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Hallintosääntö 
 

 

Hyväksytty yhtymäkokouksessa 7.7.2022  

Voimaantulo 7.7.2022 

 

I OSA 

Hallinnon ja toiminnan järjestäminen 
 

1 luku 

HUS-yhtymän johtaminen  

1 §  
Hallintosäännön soveltaminen  

HUS-yhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenette-

lyssä sekä johtamisessa noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin 

säädetty tai perussopimuksessa toisin määrätty. 

2 §  
HUS-yhtymän hallinto- ja johtamisjärjestelmä 

HUS-yhtymän hallinto- ja johtamisjärjestelmän perusteista on määrätty perussopimuksessa. 

HUS-yhtymän johtaminen perustuu sen arvoihin, strategiaan, talousarvioon ja taloussuunnitel-

maan, sekä muihin yhtymäkokouksen päätöksiin.  

Yhtymäkokous vastaa HUS-yhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää sen päätösvaltaa ja siir-

tää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. 

Yhtymähallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuu-

den valvonnasta. Yhtymähallitus johtaa HUS-yhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymä-

hallitus vastaa HUS-yhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä hen-

kilöstöpolitiikasta ja huolehtii sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 

Toimitusjohtaja johtaa yhtymähallituksen alaisena HUS-yhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja 

muuta toimintaa.  
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3 §  
Terveydenhuollon johtaminen 

 HUS-yhtymän toiminta, lukuun ottamatta työterveyshuoltoa, muodostaa yhden terveydenhuol-

lon toimintayksikön, jonka terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna vastaavana lääkärinä toimii joh-

tajaylilääkäri. Henkilökunnan työterveysyksikkö muodostaa oman terveydenhuollon toimintayk-

sikkönsä.  

Johtajaylilääkäri määrää muiden yksiköiden vastaavat lääkärit.  

Vastaavien lääkärien tehtävänä on johtaa ja valvoa toimialansa terveyden- ja sairaanhoitoa joh-

tajaylilääkärin ohjeiden mukaisesti, huolehtia johtajaylilääkärin johdolla ja yhteistyössä tulos-

alueen johtajan kanssa yksikkönsä erikoisalojen kehittämisestä ja koordinoinnista koko HUS-

alueella sekä raportoida yksikkönsä järjestämästä terveyden- ja sairaanhoidosta johtajaylilääkä-

rille tämän antamien ohjeiden mukaisesti.  

4 §  
Johdon yhteistyökokous 

HUS-yhtymän keskeiset talouden ja toiminnan suunnitteluun ja palvelujen järjestämiseen liitty-

vät sekä muut toiminnan kannalta merkittävät asiat käsitellään HUS-yhtymän ja sen jäsenten 

johdon yhteistyökokouksessa ennen niiden esittelyä yhtymähallitukselle. Johdon yhteistyöko-

kouksen rooli on valmisteleva ja koordinoiva.  

Yhteistyökokous voi tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja yhtymähallitukselle. Yhteistyökokous 

voi ehdottaa yhtymähallitukselle kirjallisen lausunnon pyytämistä jäseniltä olennaisesti HUS-

yhtymän toimintaan ja talouteen vaikuttavista muutoksista ja hankkeista. 

Yhteistyökokous koostuu jäsenten ja HUS-yhtymän nimeämistä johtavista viranhaltijoista. Joh-

don yhteistyökokous ei ole HUS-yhtymän toimielin. HUS-yhtymä kutsuu yhteistyökokouksen 

koolle ja vastaa sen toiminnan järjestelyistä. Yhteistyökokous valitsee keskuudestaan kokouksen 

puheenjohtajan.  

5 §  
Muu yhteistyö HUS-yhtymän ja jäsenten kesken 

HUS-yhtymän keskeiset talouden ja toiminnan suunnitteluun ja palvelujen järjestämiseen liitty-

vät sekä muut toiminnan kannalta merkittävät asiat valmistellaan yhteistyössä jäsenten kanssa. 

HUS-yhtymä harjoittaa myös kahdenvälistä yhteistyötä jäsentensä kanssa. Kahdenvälisissä ta-

paamisissa käsitellään jäsenen käyttämien HUS-yhtymän palveluiden toiminnallista ja taloudel-

lista kokonaiskuvaa, palveluintegraation ja yhteistyön kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, mah-

dollisia toiminnan poikkeamia ja niistä johtuvia toimenpiteitä ja muita kahdenvälisen yhteis-

työn kannalta merkityksellisiä asioita.  

HUS-yhtymä ja jäsenet voivat sopia myös muusta yhteistyöstä. 
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6 §  
Avoimuus ja viestintä 

HUS-yhtymä noudattaa hallinnon avoimuusperiaatetta. Yhtymähallitus ja muut toimielimet luo-

vat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätök-

senteossa. 

Nähtävillä pidosta vastaa kunkin tulosalueen johtaja. 

Toimitusjohtaja johtaa viestintää ja tiedottamista HUS-yhtymän toiminnasta. Toimitusjohtaja 

hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaa-

vat viranhaltijat. 

Yhtymähallitus, lautakunnat, toimitusjohtaja sekä tulosalueiden ja toimialojen johtavat viranhal-

tijat huolehtivat, että HUS-yhtymän kuntien asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi 

tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näi-

den asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan 

huomioon eri asukasryhmien tarpeet. 

7 §  
Yliopistoyhteistyö 

Perussopimuksen mukaisesti Helsingin yliopisto nimeää edustajansa yhtymähallitukseen. 

HUS-yhtymä ja Helsingin yliopisto tekevät sopimuksen osapuolten välisen yhteistyön raken-

teista ja toimintatavoista. Sopimuksessa sovitaan ainakin 

1. yhteistyötä varten muodostettavista viranhaltijaryhmistä ja niiden kokouskäytännöistä, 

2. osapuolten vastavuoroisesta edustuksesta johtoryhmissä ja vastaavissa hallinnollisissa        

kokouksissa, 

3. menettelystä yhteisten palvelussuhteiden määrittelyssä ja yhteisten palvelussuhteiden            

täyttämisessä, 

4. HUS-yhtymän viranhaltijoiden ja työntekijöiden osallistumisesta opetuksen järjestelyihin, 

5. osapuolten vastavuoroisesta osallistumisesta organisaatioiden strategioiden valmisteluun, 

6. yhteisistä yksiköistä ja resursseista, 

7. opetuksen ja tutkimukseen liittyvien resurssien järjestämisestä,  

8. muusta yhteistoiminnasta yliopiston ja kuntayhtymän välillä sekä 

9. yliopistosairaalaan kuuluvista yksiköistä. 

Johtajaylilääkäri määrää tutkimuksen ja opetuksen vastuuhenkilöt toimialan professori-ylilääkä-

rien keskuudesta. Tutkimuksen ja opetuksen vastuuhenkilöiden tehtävänä on tulosyksikön tutki-

mus- ja opetustoiminnan koordinointi yhdessä yhtymähallinnon tutkimusjohdon kanssa.                            

Tulosyksiköissä tapahtuvaa lääketieteellistä opetustoimintaa johtaa asianomaisen alan profes-

sori-ylilääkäri tai tehtävään määrätty koulutuksesta vastaava henkilö. Professori-ylilääkärien / 

koulutuksen vastuuhenkilöiden tehtävänä on 
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1. huolehtia erikoisalansa lääkärien ja tutkimushenkilökunnan koulutuksesta ja tieteellisestä 

tutkimustyöstä; ja 

2. tehdä esitys koulutusvirkoihin otettavista ja heidän sijoituspaikoistaan. 

8 §  
Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus  

Yhtymäkokous hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 36 §:n mu-

kaisen yhteistyösopimuksen Etelä-Suomen yhteistyöalueelle.  
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2 luku 

Toimielinorganisaatio 

9 §  
Yhtymäkokous 

Yhtymäkokouksen asemasta, tehtävistä ja kokoonpanosta on määrätty perussopimuksen 3 lu-

vussa. Toimielimen puheenjohtajan tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännön 102 §:ssä. 

10 §  
Yhtymähallitus ja yhtymähallituksen konsernijaosto 

Yhtymähallituksen asemasta, tehtävistä ja kokoonpanosta on määrätty perussopimuksen 4 lu-

vussa. 

