
 

Apulaiskaupunginjohtajan tehtävien järjestely virkavapaan aikana/sääntömuutokset 
 

Kh 19.10.2015, § 334 
 
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.10.2015 § 318 valinnut 
apulaiskaupunginjohtaja YT Harri Jokirannan Projektinjohtajan määräaikaiseen 
tehtävään ajalle 1.11.2015 alkaen ja jatkuen enintään 31.12.2016 saakka.  
 
Projektinjohtaja vastaa Etelä-Pohjanmaan Sosiaali-. Ja terveydenhuollon 
palvelurakenneuudistuksesta osana kansallista rakenneuudistusta. 
 
Sote/kuntajohtajafoorumi kokoontuu arvioimaan tehtävää ja toimenkuvaa sen 
jälkeen kun valtioneuvosto on tehnyt itsehallintoalueiden määrää koskevan 
päätöksen.  
 
Apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokirannan tehtävät on tarkoitus hoitaa hänen 
virkavapautensa aikana sisäisesti seuraavin järjestelyin;  
 
Rahoitusjohtaja Aaro Honkola 
- toimii kaupunginjohtajan sijaisena 
 
Kansliapäällikkö Raija Ranta 
- nimike muutetaan kansliapäällikkö – toimialajohtajaksi 
- kaikki sosiaali- ja terveyskeskuksen johto- ja toimintasäännössä 

apulaiskaupunginjohtajalle kuuluvat tehtävät 
- henkilöstöjaoston esittelijän tehtävät 
- kaupunginkanslian henkilöstöhallinnon tulosyksikön tehtävät –sisältäen 

työllisyyspalvelut ja kustannuspaikat Kaks Kättä Työpaja ja Toimintojen 
Talo 

 
Lakiasiain ja omistusohjauksen johtaja Jari Jokinen  
- kaupunginkanslian hallintopalvelujen tulosaluejohtajuus ja siihen liittyvät 

tehtävät 
- Päätösvalmistelu ja palvelutoimistot tulosyksikön päällikkyys 
- Kaupunginhallituksen ja valtuuston sihteerin tehtävät 
- Kaupungin nimenkirjoitusoikeus 
 
Toimialajohtaja Heikki Vierula 
- kaupunginkansliasta siirretään sivistyskeskukseen hallintopalveluiden 

tulosalueelta ruokapalvelut tulosyksikkö.  
 
Toimialajohtaja Markku Kujanpää 
- Kaupunginkansliasta siirretään tekniikkakeskukseen hallintopalveluiden 
tulosalueelta siivouspalveluiden tulosyksikkö.  
 
em. järjestelyt edellyttävät seuraavia sääntömuutoksia:  
 
Valtuustolle esitettävät johtosääntömuutokset:  
 

II luku 6 § ratkaisuvalta 37 kohta 
Päättää kaupungin palvelutuotantoon tarvittavien ulkopuolisten tilojen 
vuokraamisesta silloin kun kysymys on muusta kuin tilapäisestä 
vuokrasopimuksesta tai yhteistoimintasopimukseen perustuvasta 
vuokrasopimuksesta. Liikelaitosten palvelutuotantoon tarvittavien tilojen 
vuokraamisesta päättää liikelaitoksen johtokunta. Muilta osin vuokraamisesta 
päättää ko. palvelukeskuksen toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyskeskuksen 



 

osalta kansliapäällikkö-toimialajohtaja ja kaupunginkanslian osalta lakiasiain ja 
omistajaohjauksen johtaja.  
 

III luku 9 § kokoukset 3. kappale 
Toimialajohtajien, kansliapäällikkö-toimialajohtajan, rahoitusjohtajan ja 
lakiasiain ja omistajaohjauksen johtajan on oltava läsnä kaupunginhallituksen 
kokouksissa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä.  
 

A. Seinäjoen kaupunginhallituksen johtosääntö 

 III 10 § esittely 2 kappale 
Jos kaupunginjohtaja on esteellinen tai estynyt jonkin asian suhteen, esittelyn 
suorittaa rahoitusjohtaja. Mikäli rahoitusjohtaja on esteellinen tai estynyt 
esittelijänä toimii kaupunginhallituksen sihteeri.  
 

IV luku kaupunginhallituksen jaostot 11 § Kokoonpano ja päätösvalta 11 § 

3. kappale 
Asian esittelystä on voimassa mitä kaupunginhallituksesta on määrätty. 
Kaupunkisuunnittelujaostossa toimii esittelijänä kehittämisjohtaja. 
Henkilöstöjaostossa toimii esittelijänä kansliapäällikkö-toimialajohtaja.  
 

VII luku 23 § este ja sijaisuudet 2 kappale 
Kaupunginjohtajan ollessa estynyt tai viran ollessa avoimena hoitaa siihen 
kuuluvia tehtäviä rahoitusjohtaja. Valtuusto voi kuitenkin, milloin virka on 
avoimena tai poissaolo kestää kahta kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan 
väliaikaisen hoitajan.  
 

VIII luku 28 § Viranhaltijat 
Kaupunginhallituksen alaisia viranhaltijoita ovat kaupunginjohtaja, 
kansliapäällikkö-toimialajohtaja, toimialajohtajat ja kaupunginkanslian 
viranhaltijat.  
 

