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I OSA  
Hallinnon ja toiminnan järjestäminen 

 

1 luku  
Kunnan johtaminen 
 

 
1 §  
Hallintosäännön soveltaminen 
 
Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä 
sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä 
noudatetaan tämän hallintosäännön määräyk-
siä, ellei laissa ole toisin säädetty. 
 

2 §  
Kunnan johtamisjärjestelmä 
 
Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan,  
taloussuunnitelmaan ja talousarvioon sekä 
muihin valtuuston päätöksiin. 
 
Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja  
taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siir-
tää toimivaltaansa hallintosäännön määräyk-
sillä. 

 
Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten 
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 
valvonnasta.  

 
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallin-
toa ja taloutta. Hallitus vastaa kunnan toimin-
nan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauk-
sesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja 
huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja ris-
kienhallinnan järjestämisestä.  

 
Kunnanjohtaja johtaa hallituksen alaisena kun-
nan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimin-
taa. Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmiste-
lusta hallituksen käsiteltäväksi. 
 

3 §  
Esittely kunnanhallituksessa 
 
Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnan-
johtaja. Kunnanjohtajan ollessa poissa tai  
esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisek-
seen määrätty.  
 
 
 

4 §  
Hallituksen puheenjohtajan tehtävät  
 
Hallituksen puheenjohtaja 

 johtaa kuntastrategian ja hallituksen tehtä-
vien toteuttamisen edellyttämää poliittista 
yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn 
edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryh-
mien kanssa ja pitämällä sopivin tavoin    
yhteyttä kunnan asukkaisiin ja muihin  
sidosryhmiin, 

 vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen 
valmistelusta ja huolehtii hallituksen ja val-
tuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin 
tarkoituksenmukaisella tavalla ja  

 vastaa siitä, että kunnanjohtajan kanssa 
käydään vuosittain tavoite- ja arviointikes-
kustelut. 

 

5 §  
Valtuuston puheenjohtajan tehtävät 
 
Valtuuston puheenjohtaja 

 johtaa valtuustotyöskentelyn vastuullisuutta 
ja tuloksellisuutta. 

 

6 §  
Kunnan viestintä 
 
Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tie-
dottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus 
hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedotta-
misen periaatteista sekä nimeää viestinnästä 
vastaavat viranhaltijat.  
 
Toimielimet luovat omalla toimialallaan edelly-
tyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden val-
mistelussa ja päätöksenteossa.  
 
Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja 
sekä palvelualuejohtajat huolehtivat, että kun-
nan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riit-
tävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti 
merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vai-
kuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestin-
nässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää 
kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukas-
ryhmien tarpeet. 
 
Viestintää tehdään kunnan viestintäohjeen  
mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyy viestintä-
ohjeet. 
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2 luku  
Toimielinorganisaatio 
 

 

7 §  
Valtuusto   
 
Valtuustossa on 17 valtuutettua.   
 
Valtuuston puheenjohtajistoa koskevat mää-
räykset ovat 83 §:ssä. 
 

8 §  
Kunnanhallitus 
 
Valtuusto valitsee kunnanhallituksen joko toi-
mikaudekseen tai kahden (2) vuoden toimikau-
deksi.  

 
Kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä, 
joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen  
puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohta-
jaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Hallituksen jäsenistä vähintään 
yhden tulee olla valtuutettu.  

 
Kunnanhallituksessa voi olla sen perustamia 
jaostoja. Jaostoihin voidaan valita muitakin 
kuin kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä, 
kuitenkin vähemmän kuin puolet jäsenmää-
rästä. Jaostojen jäsenet ja varajäsenet sekä 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeää 
kunnanhallitus. Jaoston perustamisvaiheessa 
määritetään jaoston tehtäväalue, päätösvalta 
ja toimikausi.  
 
Kunnanhallitus toimii hallinto- ja talouspalvelui-
den palvelualueen lautakuntana. 
 

9 §  
Tarkastuslautakunta 
 
Tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, 
joista valtuusto valitsee lautakunnan puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutet-
tuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. 