Yhtymähallituksessa on konsernijaosto. Yhtymähallituksen puheenjohtaja toimii konsernijaos-

ton puheenjohtajana. Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan jaostoon viisi muuta jäsentä ja 

heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä puheenjohtajalle henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi 

yhtymähallitus nimeää jäseniksi valituista jaoston varapuheenjohtajan. Konsernijaoston tehtä-

vistä määrätään tarkemmin hallintosäännön 23 §:ssä. 

11 §  
Yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävät 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja  

10. johtaa HUS-yhtymän strategian sekä yhtymähallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttä-

mää poliittista yhteistyötä, 

11. toimii yhtymähallituksen esittelijänä toimitusjohtajan virkasuhdetta koskevissa asioissa.  

12. käy toimitusjohtajan kanssa vähintään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut sekä 

13. päättää toimitusjohtajan osalta 

a. vuosiloman sekä muiden lain, määräysten tai sopimusten nojalla ehdottomaan oikeuteen 

perustuvien virkavapauksien ja muiden etuuksien myöntämisestä, 

b. enintään kahden viikon mittaisesta palkattomasta harkinnanvaraisesta virkavapaasta, 

c. koulutuksista ja koulutustilaisuuksien ajalta myönnettävistä eduista, 

d. virka- ja virantoimitusmatkoja koskevista määräyksistä ja 

e. hyväksyy toimitusjohtajan matka- ja kululaskut. 

12 §  
Tarkastuslautakunta  

Tarkastuslautakunnasta on määrätty perussopimuksen 18 §:ssä. Tarkastuslautakunnan tehtä-

vistä on määrätty tarkemmin hallintosäännön 10 luvussa. Yhtymäkokous valitsee lautakunnan 

jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
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13 §  
Kansalliskielilautakunta 

Kansalliskielilautakunnan asemasta, tehtävistä ja kokoonpanosta on määrätty perussopimuksen 

19 §:ssä. Kansalliskielilautakunnan tehtävistä on määrätty tarkemmin hallintosäännön 30 §:ssä. 

Yhtymäkokous valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kansallis-

kielilautakunnan puheenjohtajalla on hyvinvointialuelain 33 §:n perusteella läsnäolo- ja puheoi-

keus yhtymähallituksessa. 

14 §  
Lähipalvelu- ja integraatiolautakunta 

HUS-yhtymässä on lähipalvelu- ja integraatiolautakunta. Lautakunnassa on 9 jäsentä. Jokaisella 

jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous valitsee lautakunnan jäsenistä puheen-

johtajan ja varapuheenjohtajan. 

Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan tehtävänä on tehdä HUS-yhtymän lähipalveluiden tuot-

tamista, lähipalveluvalikoimaa ja palveluverkkoa koskevia ehdotuksia yhtymähallitukselle, sekä 

asettaa palveluintegraatiota koskevia tavoitteita hyvinvointiyhtymän strategian puitteissa. 

15 §  
Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunta 

HUS-yhtymässä on tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunta. Lautakunnassa 

on 10 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Helsingin yliopisto nimeää yh-

den lautakunnan jäsenistä ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Yhtymäkokous valitsee lau-

takunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan tehtävänä on tehdä  yhtymähalli-

tukselle ehdotuksia HUS-yhtymän tutkimustoimintaa koskeviksi määrärahoiksi, , kehittää tutki-

mus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa HUS-yhtymässä sekä edistää tutkimuksen, 

kehittämisen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä HUS-yhtymän, Helsingin kau-

pungin, Uudenmaan ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden, alueen tutkimusyksi-

köiden ja oppilaitosten, sekä yliopistollista sairaalaa ylläpitävien hyvinvointialueiden välillä.  
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3 luku 

HUS-yhtymän toiminnan organisoiminen  

16 §  
HUS-yhtymän tulosalueet    

HUS-yhtymän toiminta on jaettu tulosalueisiin, jotka voivat edelleen jakautua tulosyksiköihin. 

HUS-yhtymän organisaatioon kuuluvat seuraavat yhtymähallituksen alaiset tulosalueet: 

 

1. Aivokeskus  

2. Naisten, lasten ja nuorten palvelut  

3. Konservatiiviset palvelut  

4. Operatiiviset palvelut  

5. Akuutti, leikkausosasto- ja tehohoitokeskus  

6. Diagnostiikkakeskus  

7. Konsernipalvelut  

Lisäksi tarkastuslautakunnan alaisena toimii ulkoisen tarkastuksen tulosalue. 

HUS-yhtymän johtaminen perustuu yksijohtajajärjestelmään. Kunkin organisaatiotason johta-

jalla ja esihenkilöllä on toiminnallinen, henkilöstö- ja taloudellinen kokonaisvastuu. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 8 §:n mukaisesti HUS-yhtymän ja tu-

losyksiköiden johtoryhmien kokoonpanossa huomioidaan moniammatillinen asiantuntemus. 

17 §  
HUS-yhtymän toimitusjohtaja 

HUS-yhtymän toimitusjohtaja johtaa ja kehittää yhtymähallituksen alaisena HUS-yhtymän hal-

lintoa, taloudenhoitoa, viestintää ja muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan siitä, että yhtymäko-

kouksen ja yhtymähallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. 

Toimitusjohtaja vastaa lisäksi HUS-yhtymän edunvalvonnasta ja yhteiskuntasuhteiden hoidosta 

sekä kansallisesta ja kansainvälisestä verkostoitumisesta. 

Toimitusjohtajan sijaisena toimitusjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii johtajaylilääkäri 

ja hänenkin olleessaan poissa tai esteellinen toimii toimitusjohtajan sijaisena hallintojohtaja. Yh-

tymähallitus määrää tarvittaessa muun sijaisen.  

Toimitusjohtajan tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole määrätty yhtymäkokoukselle, yhty-

mähallitukselle tai muulle toimielimelle eikä delegoitu muille viranhaltijoille. 

Toimitusjohtaja on yhtymähallituksen määräämien viranhaltijoiden henkilöstöhallinnollinen 

esihenkilö. Toimitusjohtaja nimittää HUS-yhtymän johtoryhmän. 
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18 §  
Tulosalueiden sisäinen organisaatio ja muut tehtävät 

Toimitusjohtaja määrää tulosalueen jakautumisesta tulosyksiköihin, pois lukien ulkoisen tarkas-

tuksen tulosalue. Tulosalueiden johtajat määräävät alaisensa toiminnan muusta organisaatiosta 

ja tehtävistä yhtymähallituksen, tulosalueella toimivan lautakunnan ja toimitusjohtajan anta-

mien ohjeiden mukaisesti ja siltä osin kuin perussopimuksessa ja hallintosäännössä ei ole asiasta 

toisin määrätty. 

Tulosalueiden johtajien määräykset ja mahdolliset päätösvallan siirrot kootaan yhteen asiakir-

jaan, jota kutsutaan tulosalueen toimintaohjeeksi. Tulosalueen johtaja vastaa toimintaohjeen 

ajantasaisuudesta. 

Tulosalueiden ja tulosyksiköiden johtajat nimeävät avukseen johtoryhmän ja määräävät sen     

tehtävät. 

Toimitusjohtaja päättää tulosalueiden välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin perussopimuksessa 

ja hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. 

19 §  
Tulosalueen johtajan tehtävät 

Kullakin tulosalueella on johtaja, jonka valitsee tai määrää yhtymähallitus. Yhtymähallitus mää-

rää myös tulosalueiden johtajien henkilöstöhallinnolliset esihenkilöt. Ulkoisen tarkastuksen tu-

losalueen osalta tulosalueen johtajan määrää yhtymäkokous tarkastuslautakunnan esittelystä. 

Tulosalueen johtajan tehtävänä on muualla määrätyn lisäksi 

1. johtaa tulosalueensa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja talouden hallinnasta sekä siitä, 

että tulosalueelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan; 

2. päättää tulosyksikkörakennetta lukuun ottamatta tulosalueen sisäisestä organisaatiosta yhty-

mähallituksen hyväksymiä periaatteita noudattaen, 

3. päättää vahingonkorvauksen suorittamisesta, 

4. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta ja edustustilaisuuksien järjestämisestä käytettä-

vissä olevien määrärahojen puitteissa, 

5. päättää tutkimuslupien myöntämisestä yhtymän ohjeiden mukaisesti, 

6. päättää pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisestä, 

7. nimetä tulosyksikön johtajan varahenkilö ja sijainen sekä 

8. päättää muista tulosaluettaan koskevista asioista, joita ei ole määrätty yhtymähallitukselle, 

lautakunnalle tai muulle toimielimelle eikä delegoitu muille viranhaltijoille. 

