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Hallintosäännön liite nro 1: 

Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö 

1 §  
Soveltaminen Tätä johtosääntöä sovelletaan Muonion kunnassa yhteiskunnan normaa-

liolojen häiriö- ja erityistilanteissa sekä valmiuslain mukaisissa poikkeus-
oloissa. 

 
Poikkeustilanteiden johtosäännön toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos 
tilanne ei ole hallittavissa tavanmukaisin toimivaltuuksin. 

 
2 § 
Häiriö- ja poikkeustilanteet 

 
Valmiuslain mukaan kunnan tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa 
tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä var-
mistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeus-
oloissa. 
 
Yhteiskunnan normaaliolojen häiriö- tai erityistilanteella tarkoitetaan tässä 
johtosäännössä tapahtumia tai tilanteita, jotka edellyttävät normaalista 
poikkeavaa johtamista, toimenpiteitä, toimivaltuuksia tai viestintää. 

 
3 §  
Johtaminen Tämän hallintosäännön normaaleja määräyksiä noudatetaan myös häiriöti-

lanteissa ja poikkeusoloissa, jollei kohdasta 4 tai valmiuslaista muuta 
johdu.   

 
4 §  
Erityiset toimivaltuudet  Häiriötilanteen aikana ja poikkeusoloissa voi kunnanjohtaja tai hänen sijai-

sena toimiva viranhaltija käyttää normaalista toimivallastaan poiketen eri-
tyistä päätösvaltaa peruspalveluiden turvaamiseksi ja häiriötilanteen nor-
malisoimiseksi. Erityinen toimivaltuus koskee hallinnonalojen toimintojen 
yhteensovitusta, taloudellisia resursseja, henkilöstöresurssien suuntaa-
mista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä 
päätöstä.  

 
Erityinen toimivaltuus tulee käyttöön valtioneuvoston määrittelemissä poik-
keusoloissa. Lisäksi se voidaan ottaa käyttöön häiriötilanteissa kunnanhal-
lituksen päätöksellä. Toimivaltuuden lakkaamisesta päättää kunnanhalli-
tus.  

 
Toimivaltuuden käyttö tapahtuu aina kunnan häiriötilanteiden ja poikkeus-
olojen johtoryhmässä. Erityiseen toimivaltaan liittyvät päätökset tekee kun-
nanjohtaja. 
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5 §  
Poikkeusolojen organisaatio sekä häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä 
 

Luottamusorganisaatiot jatkavat toimintaansa häiriötilanteissa ja poikkeus-
oloissa pääsääntöisesti normaalisti. Sähköistä kokoontumista suositaan. 
 
Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat delegoida ennalta tai tilanteen aikana 
toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Valtioneuvosto voi lisäksi poik-
keusoloissa asetuksella säädellä luottamushenkilöorganisaation toimintaa.  

 
Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kunnan toimintaa johtaa kunnanjohtaja 
tai hänen sijaisena toimiva viranhaltija ja hänen johtamansa häiriötilantei-
den ja poikkeusolojen johtoryhmä. Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen joh-
toryhmän muodostavat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja, so-
siaalijohtaja, sivistystoimen johtaja, maaseutupäällikkö, taloussihteeri, hal-
linto- henkilöstösuunnittelija, viestinnästä vastaava viran- tai toimenhaltija, 
sekä henkilöstön edustaja. Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä 
voi kutsua tuekseen tilanteen edellyttämiä asiantuntijoita, sidosryhmien 
edustajia ja tukipalveluita.   

 
6 §  
Viestintä Poikkeuksellisten toimivaltuuksien ollessa käytössä kaikki kunnan viestintä 

tapahtuu häiriötilanteiden johtoryhmän koordinoimana.   
 
 
 
 