 

10 §  
Lautakunnat 
 
Valtuusto valitsee lautakunnat toimikaudek-
seen tai kahden (2) vuoden toimikaudeksi. 
 

Elinvoimalautakunnassa on seitsemän  
(7) jäsentä. 
 
Sivistyslautakunnassa on seitsemän  
(7) jäsentä.  
Hyvinvointilautakunnassa on seitsemän (7)  
jäsentä.  
 
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä  
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokai-
sella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee 
olla valtuutettu.  
 

11 §  
Kuntien yhteinen maaseutulautakunta 
 
Kuntien Enontekiö, Muonio ja Kittilän yhtei-
sessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä. 
 
Vastuukunta Muonio valitsee lautakuntaan 
kaksi (2) jäsentä, Enontekiö kaksi (2) jäsentä ja 
Kittilä kolme (3) jäsentä. Jokaisella jäsenellä 
on henkilökohtainen varajäsen.  
 
Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajis-
ton joko toimikaudekseen tai kahden vuoden 
toimikaudeksi. Valtuusto valitsee puheenjohta-
jan toimikautensa kahdeksi ensimmäiseksi 
vuodeksi Kittilän valtuuston ja ensimmäisen 
varapuheenjohtajan Enontekiön valtuuston  
nimeämistä jäsenistä ja lopputoimikaudeksi  
puheenjohtajan Enontekiön valtuuston ja  
ensimmäisen varapuheenjohtajan Kittilän val-
tuuston nimeämistä jäsenistä. Valtuusto valit-
see toisen varapuheenjohtajan. 
 

12 §  
Kunnan liikelaitos  
 

— 

 

13 §  
Muut johtokunnat 
 
Sivistyslautakunnan alaisena on kirjastoauton 
johtokunta. Valtuusto nimeää kirjastoauton joh-
tokuntaan kaksi edustajaa valtuuston toimi-
kautta vastaavaksi ajaksi yhteistyösopimuksen 
mukaisesti (Suomessa käytössä oleva valtuus-
tokausi). 
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14 §  
Vaalitoimielimet 
 
Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista 
ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa. 
 

15 §  
Vaikuttamistoimielimet 
 
Kunnassa on nuorisovaltuusto ja vanhus- ja 
vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, 
asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää 
kunnanhallitus. 
 
Vaikuttamistoimielimillä on puhe- ja läsnäolo-
oikeus kaikkiin elinvoima-, hyvinvointi- ja sivis-
tyslautakunnan kokouksiin, pl. salassa pidettä-
vät tai yksilöitä käsittelevät asiat. Lisäksi ao. 
lautakunnan puheenjohtajalla on perustellusta 
syystä oikeus rajata vaikuttamistoimielinten 
edustajien läsnäolo-oikeutta.   
 
Vaikuttamistoimielimien edustajilla on puhe- ja 
läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksissa tehtä-
väalueeseensa liittyvissä asioissa. Vaikutta-
mistoimielimien edustajilla ei ole läsnäolo- 
oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. 
 
Vaikuttamistoimielimillä on oikeus järjestää tar-
vittaessa kuulemistilaisuuksia. 

3 luku  
Henkilöstöorganisaatio 
 

 

16 §  
Henkilöstöorganisaatio 
 
Kunnan organisaatio on kuvattu hallintosään-
nön liitteessä 1 (LIITE 1).  
 
Kunnassa toimii johtoryhmä, jonka muodosta-
vat puheenjohtajana kunnanjohtaja ja jäseninä 
seuraavat: elinvoimajohtaja, hallintojohtaja,  
hyvinvointijohtaja, sivistysjohtaja, kehittämis-
päällikkö, luonnonvarapäällikkö, talouspääl-
likkö ja henkilöstöpäällikkö. Yhteistoimintame-
nettelyä varten asetettu toimielin nimeää johto-
ryhmään yhden henkilöstön edustajan hallituk-
sen toimikautta vastaavaksi ajaksi.  