Tulosalueen johtajalla on oikeus edelleen siirtää tässä määrättyä toimivaltaansa. 

20 §  
Konsernipalvelujen tulosalue ja sen tehtävät 

Yhtymähallituksen alaisuudessa on HUS-yhtymän yhteisiä hallinto- ja tukipalvelutehtäviä varten 

konsernipalvelujen tulosalue. 



13 
  

 

Konsernipalvelujen tulosalueen tehtävinä on  

1. luoda edellytyksiä HUS-yhtymän potilaiden hoidolle sekä opetukselle ja tutkimukselle, 

2. vastata HUS-yhtymän operatiivisesta johtamisesta, sairaanhoidollisen palvelutuotannon 

tuotteistuksesta ja hinnoittelun kokonaiskoordinoinnista, laskentatunnisteista ja talouden 

hallinnasta yhtymän strategian mukaisesti, 

3. huolehtia yhtymähallituksen ja yhtymähallituksen jaoston käsittelemien asioiden valmiste-

lusta ja päätösten toimeenpanosta, 

4. vastata koko HUS-yhtymää koskevista toimintapolitiikoista, työnantajatoiminnasta, edunval-

vonnasta, rahoituksen järjestämisestä, omaisuuden hallinnasta, riskien hallinnasta, ympäris-

tökysymyksistä, viestinnästä, sisäisestä tarkastuksesta, lakiasioista ja hankintatoimen järjes-

tämisestä.  

5. Järjestää ja tuottaa HUS-yhtymän toimialaan kuuluvia tukipalveluja HUS-yhtymän sisäisille 

asiakkaille ja jäsenien toimintayksiköille seuraavasti 

a) lääkehuolto, kliinisen farmasian palvelut ja lääkitysturvallisuuden edistäminen 

b) materiaalihallinnan, logistiikan ja lääkintätekniikan palvelut,  

c) potilashoitoa ja kiinteistön ylläpitoa tukevat laitoshuoltopalvelut ja osaltaan infek-

tioiden torjuntatyö eri ammattiryhmien kanssa, 

d) ravitsemuspalvelut, 

e) asiakirja-, asiointi-, henkilöstö-, talous- ja osastonsihteeripalvelut, 

f) potilaskuljetus- ja vahtimestaripalvelut, 

g) toiminnan vaatimuksia vastaavat tilat, kiinteistöomaisuuden tehokas hoitaminen 

ja ympäristöasioiden huomiointi konsernin toiminnassa, 

h) tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalvelut, 

i) työterveyshuoltopalvelut yhtymän henkilöstölle työterveyshuoltolain ja hyvän työ-

terveyshuoltokäytännön mukaisesti 

Toimitusjohtaja on konsernipalvelujen tulosalueen johtaja. 

21 §  
Ydinpalvelujen tulosalueet ja tulosalueilla toimivien toimialajohtajien tehtävät 

Konsernipalvelujen ja ulkoisen tarkastuksen tulosaluetta lukuun ottamatta HUS-yhtymän tulos-

alueet ovat ydinpalvelujen tulosalueita. 

Ydinpalvelujen tulosalueiden tehtävänjako on seuraava: 

1. Aivokeskus vastaa neurologisten, neurokirurgisten ja psykiatristen sairauksien hoitoon 

liittyvistä palveluista.  

2. Naisten, lasten ja nuorten palvelut vastaa naistentautien sekä lasten ja nuorten sairauk-
sien hoitoon liittyvistä palveluista.  

 
3. Konservatiiviset palvelut vastaa sisätautien, sydän- ja keuhkosairauksien sekä tulehduk-

sellisten sairauksien hoitoon liittyvistä palveluista.  
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4. Operatiiviset palvelut vastaa pää- ja kaula-alueen, tuki- ja liikuntaelimistön ja vatsan sai-

rauksien, syöpäsairauksien sekä plastiikkakirurgisten sairauksien hoitoon liittyvistä pal-
veluista. 

 
5. Akuutti-, leikkaus- ja tehohoitokeskus vastaa yhteispäivystyksistä sekä leikkaussalitoimin-

toihin ja tehohoitoon liittyvistä palveluista. 
 

6. Diagnostiikkakeskus vastaa laboratorio- ja kuvantamispalveluista sekä muista diagnos-
tiikka- ja potilaspalveluista. 

 

Ydinpalvelujen tulosalueet jakautuvat toimialajohtajien johtamiin tulosyksiköihin. 

Toimialajohtajan tehtävänä on 

1. johtaa tulosyksikkönsä toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja talouden hallinnasta, 

2. asettaa tulosyksikön johtoryhmä ja määrätä sen tehtävät, 

3. päättää niistä tulosyksikköään koskevista asioista, joissa hänelle on siirretty päätösvaltaa.  
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4 luku 

HUS-konserni ja sopimusten hallinta 

22 §  
Konsernijohto 

HUS-yhtymän konsernijohtoon kuuluvat yhtymähallitus, yhtymähallituksen konsernijaosto, toi-

mitusjohtaja ja toimitusjohtajan määräämät hyvinvointiyhtymän johtoryhmän jäsenet. 

23 §  
Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako 

Yhtymähallitus 

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä 

ja valmistelusta yhtymäkokoukselle  

2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernival-

vonnan ja  

3. antaa yhtymäkokoukselle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä raportin yhtiöiden tavoittei-

den toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä 

ja riskeistä. 

Konsernijaosto 

1. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja       

tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä yhtymähallitukselle, 

2. käsittelee tytäryhtiöiden seurantaraportit ja osaltaan huolehtii konsernivalvonnan toteutta-

misesta, 

3. hyväksyy HUS-yhtymän tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakassopimukset, 

4. käsittelee konserniohjaukseen liittyviä tytär- ja osakkuusyhteisöjä koskevia linjauksia siltä 

osin, kuin niiden tekeminen ei kuulu toimitusjohtajalle ja 

5. nimeää HUS-yhtymän ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. 

Toimitusjohtaja 

1. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, 

2. antaa HUS-yhtymän suostumuksen tytäryhteisöjen hallituksille päätöksiin ja toimenpiteisiin, 

joissa on edellytetty suostumuksen pyytämistä ennakolta, 

3. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet 

ja 

4. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtai-

sen työnjaon, 
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Yhtymähallitus voi yksittäistapauksessa ratkaista konsernijaostolle kuuluvan asian, jos se liittyy 

yhtymähallituksen toimivaltaan kuuluvaan asiakokonaisuuteen.  

24 §  
Konserniohje 

HUS-yhtymä tytäryhteisöineen muodostaa HUS-konsernin. Konserniohje sisältää toimintaperi-

aatteet, joilla johdetaan, ohjataan ja valvotaan yhtymäkonsernia yhtymäkokouksen asettamien 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

25 §  
Sopimusohjauksen tehtävät ja vastuunjako  

Yhtymähallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä ja antaa tar-

kemmat ohjeet sopimushallinnasta ja sopimusvalvonnasta.  

26 §  
Palvelujen järjestämistä koskevat periaatteet 

Yhtymähallitus hyväksyy periaatteet järjestämisvastuun toteuttamiseksi hyvinvointialueen 

omassa tuotannossa. Johtajaylilääkäri hyväksyy näitä periaatteita vastaavat yleiset sopimuseh-

dot noudatettavaksi palveluja koskevissa hankintamenettelyissä.  
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5 luku 

Toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta 

27 §  
Yhtymähallituksen tehtävät ja toimivalta 

Yhtymähallitus johtaa HUS-yhtymän toimintaa ja vastaa laissa säädetyistä sekä perussopimuk-

sessa määrätyistä tehtävistä. Perussopimuksen mukaan yhtymähallitus valvoo HUS-yhtymän 

etua, edustaa sitä ja tekee sen puolesta sopimukset, jollei näitä tehtäviä ole hallintosäännössä tai 

hallintosäännön nojalla annetussa määräyksessä siirretty muun toimielimen tai viranhaltijan 

tehtäväksi. 

