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Lausunto Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännöstä
3188/00.04.01/2018
Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 407

Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh.
044 778 2020, talousjohtaja Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, 044 778
2200
Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallitus pyytää Salon kaupungilta
lausuntoa kuntayhtymän hallintosääntöluonnoksesta.
Tavoitteena on, että hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2019. Uusi
hallintosääntö yhdistää aikaisemmat:
- Hallintosääntö
- Valtuuston työjärjestys
- Tarkastussääntö
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet- Rahoituksen perusteet
- Palkkiosääntö.
Määräaika lausunnoille on keskiviikko 7.11.2018 klo 12:00.
Hallintosääntö on laadittu kuntalain 90 §:n määärysten mukaisesti.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhaalitus ilmoittaa lausuntonaan, että kaupungilla ei ole
huomautettavaa Salon seudun koulutuskuntayhtymän
hallintosääntöluonnoksen johdosta.
Päätös:
Timo Lehti poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi,
koska hän on koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsen.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Otteen oikeaksi todistaa, Salossa 13.11.2018
Sini Salminen
Toimistosihteeri
Jakelu
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Dnro: KONCERN 238/2018

KH 105 §

LAUSUNTO Luonnos Salen seudun koulutuskuntayhtymän uudeksi hallintosäännöksi

Kh 22. 10.2018 § 105
VALMISTELU (vs. hallintojohtaja Daniela Sundberg)

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallitus pyytää Kemiönsaaren kunnalta lausuntoa luonnoksesta uudeksi hallintosäännöksi 7. 1 1. 2018 mennessä.
Olennaisimmat muutokset vanhaan hallintosääntöönnähden övat:

uusi hallintosääntö yhdistää kuntayhtymän seuraavat erilliset dokumentit:
.

Hallintosääntö

1. 4. 2016alkaen

.

Valtuuston työjärjestys

1. 1.2011

.

Tarkastussääntö

.
.

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet
Rahoituksen perusteet

1. 1. 2011
1. 7. 2014

.

Palkkiosääntö

.

seuraavista asioista on lisätty pykälät:
johtamisjarjestelmä

.

toimielimet

.
.

konserniohjaus
henkilöstöorganisaatio

.

sähköiset kokoukset

.

asiakirjahallinto

1.7. 2012
Valtuustokausi 2017 - 2021

virkojen perustaminen on siirrett/ valtuustolta hallitukselle
Liite

SSKKY:n hallintosääntö 105/1

EHDOTUS (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus merkitsee hallintosäännön tiedokseen ja toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa
luonnoksesta.

PÄÄTÖS
Hyväksyttiin.

Onko tällä päätöksellä vaikutusta Kemiönsaaren kunnan elinkeinoelämään?
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KH: 237 /2018
207 § LAUSUNTOPYYNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN
HALLINTOSÄÄNTÖLUONNOKSESTA
Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallitus pyytää lausuntoa kuntayhtymän
hallintosääntöluonnoksesta.
Tavoitteena on, että hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2019. Uusi hallintosääntö
yhdistää aikaisemmat:
• Hallintosääntö
• Valtuuston työjärjestys
• Tarkastussääntö
• Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
• Rahoituksen perusteet
• Palkkiosääntö.
Määräaika lausunnoille on keskiviikko 7.11.2018 klo 12:00, ja ne pyydetään
lähettämään kuntayhtymän kirjaamoon osoitteeseen sskky@sskky.fi .
Liite: Hallintosääntöluonnos
Valmistelija: kaupunginjohtaja

Ehdotus kj:

Someron kaupunki pyytää kiinnittämään huomiota §:n 102
kuntayhtymän johtajan nimenkirjoitusoikeuden ensimmäisen
kohdan muotoiluun, jossa erotellaan kuntayhtymän ja muun
toimielimen puolesta tehtävät sopimukset:
• Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset, annettavat
sitoumukset ja toimituskirjat. Muun toimielimen puolesta
tehtävät sopimukset ja toimituskirjat allekirjoittaa hallituksen
siihen valtuuttama henkilö.
Koska kaikki kuntayhtymän toimielimet edustavat kuntayhtymää,
on tarpeen tarkentaa, tarkoitetaanko ensimmäisessä virkkeessä
vain kuntayhtymän tiettyjä toimielimiä, kuten valtuustoa ja
hallitusta.
Someron kaupungilla ei ole muuta huomautettavaa
hallintosäännöstä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

--Tiedoksi:

Salon seudun koulutuskuntayhtymä (sskky@sskky.fi)

SOMERON KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJANOTE
15.10.2018

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Somerolla 9.11.2018 ________________________________________________
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