 
Kunnassa toimii laajennettu johtoryhmä, jonka 
muodostavat puheenjohtajana kunnanjohtaja 
ja jäseninä palvelualuejohtajat, tehtäväaluei-
den vastaavat sekä tehtäväyksiköiden vastaa-
vat.  Yhteistoimintamenettelyä varten asetettu 
toimielin nimeää laajennettuun johtoryhmään 
yhden henkilöstön edustajan hallituksen toimi-
kautta vastaavaksi ajaksi.  

 
Johtoryhmät työskentelevät sitoutuneena kun-
nan strategiaan ja päämäärien mukaisten  
tavoitteiden saavuttamiseen yhteistyössä 
muun henkilöstön kanssa.  

 
Kunnass on lisäksi nimettynä ulkoisista sidos-
ryhmistä koostuva häiriö- ja poikkeusolojen 
valmiusryhmä, joka tarkistetaan vähintään ker-
ran valtuustokaudessa.  

 
Kunnan yhteistoimintaryhmä toimii työantajan 
ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa koordi-
noivana toimielimenä sekä kunnan työsuojelu-
viranomaisena kunnanhallituksen päättämällä 
tavalla. 
 

17 §  
Kunnanjohtaja 
 
Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toi-
mialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toi-
mintaa kunnanhallituksen alaisuudessa.  

 
Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan  
ollessa poissa tai esteellinen toimii hallintojoh-
taja.  
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18 §  
Palvelualueiden organisaatio ja  
tehtävät 
 
Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alai-
sensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä 
siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta 
määrätty.  

 
Kunnanhallitus päättää toimialojen välisestä 
tehtäväjaosta siltä osin kuin hallintosäännössä 
ei ole asiasta määrätty. 
 

19 § Palvelualuejohtaja 
 
Kunnanhallituksen hallinto- ja talous- palvelu-
aluetta johtaa hallintojohtaja.  
 
Elinvoimalautakunnan palvelualuetta johtaa 
elinvoimajohtaja. 
 
Hyvinvointilautakunnan palvelualuetta johtaa 
hyvinvointijohtaja. 
 
Sivistyslautakunnan palvelualuetta johtaa sivis-
tysjohtaja.   
 
Palvelualuejohtaja vastaa palvelualueensa toi-
minnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kun-
nanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan 
alaisuudessa. Kunnanhallitus määrää palvelu-
aluejohtajan sijaisen, joka hoitaa palvelualue-
johtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai  
esteellinen. 
 
Mikäli palvelualuejohtajan poissaolo tai esteel-
lisyys on kestoltaan korkeintaan kaksi (2) kuu-
kautta taikka virka on avoinna, sijaisuudet 
määräytyvät seuraavasti:  

 kunnanjohtajan sijaisena hallintojohtaja  

 hallintojohtajan sijaisena kunnanjohtaja   

 elinvoimajohtajan sijaisena rakennustar-
kastaja  

 rakennustarkastajan sijaisena elinvoima-
johtaja  

 sivistysjohtajan sijaisena lukion rehtori  

 hyvinvointijohtajan sijaisena johtava  
sosiaalityöntekijä (28.2.2022 asti sosiaali-
työntekijä). 

 

20 §  
Tehtäväaluevastaava 
 
Tehtäväaluevastaava vastaa tehtäväalueen 
toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa 
kunnanhallituksen, lautakunnan ja palvelu-
aluejohtajan alaisuudessa.  
 
Kunnanhallitus määrää tehtäväaluevastaavan 
sijaisen, joka hoitaa tehtäväalueen vastaavan 
tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen. 
 
Maaseutuhallinnon palveluita johtaa luonnon-
varapäällikkö. 
 

21 §  
Tehtäväyksikkövastaava 
 
Tehtäväyksikkövastaava vastaa tehtäväyksi-
kön toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimin-
taa tehtäväaluevastaavan alaisuudessa.  
 
Lautakunta määrää tehtäväyksikkövastaavan 
sijaisen, joka hoitaa tehtäväyksikkövastaava 
tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen. 
 