Yhtymähallitus päättää muualla tässä säännössä määrätyn lisäksi 

1. henkilöstöpolitiikan ja kannustavan palkkausjärjestelmän yleisperiaatteista sekä kokonais-

henkilöstöresurssien ohjauksesta hyvinvointiyhtymätasolla, 

2. investointiohjelman jakautumisesta hankkeille 500 000 euron - 10 miljoonan euron suuruis-

ten hankkeiden osalta hankekohtaisesti, 

3. osakeyhtiöiden perustamisesta, 

4. toimitusjohtajaa koskevista henkilöstöhallinnollisista asioista, siltä osin kun toimivalta ei ole 

hallintosäännön 11 §:n mukaisesti yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja 

5. selityksen antamisesta yhtymäkokouksen päätöksestä tehdyn valituksen johdosta, jos yhty-

mähallitus katsoo, ettei yhtymäkokouksen päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla ku-

mottava. 

28 §  
Yhtymähallituksen tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtävät  

HUS-yhtymä on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö sekä arkistolain  

mukainen arkistonmuodostaja. 

Yhtymähallitus vastaa siitä, että tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vas-

tuut ja valvonta on määritelty hyvinvointiyhtymän eri tehtävissä sekä 

1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta sekä  

tietoturvallisuudesta,  

2. määrää HUS-yhtymän asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan, 

3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan 

viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden          

tehtävistä,  

4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eAMS, AMS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadin-

nan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta),  

5. nimeää HUS-yhtymän arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät sekä 
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6. vastaa siitä, että tiedonhallintalaissa säädetyt tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien  

tehtävien vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty HUS-yhtymässä.  

Kohdassa 2 määrätty asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa yhtymähallituksen alaisena 

asiakirjahallintoa ja vastaa pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista.   

Yhtymähallitus ei voi siirtää toimivaltaa näissä asioissa eteenpäin.   

29 §  
Yhtymähallituksen konsernijaoston tehtävät ja toimivalta 

Konsernijaoston tehtävistä määrätään 4 luvussa. 

30 §  
Kansalliskielilautakunnan tehtävät ja toimivalta 

Kansalliskielilautakunnan tehtävänä on  

1. Selvittää, arvioida ja lausua siitä, miten yhtymän johdon päätökset vaikuttavat kielellisten oi-

keuksien käytännön toteutumiseen; 

2. Selvittää, arvioida ja määritellä yhtymän vähemmistökielellä tarjottavien palvelujen tarvetta 

sekä seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laatua;  

3. Selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä yhtymähallitukselle ehdotuksia toi-

menpiteiksi kielivähemmistön palvelujen ja palvelujen kehittämiseksi sekä henkilöstön kieli-

taitovaatimuksiksi ja kielitaidon kehittämiseksi;  

4. Tehdä ehdotuksia kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyötä ja työnjakoa koskevan sosi-

aali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 39 §:n tarkoitetun sopimuksen sisäl-

löksi, antaa sopimuksesta lausunto yhtymän johdolle sekä seurata sopimuksen toteutumista 

Kansalliskielilautakunta laatii vuosittain yhtymähallitukselle kertomuksen kielivähemmistön 

palvelujen toteutumisesta yhtymän toiminnassa. Yhtymähallitus antaa yhtymäkokoukselle lau-

sunnon toimenpiteistä, joihin lautakunnan kertomus antaa aihetta. 

31 §  
Toimivallan edelleen siirtäminen 

Yhtymähallitus voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen vi-

ranomaiselle. 

Lautakunta voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viran-

omaiselle. 

Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Toimielimen 

päättämistä päätösvallan siirroista tulee ylläpitää ajantasaista luetteloa. 

32 §  
Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta  

Yhtymäkokouksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee toimitusjohtaja. 
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Toimielin voi siirtää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitettua 

asiakirjan antamista koskevaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.  

33 §  
Asian ottaminen yhtymähallituksen käsiteltäväksi 

Asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallituksen ja sen puheen-

johtajan lisäksi toimitusjohtaja.   

34 §  
Asian ottaminen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi 

Asian ottamisesta tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheen-

johtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. 

35 §  
Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 

Yhtymähallituksen alaisen viranomaisen ja yhtymähallituksen jaoston on ilmoitettava yhtymä-

hallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asia-

ryhmiä, joista yhtymähallitus on etukäteen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista 

päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on etukäteen          

ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

Ilmoitus on tehtävä kolmen päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tar-

kasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.  

Ilmoitus tehdään sähköisesti toimielimen sihteerille. 

Päätökset niissä asioissa, jotka tulee ilmoittaa, voidaan pannan täytäntöön vasta kun ylempi toi-

mielin on käsitellyt asian. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oi-

keuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta 

ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. 

Ottamiseen oikeutettu viranomainen voi ottaa käsiteltäväkseen myös asian, josta sille ei ole il-

moitettu.  
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6 luku 

Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa ja 

niihin varautumisessa 

 

[Häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskevat kirjaukset valmistellaan yhtymäkokoukselle myöhem-

min]  
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7 luku 

Toimivalta henkilöstöasioissa  

36 §  
Yleistä 

Jäljempänä tarkoitetaan palvelussuhteella sekä virka- että työsuhdetta. 

Työsuhteisten henkilöiden osalta noudatetaan soveltuvin osin ja työlainsäädännön säännökset 

huomioon ottaen vastaavia menettelyjä kuin virkasuhteisten osalta. 

37 §  
Yhtymähallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa 

Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, 

toimivalta on yhtymähallituksella.  

38 §  
Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen  

Yhtymäkokous päättää toimitusjohtajan ja arviointijohtajan virkojen perustamisesta ja lakkaut-

tamisesta sekä virkanimikkeiden muuttamisesta. 

Yhtymähallitus päättää tulosalueen johtajan, toimialajohtajan sekä muiden tulosalueiden virko-

jen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeiden muuttamisesta edellä mainittuja 

virkoja lukuun ottamatta.  

39 §  
Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi 

Yhtymähallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. 

40 §  
Kelpoisuusvaatimukset 

Toimitusjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista soveltuva ylempi yliopistotutkinto, julkisen ter-

veydenhuollon ja hallinnon tuntemus ja kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erin-

omainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Johtajaylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on erikoislääkärin pätevyys jollakin kliinisen 

lääketieteen erikoisalalla ja dosentin arvo sekä kokemus johtamistehtävissä ja lisäksi laillistettu 

lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyy-

dyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Ydinpalvelujen tulosalueen johtajan viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on  ylempi kor-

keakoulututkinto ja kokemus toimialan johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja 

ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 
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Arviointijohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta 

johtamis- ja tarkastustehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä 

suullinen ja kirjallinen taito. 

Muiden virkasuhteiden kelpoisuusvaatimuksista päättää yhtymähallitus. 

Muiden palvelussuhteiden kelpoisuusvaatimuksista päättää toimitusjohtaja. 

Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. 

41 §  
Haettavaksi julistaminen 

Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.  

Sen lisäksi, mitä laissa on sanottu, virka saadaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun          

kysymyksessä on 

1. viran tai virkasuhteen uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, kelpoisuusehdot 

täyttävien joukosta, virkaan tai virkasuhteeseen valitun irtisanouduttua ennen hänelle mää-

rättyä virantoimituksen aloittamispäivää, 

2. erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 28 ja 29 §:ssä tarkoitetun sivuviranhaltijan ottaminen 

virkasuhteeseen ja 

3. vakinaisessa työsopimussuhteessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen tilanteessa, 

jossa aiempi työsopimussuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan   

vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä 

42 §  
Palvelussuhteeseen ottaminen 

Henkilöstön valinnassa noudatetaan yksi yli yhden periaatetta jäljempänä esitetyn mukaisesti. 

Perussopimuksen 13 §:n mukaan yhtymähallitus ottaa virkaan toimitusjohtajan. 

Yhtymähallitus ottaa lisäksi virkaan johtajaylilääkärin, hallintojohtajan, hallintoylihoitajan, hen-

kilöstöjohtajan, talousjohtajan, viestintäjohtajan ja tulosalueiden johtajat. 

Toimitusjohtaja ottaa yhtymähallituksen ottamien viranhaltijoiden välittömät alaiset. 

Muilta osin palvelussuhteeseen ottamiseen toimivaltainen viranhaltija määräytyy edellä sanotun 

yksi yli yhden -periaatteen mukaisesti. 

Arviointijohtajan virkaan ottamisesta on määrätty hallintosäännön 73 §:ssä. 

Lääkärien koulutusvirkoihin otettavista ja heidän sijoituspaikoistaan esityksen tekee asianomai-

sen erikoisalan professori-ylilääkäri. 

43 §  
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen 

Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen.  
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44 §  
Päätöksenteko henkilöstöasioissa 

Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta on määrätty edellä hallintosäännön 38 §:ssä.  