VIII luku 31 § Nimenkirjoitus, 1. kappale 
Kaupunginhallituksen puolesta tehtävät kirjalliset sopimukset ja sen puolesta 
annettavat sitoumukset, kaupunginhallituksen toimituskirjat, kirjelmät ja 
valtakirjat allekirjoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja,  
kansliapäällikkö-toimialajohtaja, rahoitusjohtaja  tai lakiasiain ja 
omistajaohjauksen johtaja ja varmentaa , toimialajohtajat, kansliapäällikkö-
toimialajohtaja ja  lakiasiain ja omistajaohjauksen johtaja, kehittämisjohtaja, 
rahoitusjohtaja, jollei kaupunginhallitus ole valtuuttanut siihen toisia henkilöitä. 
 

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian johtosääntö 
 

5 § 3 kappale 
Tulosaluejohtajan osalta kohdassa 4 mainitut asiat ratkaisee kaupunginjohtaja 
 

4. kappale 
Kaupunginkanslian tavara-ja palveluhankinnat enintään 400 000 euroa (ALV 
0%) päättää lakiasiain ja omistajaohjauksen johtaja lukuun ottamatta 
seudullisia hankintoja ja enintään 200 000 euroa (alv 0%) hankintoja, joista 
päättää hankintajohtaja. Hankintajohtajalla on oikeus siirtää toimivaltaansa 
alaisilleen viranhaltijoille.  
 

6 § 1. kappale 
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan, kehittämisjohtajan ja rahoitusjohtajan valitsee 
valtuusto.  
 



 

3. kappale 
Poistetaan kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden luettelosta 
ruokapalvelujohtaja ja siivouspalvelujohtaja.  
 

Seinäjoen kaupungin valtuuston työjärjestys 
Kansliapäällikköä koskevat kohdat 12 kaupunginhallituksen edustus valtuuston 
kokouksessa lisätään kansliapäällikkö-toimialajohtaja ja kohta 17 puheenvuorot 
muutetaan kansliapäällikkö-toimialajohtajalle. 
 

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö 
Muutetaan kaikki apulaiskaupunginjohtajaa koskevat maininnat 
kansliapäällikkö-toimialajohtajaksi.  
 

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I luku 
6. Varhaiskasvatus ja koulutuslautakunta  
6.1. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan tehtävänä on huolehtia 
varhaiskasvatuksesta, peruskoulu- ja lukio-opetuksesta sekä kansalaisopiston 
toiminnasta ja muusta näihin liittyvästä eri säädösten tarkoittamasta 
paikallisesta toiminnasta sekä ruokapalveluista.  
 

II Luku Sivistyskeskus 

1 

Toiminta-ajatus 
Sivistyskeskus tuottaa kaupungin asukkaille henkisen kasvun, elinikäisen 
oppimisen, virkistyksen ja elämysten mahdollisuuksia järjestämällä 
korkeatasoisia ja monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluita joko omana toimintana tai yhteistyössä muiden organisaatioiden 
kanssa. Lisäksi sivistyskeskus tuottaa kaupungin ruokapalvelut.  
 

Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen johtosääntö 

6. Tekninen lautakunta 

6.1. Lautakunnan tehtävät 
2. Toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, 
ylläpidosta ja siivouksesta, ellei tehtävää ole annettu erillisen toimikunnan 
tehtäväksi.  
 
Lisäksi kaupunginkanslian toimintasääntöä on muutettava liitteen mukaiseksi. 
Liite 334. 
 
Tarvittavat toimintasääntöjen muutokset tehdään seuraavasti:  
 
Sivistyskeskuksen toimintasäännön muutokset hyväksyy varhaiskasvatus- ja 
koulutuslautakunta, Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasäännön 
muutokset sosiaali- ja terveyslautakunta ja tekniikkakeskuksen 
toimintasäännön muutokset tekninen lautakunta.  
 
Asia on valmisteltu niin, että se on voimassa myös 31.12.2016 jälkeen jos 
apulaiskaupunginjohtajan virkavapaus jatkuu.  
 
Valmistelija kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki 

 
 

Kaupunginjohtajan ehdotus:  
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että apulaiskaupunginjohtajan 
tehtävät hänen virkavapapautensa aikana hoidetaan valmistelutekstistä 
ilmenevällä tavalla ja että johtosääntöihin tehdään valmistelutekstistä ilmenevät 



 

määräaikaiset muutokset 1.11.2015 alkaen voimassaoleviksi siihen saakka, 
kun apulaiskaupunginjohtajan virkavapaus jatkuu.  
 
Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginkanslian 
toimintasäännön muutokset liitteestä ilmenevällä tavalla 1.11.2015 alkaen 
voimassaoleviksi siihen saakka kun apulaiskaupunginjohtajajan virkavapaus 
jatkuu, edellyttäen, että valtuusto hyväksyy yllä olevan esityksen.  
 

Päätös:  
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi Harri Jokiranta.  
 

Esteellinen 
Raija Ranta, Jari Jokinen, Aaro Honkola ja Heikki Vierula; eivät läsnä.  
 
 
Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 06 416 2110, 
 jorma.rasinmaki(at)seinajoki.fi 
 
- - - 
 

Valt 26.10.2015, § 107 
 

Kaupunginhallituksen ehdotus: 
Valtuusto päättää hyväksyä että 
- apulaiskaupunginjohtajan tehtävät hänen virkavapapautensa aikana 

hoidetaan valmistelutekstistä ilmenevällä tavalla ja että 
- johtosääntöihin tehdään valmistelutekstistä ilmenevät määräaikaiset 

muutokset 1.11.2015 alkaen voimassaoleviksi siihen saakka, kun 
apulaiskaupunginjohtajan virkavapaus jatkuu.  

 

Päätös:  

 

 
Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 06 416 2110, 
 jorma.rasinmaki(at)seinajoki.fi 
 
 