22 §  
Liikelaitoksen johtaja 
 

— 
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4 luku  
Konserniohjaus ja sopimuksien hallinta 
 
 

23 §  
Konsernin johto 
 
Kunnan konsernijohtoon kuuluvat hallitus, kun-
nanjohtaja, palvelualuejohtajat ja talouspääl-
likkö. 
 

24 §  
Konsernijohdon tehtävät ja  
toimivaltajako 
 
Kunnanhallitus 

 vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauk-
sen periaatteiden ja konserniohjeen kehit-
tämisestä ja valmistelusta valtuustolle, 

 vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta 
ja organisoi konsernijohtamisen ja konser-
nivalvonnan,  

 määrää konsernijohtoon kuuluvien viran-
haltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhtei-
sökohtaisen työnjaon,  

 antaa valtuustolle vuosittain raportin yhtiöi-
den tavoitteiden toteutumisesta ja taloudel-
lisen aseman kehittymisestä sekä arvion 
tulevasta kehityksestä ja riskeistä,   

 arvioi vuosittain omistajaohjauksen tulok-
sellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun 
toteutumisen, riskienhallinnan ja menettely-
tapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen ar-
vioinnin kerran valtuustokaudessa,   

 käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopää-
tökset valtuuston puheenjohtajiston 
kanssa,  

 seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteu-
tumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja 
tekee niiden perusteella tarvittaessa esityk-
siä kunnanhallitukselle, 

 antaa kunnan ennakkokannan konsernioh-
jeen edellyttämissä asioissa, 

 vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten 
nimitysprosessista,  

 nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen 
hallituksiin ja 

 nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa 
heille omistajaohjauksen edellyttämät toi-
mintaohjeet.  

 
Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin 
johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella 

myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yh-
tiöiden hallintoon ja toimintaan.  

 
Palvelualuejohtajien, talouspäällikön ja mah-
dollisesti erikseen määrättyjen viranhaltijoiden 
tehtävänä on aktiivisella omistajanohjauk-
sella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrätty-
jen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.  
 

25 §  
Sopimusten hallinta 
 
Hallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopi-
musvalvonnan järjestämisestä.  

 
Hallitus antaa tarkemmat ohjeet sopimushallin-
nasta osana sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan ohjeistusta.  
 
Hallitus määrää sopimusten vastuuhenkilöt 
omalla toimialallaan.  
 
Lautakunta määrää sopimusten vastuuhenkilöt 
toimialallaan. 
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5 luku  
Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako 
 

 

26 §  
Kunnanhallituksen tehtävät ja  
toimivalta  
 
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vas-
taa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä 
päättää: 

 kuntaa koskevien kannanottojen ja lausun-
tojen antamisesta, jollei muuta ole laeissa 
tai säännöissä määrätty.  Mikäli kyseessä 
on periaatteellisesti erittäin tärkeä kannan-
otto, voi kunnanhallitus siirtää lausunnon 
antamisen valtuustolle, 

 sovinnon tai akordin tekemisestä,  

 pysyväismääräysten antamisesta toimival-
tansa puitteissa,  

 tarvittaessa edustajan käyttämään kunnan  
puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhtei-
söissä ja tekemään oikeustoimia,   

 antaa valtuuston puolesta selityksen val-
tuuston päätöstä koskevan valituksen joh-
dosta, jos hallitus katsoo, että valtuuston 
päätöstä ei ole kumottava,  

 lainan ottamisesta kunnanvaltuuston hy-
väksymän talousarvion mukaan,  

 avustusten myöntämistä, jos myöntämistä 
ei ole siirretty muun viranomaisen tai lauta-
kunnan ratkaistavaksi,   

 harkinnanvaraisista hankinnoista, kun han-
kinta ylittää yli 100 000 euroa,  

 muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien 
kaavojen muutokset ja kaavoitussopimuk-
set sekä voi valtuuttaa erikseen kussakin 
tapauksessa nimeämänsä virkamiehet te-
kemään kaavoitussopimukset,  

 maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukai-
sesti rakennuskiellon määräämisestä ja pi-
dentämisestä yleis- ja asemakaavan vireillä 
ollessa,  