Tulosalueen johtaja päättää tulosalueen toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten teh-

tävien (vakanssien) perustamisesta ja lakkauttamisesta ja nimikkeiden muuttamisesta noudat-

taen toimitusjohtajan vahvistamaa nimikkeistöä ja kelpoisuusehtoja. Tulosalueen johtaja määrit-

tää myös ne vakanssit, joihin liittyy jäljempänä tarkoitettu esihenkilötehtävä. 

Hallintosäännön 42 §:ssä tarkoitettu palvelussuhteeseen ottamiseen toimivaltainen viranhaltija 

(nimittävä esihenkilö) päättää alaisensa toiminnan ja henkilöstön osalta seuraavista henkilöstö-

asioista: 

1. Vakituiseen tai määräaikaiseen virka- tai työsuhteiseen tehtävään palkkaaminen 

2. Avoimeksi tulleen vakanssin täyttämättä jättäminen ja avoimen vakanssin käyttötarkoituksen 

muuttaminen määräajaksi 

3. Vakanssien sijoittuminen omalla alueella 

4. Harkinnanvarainen virkavapaa ja työloma, näiden palkkaedut ja muut korvaukset, virkava-

paan keskeyttäminen ja peruuttaminen (yli 5 päivää) 

5. Harkinnanvaraisen osittaisen työ- ja virkavapaa yli kolmeksi kuukaudeksi 

6. Harkinnanvaraisen henkilökohtainen lisä ja määräaikainen tehtävälisä 

7. Sivutoimilupa 

8. Muut henkilöstöhallinnon asiat 

 

Lähiesihenkilö päättää alaisensa toiminnan ja henkilöstön osalta seuraavista henkilöstöasioista: 

1. Vuosiloman, säästövapaan ja lomarahavapaan myöntäminen ohjeistuksen mukaisesti 

2. Työ- ja virkavapaat, joihin lain ja sopimusten mukaan hakijalla on subjektiivinen oikeus 

3. Harkinnanvaraisen työ- ja virkavapaan myöntäminen 1–5 päivää 

4. Harkinnanvaraisen osittaisen työ- ja virkavapaan myöntäminen enintään kolmeksi kuukau-

deksi 

5. Lääkäreiden aktiivivapaan myöntäminen 

6. Työaikapankki ja liukuvan työajan saldovapaat 

7. Työsuhdematkalippujen myöntäminen 

8. Kielenkäyttölisän myöntäminen 

9. Sivutoimi-ilmoituksen hyväksyminen 

10. Sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin osallistuminen hyväksytyn koulutussuunnitelman mukaan 

11. Palkalliset, omaan ilmoitukseen perustuvat sairauspoissaolot 1–5 päivää 

12. Sairauspoissaolo lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen todistuksella 
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13. Tilapäisen hoitovapaan myöntäminen 

14. Työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä.  

 

Toimitusjohtaja päättää yhtymähallituksen ottamien viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista 

palvelussuhteen aikana.  

Yhtymähallitus ja toimitusjohtaja antavat tarkentavat ohjeet edellä tässä kohdassa tarkoitetun 

toimivallan käytöstä. 

Henkilöstöhallinnollisesta päätöksenteosta toimitusjohtajan osalta on määrätty edellä 11 §:ssä. 

45 §  
Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen 

Mikäli tässä luvussa ei ole toisin määrätty, virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten 

määräysten soveltamisesta päättää toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja päättää myös virka- ja työ-

ehtosopimuksiin sekä työ- ja viranhaltijalainsäädäntöön perustuvista paikallisista sopimuksista. 

46 §  
Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 

annetun lain 24 §:n nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin 

ottamisessa. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, mutta virkasuhteet ovat samalla tulosalueella, 

päättää siirrosta tulosalueen johtaja. Muutoin siirtämisestä päättää toimitusjohtaja. 

47 §  
Sivutoimet 

Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaan-

ottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättävät toimitusjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti 

tulosalueen johtaja kukin alaisensa henkilökunnan osalta ja muun henkilökunnan osalta toimi-

tusjohtaja.  

48 §  
Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen  

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien 

tietojen pyytämisestä viranhaltijalta sekä viranhaltijan määräämisestä terveydentilaa koskeviin 

tarkastuksiin ja tutkimuksiin päättää 

1. yhtymähallituksen puheenjohtaja toimitusjohtajan osalta 

2. tulosalueen johtaja alaistensa viranhaltijoiden osalta 

3. tarkastuslautakunnan puheenjohtaja arviointijohtajan osalta ja 

4. toimitusjohtaja muiden viranhaltijoiden osalta.  
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49 §  
Virantoimituksesta pidättäminen 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 48 §:n mukaan yhtymäkokous päättää 

toimitusjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä. Yhtymähallituksen puheenjohtaja voi ennen 

yhtymäkokouksen kokousta päättää toimitusjohtajan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättä-

misestä. 

Yhtymähallitus päättää alaisensa viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä.  

Toimitusjohtaja voi ennen yhtymähallituksen kokousta päättää yhtymähallituksen alaisen viran-

haltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä. 

50 §  
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi 

Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava     

viranomainen. 

51 §  
Lomauttaminen 

Yhtymähallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista. 

Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää palvelus-           

suhteeseen ottava viranomainen. 

52 §  
Palvelussuhteen päättyminen 

Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena                

pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. 

Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisano-

misesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. 

53 §  
Menetettyjen ansioiden korvaaminen 

Viranhaltijalle kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 45 §:n nojalla maksetta-

vasta korvauksesta päättää tulosalueen johtaja. Tulosalueen johtaja voi siirtää tässä tarkoitettua 

toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille. 

54 §  
Palkan takaisinperiminen 

Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takai-

sinperinnästä päättää tulosalueen johtaja. Tulosalueen johtaja voi siirtää tässä tarkoitettua toi-

mivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille. 
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8 luku 

Kielelliset oikeudet 

55 §  
Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet HUS-yhtymän hallinnossa  

HUS-yhtymä on kaksikielinen hyvinvointiyhtymä, jonka hallinnon ja toiminnan järjestämisessä 

sekä viestinnässä on otettava huomioon suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden ja palvelujen 

käyttäjien kielelliset oikeudet. HUS-yhtymän palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita ja pal-

velujen käyttäjiä pystytään palvelemaan heidän omalla kielellään, suomen tai ruotsin kielellä, 

kaikilla HUS-yhtymän tehtäväalueilla. 

Henkilöstön riittävä suomen ja ruotsin kielen taito on varmistettava. Viranhaltijoilta ja työn-    

tekijöiltä vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä erikseen on määrätty tai päätetty. 

Toimielinten kokouskutsun, esityslistan ja pöytäkirjan laatimisesta sekä suomen että ruotsin kie-

lellä määrätään 12 luvussa.  

Viestinnästä suomen ja ruotsin kielellä määrätään 6 §:ssä. 

56 §  
Kielelliset oikeudet HUS-yhtymän toiminnassa  

HUS-yhtymän toiminnassa on riittävällä tavalla turvattava laissa säädettyjen kielellisten             

oikeuksien toteutuminen. 

Järjestettäessä palveluja ostopalveluina tulee sopimukseen otettavilla määräyksillä varmistaa, 

että palvelun käyttäjien kielilain mukaiset kielelliset oikeudet toteutuvat vastaavalla tavalla kuin 

niiden tulee toteutua kaksikielisellä hyvinvointialueella. 

Mikäli ostettava palvelu kohdistuu vain toiseen kieliryhmään, palvelua voidaan antaa ja asiakas-

viestintä voi tapahtua yksinomaan asianomaisen kieliryhmän kielellä.  
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II OSA 

Talous  
 

9 luku 

Taloudenhoito 

57 §  
Talousarviokehys 

Talousarvion valmistelun pohjaksi valmistellaan talousarviokehys yhteistyössä HUS-yhtymän ja 

jäsenten kesken. Yhtymähallitus hyväksyy tavoiteasetannan ennen talousarviokehyspäätöstä.  

Yhtymäkokous päättää talousarviokehyksestä. 

58 §  
Talousarvio ja taloussuunnitelma 

Kun yhtymäkokous on päättänyt talousarviokehyksestä, hyväksyy yhtymähallitus talousarvion 

laadintaohjeet. Toimialueet laativat talousarvioehdotuksensa annetun talousarviokehyksen ja 

yhtymähallituksen antamien ohjeiden puitteissa. 

