonnos on liitteenä. Muutosehdo-
tukset ja lisäykset on merkitty luonnokseen punaisella kursiivilla. Poisto-
ehdotukset on merkitty yliviivauksella. 

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, 
katja.tommiska(at)kouvola.fi. 

Kaupunginjohtajan ehdotus: 

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön 
ja se tulee voimaan 20.9.2022. 

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 20.9.2022 lu-
kien. 

Kaupunginhallituksen päätös: 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________ 
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Kaupunginvaltuusto 19.09.2022 § 90 

      

Voimassa oleva hallintosääntö 1.1.2022 on oheismateriaalina. 

Hallintosäännön 20.9.2022 alkaen luonnos on liitteenä. Muutosehdo-
tukset ja lisäykset on merkitty luonnokseen punaisella kursiivilla. Poisto-
ehdotukset on merkitty yliviivauksella. 

Kaupunginhallituksen ehdotus: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön 
ja se tulee voimaan 20.9.2022. 

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 20.9.2022 lu-
kien. 

Kaupunginvaltuuston päätös: 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön ja 
se tulee voimaan 20.9.2022. 

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 20.9.2022 lu-
kien. 

_____________ 

 

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 

Kouvolassa 20.09.2022 

Katja Tommiska, pöytäkirjanpitäjä 

 

*** Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. ***
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 90 

 

Valitusosoitus, kunnallisvalitus 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 

Valitusoikeus 

Päätökseen saa hakea muutosta: 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 

• kunnan jäsen. 

Valitusaika 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta-
vallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä.  

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tieto-
verkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen. 

Valitusperusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 

• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa 

• päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen 
valitusajan päättymistä. 
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Valitusviranomainen 

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.  

Postiosoite:  PL 1744, 70101 Kuopio 

Käyntiosoite:  Minna Canthin katu 64, Kuopio 

Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi 

Faksinumero: 029 564 2501 

Puhelinnumero: 029 564 2502 

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on ma-pe klo 8.00-16.15. 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi 

• perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut 
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa 
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 

Valitukseen on liitettävä: 

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäsenä tai 
jäljennöksenä 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeuden-
käyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 
1455/2015 ja oikeusministeriön asetuksessa 31.12.2018/1383. Maksu 
on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulain 9 §:n mukaan oikeudenkäynti-
maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhkijan eduksi. 

Pöytäkirja 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kouvolan kau-
pungin kirjaamosta.  

Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 

Käyntiosoite:  Torikatu 10, 2 krs. Kouvola 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 

Faksinumero: 020 615 3054 

Puhelinnumero:  020 615 6200 

Kaupungin kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00. 

Päätöksen nähtäville asettaminen  

Päätös on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 20.9.2022. 


	Ote pöytäkirjasta: Kaupunginvaltuusto 19.09.2022
	Hallintosääntö 20.9.2022 alkaen
	Tausta ja hallintosääntöön ehdotettavat muutokset
	Kaupunginjohtajan ehdotus:
	Kaupunginhallituksen päätös:
	Kaupunginhallituksen ehdotus:
	Kaupunginvaltuuston päätös:
	Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 90
	Valitusosoitus, kunnallisvalitus
	Päätöksen nähtäville asettaminen