 kunnan omistamien tonttien ja maa-aluei-
den vuokraamisista ja luovuttamisesta val-
tuuston määräämien perusteiden ja ehtojen 
mukaisesti, mikäli hintaa ei ole määritelty,  

 talousarvioon sisältyvien yli 600 000 euron  
talonrakennushankkeista ja yhdyskuntatek-
nisistä rakennushankkeista,  

 rakennustöiden suorittamista kunnan 
omana työnä tai antamista urakalla suori-
tettavaksi kansallisen kynnysarvon ylittä-
vissä hankkeissa,  

 kunnallisen työmarkkinalaitoksen sekä vi-
ranhaltijoita ja työntekijöitä neuvotteluosa-
puolina edustavien järjestöjen välillä sovit-
tujen henkilöstöhallintoon liittyvien suosi-
tussopimusten hyväksymisestä kunnassa 
noudatettaviksi ja antaa tarvittaessa niiden 
paikalliset soveltamisohjeet,  

 palkkauksesta ja muista harkinnanvarai-
sista palvelusuhteen ehdoista niiden kun-
taa työnantajana edustavien muiden viran-
haltijoiden ja työntekijöiden osalta, jotka 
virka- ja työehto- sopimuksella on jätetty 
virka- ja työehtosopimuksen soveltamisen 
ulkopuolelle,  

 virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpa-
nosta ja sopimusten harkinnanvaraisten 
määräysten soveltamisesta, jollei näistä ole 
hallintosäännössä tai valtuuston päätök-
sellä toisin määrätty,  

 kuntalain 30 §:ssä (410/2015) tarkoitetun 
toimikunnan tehtävistä, ratkaisuvallasta, 
määräajasta ja jäsenmäärästä sekä pu-
heenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta ja  

 Suomen Kuntaliiton ja ritarikuntien ansio- ja 
kunniamerkkiesitysten sekä kuntamitaliesi-
tysten tekemistä. 

 
Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii elinvoi-
majaosto.  

 
Elinvoimajaoston tehtävänä on käsitellä sekä 
valmistella kunnanhallitukselle kunnan elinvoi-
man edistämiseen liittyviä strategisia asioita, 
kannanottoja tai lausuntoja, jotka liittyvät mm. 
elinkeinopolitiikkaan, maapolitiikkaan, maan-
käyttö- ja kaavoitusasioihin, asuntopolitiikkaan, 
kuntakehittämiseen, investointeihin, hankkei-
siin tai verkosto- ja järjestöyhteistyöhön. 
 
Elinvoimajaoston esittelijänä toimii kunnanjoh-
taja. Asiantuntijajäseninä jaostoon kuuluvat 
elinvoimajohtaja, hallintojohtaja, luonnonvara-
päällikkö, kehittämispäällikkö ja työllisyysvas-
taava. Asiantuntijajäseninä elinvoimajaoston 
kokouksiin voivat lisäksi osallistua Muonion 
yrittäjät ry:n jäsen, Muonion Matkailu ry:n mat-
kailupäällikkö sekä Tunturi-Lapin Kehityksen 
toiminnanjohtaja. 
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27 §  
Lautakuntien yleinen toimivalta 
 
Lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan palvelu-
alaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjes-
tämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelu-
jen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttä-
jille mahdollisuuden osallistua palveluiden 
suunnitteluun ja kehittämiseen. 
 
Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan 
puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. 
 
Lautakunta palvelualueellaan:  

 päättää palveluidensa myöntämisen ylei-
sistä periaatteista ja järjestämisentavoista,  

 päättää palveluidensa alaisista ohjelmista, 
suunnitelmista ja sopimuksista,  

 päättää palvelualueen toimintojen yleisistä  
perusteista, ohjeista, linjauksista ja sään-
nöistä (pl. määräaikaiset ja lyhytaikaiset 
aukioloaikaratkaisut, joista päättää tehtä-
väyksikön vastaava),  

 päättää viranomaisten pyytämien lausunto-
jen antamisesta siltä osin kuin toimivaltaa 
ei ole siirretty viranhaltijalle,   