Yhtymähallitus laatii talousarvioesityksen. Talousarvioesityksessä on käyttötalous- ja tuloslas-

kelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Investointiosa perustuu hyväksyttyyn investointisuun-

nitelmaan. Talousarvioesityksessä määritetään talousarvion sitovat määrärahakohdat, joista laa-

ditaan käyttösuunnitelma. Talousarviossa kuvataan lisäksi talouden seuranta ja raportointi 

HUS-yhtymän jäsenille.  

Talousarvioesityksessä kuvataan talousarvion muuttaminen HUS-järjestämissopimuksen muut-

tamisesta aiheutuvasta syystä tai talousarvion ylitystarpeesta aiheutuvasta syystä. Lisäksi talous-

arvioesityksessä kuvataan perussopimuksen mukainen jäsenmaksuosuuksien tasauksen toteut-

tamistapa. Jäsenmaksuosuuksien sisällöstä päätetään talousarviossa. 

Talousarvioesityksen valmistumisen jälkeen yhtymähallitus toimittaa talousarvioesityksen viipy-

mättä jäsenien käyttöön. 

Yhtymäkokous hyväksyy talousarvion.  

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toi-

sen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa 

enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 

HUS-yhtymän taloussuunnitelmakausi on kolme vuotta. 

59 §  
Investointisuunnitelma 

Investointisuunnitelma sisältyy talousarvioesitykseen ja sen hyväksyy yhtymäkokous.  
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Investointisuunnitelman suunnitelmakausi on neljä vuotta. Investointisuunnitelmaan sisältyvät 

suunnitellut investoinnit ja niiden rahoitus, investointeja vastaavat sopimukset sekä kiinteistö-

jen luovutukset. Investointisuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain. 

Investointisuunnitelman puitteissa tapahtuvan investointimäärärahan kohdentamista yksittäi-

sille hankkeille laaditaan lisäksi investointiohjelma.   

60 §  
Talousarvion täytäntöönpano 

Yhtymähallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Yhtymähallitus voi siir-

tää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 

Käyttösuunnitelma sisältää tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja voimavarat sekä toimen-

piteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Käyttösuunnitelmassa esitetään menoina ja 

tuloina myös kullakin organisaatiotasolla merkitykselliset yksiköiden väliset sisäiset tulot ja   

menot. Käyttösuunnitelma laaditaan kullekin talousarvion sitovalle määrärahakohdalle. 

61 §  
Toiminnan ja talouden seuranta  

Yhtymähallitus seuraa talousarvion toteutumista säännöllisesti.  

Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan jäsenille talousarvion hyväksymisen yhtey-

dessä päätetyllä tavalla. 

62 §  
Talousarvion muutokset   

Talousarvioon kesken tilikauden tehtävistä muutoksista päättää yhtymäkokous. Talousarvioon 

tehtävät muutokset on esitettävä yhtymäkokoukselle siten, että yhtymäkokous ehtii käsitellä 

muutosehdotukset ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista. Talousarvion ylitystä koskeva talous-

arviomuutos haetaan 63 §:ssä kuvatulla muutoshakemuksella Tilinpäätöksen allekirjoittamisen 

jälkeen yhtymäkokoukselle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta. 

Talousarvion muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoittei-

siin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on sel-

vitettävä muutoksen vaikutukset talousarvioon. 

Mikäli talousarvion ylitys huomataan tilikauden loppumisen jälkeen, mutta ennen tilinpäätöksen 

hyväksymistä, 63 §:ssä kuvattu muutoshakemus käsitellään tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.  

Yhtymäkokous päättää toimialojen määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaa-

tiota muutetaan talousarviovuoden aikana. 

63 §  
Muutoshakemuksen sisältö 

Muutoshakemus koskee talousarvion ylittämisen hakemista. Mikäli tilikauden aikana havaitaan 

tarve ylittää talousarvio, eikä tilanne ole korjattavissa muilla sopeuttamistoimenpiteillä, yhtymä-

hallitus esittää talousarvion muutosta yhtymäkokoukselle.   
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Muutoshakemus sisältää:   

1) Kuvauksen talousarvion ylitystarpeesta ja sen suuruudesta, sekä mitä palvelua ylitys kos-

kee.   

2) selvityksen ylitykseen johtaneista syistä,  

3) selvityksen aikaisemmin toteutetuista toimenpiteistä ylitysuhan ehkäisemiseksi ja toi-

menpidesuunnitelman ylityksen minimoimiseksi ja vastaavan ylityksen estämiseksi jat-

kossa. 

4) Mahdolliset ylityksestä aiheutuvat vaikutukset jäsenille ja 

5) mahdolliset keskeiset perusteet valtion lisärahoituksen ehtojen täyttymiselle, mikäli jäse-

nen on haettava lisärahoitusta HUS-yhtymän aiheuttaman ylityksen kattamiseksi. 

Yhtymäkokous päättää muutoshakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Talousarvion 

muuttamisesta on säädetty tarkemmin 62 §:ssä. 

64 §  
Jäsenten maksuosuuksien tasaus 

Jäsenten maksuosuuksien tasauksesta määrätään perussopimuksessa. Maksuosuuksien tasaus-

mekanismi kuvataan talousarvioesityksessä ja toteutunut tasaus tilinpäätöksessä. Yhtymäkokous 

voi lisäksi antaa tasauksesta tarkempia määräyksiä. 

65 §  
Hankinnat 

[Hankintavaltuuksia koskeva esitys valmistellaan yhtymäkokoukselle myöhemmin] 

66 §  
Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen 

[Omaisuusjärjestelyjä koskeva esitys valmistellaan yhtymäkokoukselle myöhemmin] 

67 §  
Poistosuunnitelman hyväksyminen 

Yhtymäkokous hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. 

Yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. 

Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 

68 §  
Rahatoimen hoitaminen 

HUS-yhtymän rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, 

lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen.  

Yhtymäkokous päättää HUS-yhtymän kokonaisvarallisuuden hoidon, sijoitustoiminnan ja rahoi-

tustoiminnan perusteista sekä talousarvion hyväksymisen yhteydessä antolainojen ja vieraan 
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pääoman muutoksista. Yhtymäkokous päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista 

investointisuunnitelman mukaisen lainanottovaltuuden puitteissa. 

Yhtymähallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen yhtymäkokouksen 

hyväksymiä periaatteita. Yhtymähallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toi-

mivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle noudattaen yhtymäkokouksen periaatteita ja talousarviota 

Muutoin HUS-yhtymän rahatoimesta vastaa yhtymähallitus.  

Rahatoimen käytännön hoitamisesta ja rahatoimea koskevien ohjeiden antamisesta vastaa             

talousjohtaja. Talousjohtaja päättää HUS-yhtymän tilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä 

ajantasaisen luettelon ylläpitämisestä tileistä ja tilinkäyttöoikeuksista. Talousjohtaja antaa myös 

ohjeet käteisvarojen, maksu- ja luottokorttien sekä muiden maksuvälineiden käytöstä. 

Talousjohtaja määrää tulosalueiden käteisvarojen suuruuden. Tulosalueen johtaja päättää          

käteisvarojen jaosta tulosalueella. Tulosalueen johtaja voi siirtää tässä tarkoitettua toimival-

taansa alaiselleen viranomaiselle. 

69 §  
Maksuista päättäminen 

Yhtymäkokous päättää HUS-yhtymän palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen 

yleisistä perusteista. 

Yhtymähallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Yhtymähallitus voi 

siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 

70 §  
Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut 

Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. 

Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perus-

maksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin 

kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu.  

Yhtymähallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja 

euromääristä. Yhtymähallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaisel-

leen viranhaltijalle. 
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III OSA  

Valvonta 
 

10 luku 

Ulkoinen valvonta 

71 §  
Ulkoinen valvonta 

Ulkoinen valvonta järjestetään yhtymähallituksesta ja sen alaisesta toimivasta johdosta riippu-

mattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta, tilintarkastajat ja arviointi-

johtaja. 

72 §  
Tarkastuslautakunnan kokoukset 

Vastuunalaisella tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa.  Tilintar-

kastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvol-

lisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. 

Yhtymähallitus ei määrää edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin. 

Tarkastuslautakunnassa käsiteltävät asiat esittelee arviointijohtaja. Tarkastuslautakunta voi eri-

tyisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhal-

tijan esittelyä. Pöytäkirjanpitäjästä päättää lautakunta. Kokousmenettelyssä noudatetaan muu-

toin 12 luvun määräyksiä. 

73 §  
Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi 

Sen lisäksi mitä hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunta  

1. seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suo-

rittamista sekä tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 

2. huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintar-

kastuksen suorittamisen lain, hallintosäännön ja julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan 

edellyttämässä laajuudessa, 

3. tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen 

tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, 

4. hyväksyy suunnitelman konserniyhteisöjen tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimeää eh-

dokkaat näiden tilintarkastajiksi; 

5. merkitsee tiedoksi tilintarkastajan ilmoitukset tilintarkastussopimukseen kuulumattomista 

lisätoimeksiannoista,  
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6. hyväksyy ulkoisen tarkastuksen tulosalueen toimintaohjeen; 

7. päättää tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimivien virkojen perustamisesta ja lakkautta-

misesta; 

8. esittää arviointijohtajan virkaan ottamista, eron myöntämistä ja irtisanomista yhtymäko-

koukselle; ja 

9. päättää arviointijohtajan palvelussuhteen ehdoista ja muista arviointijohtajaa koskevista asi-

oista. 

Tarkastuslautakunta voi siirtää 9. kohdan mukaista ratkaisuvaltaa tarkastuslautakunnan pu-

heenjohtajalle. 

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä yhtymäkokoukselle 

annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslau-

takunta voi antaa yhtymäkokoukselle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta 

voi raportoida tilikauden aikana yhtymäkokoukselle myös muista merkittävistä havainnoista. 

Yhtymähallitus antaa yhtymäkokoukselle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen 

johdosta ryhdytään viimeistään joulukuun loppuun mennessä. 

74 §  
Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät  

Tarkastuslautakunta valvoo hyvinvointialueesta annetun lain 89 §:n tarkoitetun sidonnaisuuk-

sien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset yhtymäko-

koukselle tiedoksi vuosittain. 

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja huolehtii sidonnaisuusrekiste-

rin julkisten tietojen julkaisemisesta HUS-yhtymän verkkosivuilla. 

75 §  
Tilintarkastusyhteisön valinta 

Tilintarkastusyhteisö valitaan kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tar-

kastamista varten.  

76 §  
Tilintarkastajan tehtävät  

Tilintarkastajan tehtävistä säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 127 §:ssä   

77 §  
Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 

Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioi-

den valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole 

ristiriidassa lain, hallintosäännön ja julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.  
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78 §  
Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi 

Tilintarkastuskertomuksesta säädetään hyvinvointialuelain 127 §:ssä. Tilintarkastajan on annet-

tava tilintarkastuskertomus tarkastuslautakunnalle yhtymäkokoukselle toimitettavaksi huhti-

kuun loppuun mennessä. 

Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä yhtymähallituk-

selle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkas-

tuslautakunnalle. 

Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan         

tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla. 

79 §  
Ulkoisen tarkastuksen tulosalue 

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii ulkoisen tarkastuksen tulosalue, joka on riippumaton 

yhtymähallituksesta ja sen alaisesta toimivasta johdosta. Ulkoisen tarkastuksen tulosalueen teh-

tävistä määrätään tarkastuslautakunnan hyväksymässä toimintaohjeessa.                             

Ulkoisen tarkastuksen tulosalueen johtajana toimii arviointijohtaja. Arviointijohtajan henkilös-

töhallinnollisesta toimivallasta on voimassa mitä hallintosäännössä on määrätty tulosalueen joh-

tajasta. Arviointijohtajan hankintavaltuuksista on määrätty hallintosäännön 65 §:ssä. Arviointi-

johtajan henkilöstöhallinnollisena esihenkilönä toimii tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Ar-

viointijohtajan sijaisena toimii arviointipäällikkö. 

Ulkoisen tarkastuksen tulosalueella on oikeus saada tehtäviensä toteuttamiseen tarvittava apu 

muulta HUS-yhtymän viranomaiselta. 
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11 luku 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

80 §  
Yhtymähallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät 

Sisäinen valvonta on osa HUS-yhtymän johtamista. Yhtymähallitus vastaa kokonaisvaltaisen si-

säisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä 

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, 

2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja 

tuloksellisesti sekä 

3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 

keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä ris-

keistä ja epävarmuustekijöistä. 

81 §  
Toimitusjohtajan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät 

Toimitusjohtaja 

1. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että HUS-yhtymän 

toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan, 

2. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, 

valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta, 

3. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja 

kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet 

hallita riskiä arvioidaan sekä 

4. valmistelee yhtymähallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakerto-

mukseen otettavan osion. 

82 §  
Viranhaltijoiden ja esihenkilöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät  

Toimitusjohtaja sekä tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskien-

hallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan yksiköitä 

sekä raportoivat yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Yksiköiden esihenkilöt vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan 

toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat yhtymähallituksen antamien oh-

jeiden mukaisesti. 

Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja ris-

kienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.   
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83 §  
Sisäisen tarkastuksen tehtävät 

Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan 

ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi tarkastuksen tuloksista sekä esit-

tää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi yhtymähalli-

tukselle ja toimitusjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut 

määritellään yhtymähallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa. 
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 IV OSA 

Päätöksenteko- ja hallintomenettely 
 

12 luku 

Kokousmenettely 

84 §  
Määräysten soveltaminen 

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan HUS-yhtymän toimielinten kokouksissa. Luvun määräyk-

siä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin 

määrätty. 

85 §  
Toimielimen päätöksentekotavat 

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä 

kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestys-

järjestelmää. 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan 

sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata 

yhtymäkokouksen sähköistä kokousta yleisen tietoverkon kautta.  

Yhtymäkokouksen ja muiden toimielinten julkisia kokouksia lukuun ottamatta toimielin voi 

tehdä päätöksiä myös suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (säh-

köinen päätöksentekomenettely). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellai-

sesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulko-

puolisen kuultavissa tai nähtävissä. 

Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen 

päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat 

ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla. 

86 §  
Kokousaika ja -paikka 

Yhtymäkokouksen ajan ja paikan määrää yhtymähallitus.  

Muu toimielin päättää itse kokoustensa ajan ja paikan. Muun toimielimen kuin yhtymäkokouk-

sen kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö 

toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa 

asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 
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Muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa ko-

kouksen. 

87 §  
Kokouskutsu 

Yhtymäkokouksen kokouskutsun antaa yhtymähallitus. Muun toimielimen kokouskutsun antaa 

puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.  

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskut-

sussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. 

Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin men-

nessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Yhtymäkokouksen kohdalla kutsussa on ilmoitettava 

verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, 

lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liit-

teissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassa-

pidosta.  

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimieli-

men päättämällä tavalla. 

Yhtymäkokouksen kokouskutsu on toimitettava HUS-yhtymän jäsenille vähintään kuukautta en-

nen kokousta, ellei erityisestä syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa. Muun toimie-

limen kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. 

Yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen kokouskutsu ja esityslista laaditaan suomen ja ruotsin 

kielellä. 

88 §  
Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen HUS-yhtymän verkkosivuilla 

Esityslista julkaistaan ja siitä tiedotetaan HUS-yhtymän julkisilla verkkosivuilla. Ennen julkaise-

mista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedotta-

misintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joi-

hin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta 

ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huo-

mioon jäsenten asukkaiden tiedonsaanti-intressit. 

89 §  
Jatkokokous 

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä 

jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta 

poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen 

päätöksentekotavasta. 
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90 §  
Ylimääräinen yhtymäkokous 

Yhtymähallituksen on tarvittaessa kutsuttava koolle ylimääräinen yhtymäkokous yhtymäko-

koukselle kuuluvan asian käsittelyä varten. Yhtymäkokous pidetään myös, milloin vähintään 

kolme jäsenistä katsoo kokouksen tarpeelliseksi. 

91 §  
Varajäsenen kutsuminen 

Toimielimen jäsenen ja yhtymäkokousedustajan on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei 

pääse kokoukseen.  Kun jäsen tai yhtymäkokousedustaja on esteellinen jossakin kokousasiassa 

tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen 

asian käsittelyyn.  

Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. 

92 §  
Läsnäolovelvoite ja puheoikeus yhtymäkokouksessa 

Yhtymähallituksen puheenjohtajiston ja toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtymäkokouksessa. 

Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymäkokouksessa on puheoikeus yhtymähalli-

tuksen puheenjohtajistolla, toimitusjohtajalla ja yhtymähallituksen nimeämillä esittelijöillä. 

Yhtymäkokous päättää muiden henkilöiden puheoikeudesta. 

93 §  
Läsnäolo muun toimielimen kokouksessa 

Jokainen jäsen voi nimetä yhtymähallituksen kokouksiin enintään kaksi läsnäolo- ja puheoikeu-

tettua henkilöä, joista toinen on aluehallituksen puheenjohtaja ja toinen hyvinvointialueen joh-

taja ja Helsingin kaupungin osalta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan apulaispormestari sekä 

toimialajohtaja. Läsnäolo- ja puheoikeus koskee vain asioita, joita ei ole määrätty salassa pidet-

täviksi. 

Yhtymähallituksen puheenjohtajistolla ja toimitusjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muiden 

toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan kokouksessa. 

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä 

kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti. 

94 §  
Yhtymähallituksen edustaja muissa toimielimissä 

Yhtymähallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus 

toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös yhtymähallituksen varajäsen tai 

toimitusjohtaja. 
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95 §  
Kokouksen julkisuus 

Kokouksen julkisuudesta säädetään hyvinvointialuelain 106 §:ssä. 

Muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päät-

tää, eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi.  

Jos muu toimielin kuin yhtymäkokous päättää pitää julkisen sähköisen kokouksen, yleisölle on 

järjestettävä mahdollisuus seurata kokousta yleisen tietoverkon kautta.  

96 §  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä, onko kokous laillisesti koolle          

kutsuttu ja päätösvaltainen. 

97 §  
Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot 

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen puheenvuoroista   

säädetään hyvinvointialuelain 107 §:ssä.  

98 §  
Asioiden käsittelyjärjestys 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 

Yhtymäkokouksessa yhtymähallituksen tai tarkastuslautakunnan ehdotus on käsittelyn pohjana 

(pohjaehdotus).   

Jos yhtymähallitus tai tarkastuslautakunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen 

kuin yhtymäkokous on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdo-

tus on peruutettu ennen kuin yhtymäkokous on tehnyt päätöksen asiassa, asia on poistettava esi-

tyslistalta. 

99 §  
Tilapäinen puheenjohtaja 

Jos yhtymäkokousta lukuun ottamatta sekä toimielimen puheenjohtaja että varapuheenjohtaja 

ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen 

puheenjohtaja.  

100 §  
Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely 

Muu toimielin kuin yhtymäkokous voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on 

kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskut-

sussa.  

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian 

päätöksellään vain perustellusta syystä. 
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101 §  
Esittelijät 

Yhtymähallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan ollessa poissa tai esteelli-

nen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty. 

Muissa toimielimissä esittelijänä toimii 

- yhtymähallituksen alaisessa konsernijaostossa toimitusjohtaja; 

- Lautakunnissa toimitusjohtajan määräämä viranhaltija; 

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. 

Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään 72 §:ssä. 

102 §  
Esittely 

Yhtymäkokousta lukuun ottamatta asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esitte-

lystä. 

Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen 

tekemään toimielimelle päätösehdotuksen. 

Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana 

muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.  

Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin 

päätä. 

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta 

ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsit-

telyn pohjana eikä vaadi kannatusta. 

Viranhaltija ei tee päätöksiä esittelystä. 

103 §  
Esteellisyys 

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja    

esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava      

kokouksesta.  

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen rat-

kaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla 

merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen 

henkilön on poistuttava kokouksesta. 

Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian 

käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa. 

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan. 
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104 §  
Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi 

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta 

valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seu-

raavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain 

tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus 

hylätään, asian käsittely jatkuu. 

105 §  
Ehdotukset ja keskustelun päättäminen 

Ehdotus on tehtävä kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja                

selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu. 

106 §  
Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen 

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuk-

sen toimielimen päätökseksi. 

Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, 

puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi. 

107 §  
Äänestykseen otettavat ehdotukset 

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihto-

ehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen. 

108 §  
Vaaleja koskevat yleiset määräykset 

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökoh-

taisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä 

ennen vaalia. 

Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan toimielimen puheen-

johtajalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä. 

Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen 

saakka. Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa. 

Muilta osin vaalien toimittamiseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä hyvinvointialueesta anne-

tussa laissa säädetään tai hallintosäännössä määrätään. 
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109 §  
Enemmistövaali 

Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. 

Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle tai ehdokaspa-

rille. Jollei perussopimuksessa ole äänivallasta toisin määrätty, toimielimen jäsenellä on käytet-

tävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä tai ehdokaspareja, jos valittavia on 

enemmän kuin yksi. Jollei perussopimuksesta muuta seuraa, voi yhdelle ehdokkaalle tai ehdo-

kasparille antaa vain yhden äänen ja kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää.  

Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat sa-

malla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei toimielin toisin päätä. 

110 §  
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja 

pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan             

näkemyksen mukaan. 

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.  

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään 

1) kokouksen aika ja paikka 

2) läsnä olleet jäsenet ja varajäsenet 

3) läsnä olleet muut henkilöt teknisiä avustajia lukuun ottamatta 

4) läsnäolojen muutokset ja esteellisiksi todetut jäsenet tai varajäsenet sekä 

5) kokouksen puheenjohtajana toimineet, pöytäkirjantarkastajat ja pöytäkirjanpitäjät. 

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään lisäksi 

1) käsitellyissä asioissa tehdyt päätökset ja asioissa tehdyt ehdotukset, niiden 

kannattaminen tai mahdollinen raukeaminen 

2) äänestysjärjestykset, toimitetut äänestykset ja äänestysten tulokset 

3) toimitetut vaalit, vaaleissa avustaneet henkilöt ja vaalitulokset 

4) ilmoitetut eriävät mielipiteet sekä 

5) muut asioiden käsittelyä selventävät seikat. 

Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muu-

toksenhakukiellot. 
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Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan 

ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä. 

Yhtymähallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta. 

Yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen pöytäkirja laaditaan suomen ja ruotsin kielellä. 

111 §  
Päätösten tiedoksianto yleisessä tietoverkossa  

Yhtymäkokouksen, yhtymähallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaati-

musohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä HUS-yhtymän 

julkisilla verkkosivuilla siten kuin hyvinvointialuelain 145 §:ssä tarkemmin säädetään.  

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti näh-

tävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.  

Yhtymähallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annet-

taessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa.  
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13 luku 

Muut määräykset 

112 §  
Aloiteoikeus  

HUS-yhtymän jäsenen asukkaalla sekä jäsenessä toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus 

tehdä aloitteita HUS-yhtymän toimintaa koskevissa asioissa.  Palvelun käyttäjällä on oikeus 

tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.  

Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia 

koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.  

113 §  
Aloitteen käsittely 

Aloitteen käsittelee se HUS-yhtymän viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen 

tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden 

perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä 

tavalla.  

Yhtymähallituksen on vuosittain joulukuun loppuun mennessä esitettävä yhtymäkokoukselle lu-

ettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. 

Yhtymäkokous voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. 

Muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto 

toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat 

loppuun käsiteltyjä. 

114 §  
Aloitteen tekijälle annettavat tiedot 

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomai-

sessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. 

Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite       

johtanut toimenpiteisiin. 

115 §  
Asiakirjojen allekirjoittaminen 

Yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen 

sekä yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen toimituskirjan tai kirjelmän allekirjoittaa toimitus-

johtaja tai puheenjohtajana toiminut henkilö, jollei yhtymäkokous tai yhtymähallitus ole päättä-

nyt toisin. 

Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen sekä muun toimielimen 

toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa esittelijä tai puheenjohtajana toiminut henkilö, jollei 

toimielin ole päättänyt toisin.  
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Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa ja toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäl-

jennökset oikeaksi todistaa pöytäkirjanpitäjä tai toimielimen määräämä henkilö. 

HUS-yhtymän nimissä annettavan avoimen tai yksilöidyn valtakirjan asiointia tai toimituksia 

varten allekirjoittaa toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan määräämä viranhaltija. 

Viranhaltijoiden päätösten perusteella tehtävät ja muutoin viranhaltijoiden toimialaan kuuluvat 

sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa asianomainen viranhaltija tai hänen 

valtuuttamansa henkilö. 

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 

116 §  
Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen 

Todisteellisen tiedoksiannon voi HUS-yhtymän puolesta vastaanottaa yhtymähallituksen pu-

heenjohtaja, toimitusjohtaja, hallintojohtaja sekä toimitusjohtajan valtuuttama muu viranhaltija. 