 päättää hallitsemiensa tilojen, irtaimiston ja 
alueiden ulkopuoliseen käyttöön luovutta-
misen ja vuokraamisen periaatteista val-
tuuston ja hallituksen hyväksymien periaat-
teiden mukaisesti,  

 päättää irtaimen omaisuuden käytöstä 
poistamista ja poistetun irtaimiston myyn-
nistä tai hävittämisestä, päättää palvelualu-
eensa korvauksista, jotka ovat 5 000– 
30 000 euroa, 

 päättää yksittäisten tai kestoltaan lyhyiden 
maksullisten tapahtumien tai kurssien hin-
noista,  

 päättää palvelualuettaan koskeviin yhteisiin 
hankkeisiin (projekteihin) osallistumisen ta-
lousarvion mukaisesti, 

 päättää hankinnoista määrärahojen ja mää-
riteltyjen hankintarajojen puitteissa sekä ir-
taimiston myynnistä ja käytettäväksi luovut-
tamisesta siltä osin kuin niitä ei ole siirretty 
viranhaltijan päätettäviksi ja 

 perustaa tarvittaessa toimialaansa kuuluvia 
määräaikaisia työryhmiä. 

 
Lautakuntien palvelualueet, tehtäväalueet ja 
tehtäväyksiköt on kuvattu hallintosäännön liit-
teessä kaksi (LIITE 2).  
 
 

27.1 §  
Elinvoimalautakunnan tehtävät ja  
toimivalta  
 
Elinvoimalautakunta toimii kunnan rakennus-
valvontaviranomaisena.  
 
Ympäristönsuojelu-, ympäristölupa- ja leirintä-
alueviranomaisen ratkaisuvaltaan kuuluvat teh-
tävät on siirretty Sodankylän kunnan (vastuu-
kunta) hoidettavaksi.  
 
Jätehuoltotehtävät on siirretty Lapin Jätehuolto 
kuntayhtymän hoidettavaksi perussopimuksen 
mukaisesti. Elinvoimapalvelut huolehtii edel-
leen jätehuoltolaissa määrätyistä tarkastus-, 
valvonta- ja muista tehtävistä. 
 
Elinvoimalautakunta päättää seuraavista pal-
velualueensa asioista: 

 Hallinto- ja tukipalvelut  

 Rakennusvalvontapalvelut 

 Vesihuoltolaitos 

 Ravitsemus- ja siisteyspalvelut 

 Kiinteistö- ja tiepalvelut 

 Liikuntapaikat ja reitistöt 

 Kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut. 
 
27.2 §  
Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimi-
valta 
 
Hyvinvointilautakunta päättää seuraavista pal-
velualueensa asioista: 

 Hallinto- ja tukipalvelut 

 Sosiaalipalvelut 

 Vammais- ja kehitysvammapalvelut 

 Ikäihmisten palvelut 

 Terveyspalvelut 

 Työllisyyspalvelut.  
 
Hyvinvointilautakunta toimii hallintokuntaansa 
koskevan lainsäädännön tarkoittamana monijä-
senisenä toimielimenä ja käyttää tälle toimieli-
melle lainsäädännössä ja hallintosäännössä 
säädettyä ratkaisuvaltaa. 
 
Lisäksi lautakunta päättää: 

 hyvinvointipalveluiden alle kuuluvista yksi-
löpäätöksistä, ellei toimivalta kuulu lauta-
kunnan alaiselle viranhaltijalle.  
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27.3 §  
Sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta 
 
Sivistyslautakunta päättää seuraavista palvelu-
alueensa asioista: 

 Hallinto- ja tukipalvelut 

 Varhaiskasvatus 

 Perusopetus 

 Lukio 

 Kansalaisopisto 

 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 

 Liikuntapalvelut 

 Nuorisopalvelut.  
 
Sivistyslautakunta toimii hallintokuntaansa kos-
kevan lainsäädännön tarkoittamana monijäse-
nisenä toimielimenä ja käyttää tälle toimieli-
melle lainsäädännössä ja hallintosäännössä 
säädettyä ratkaisuvaltaa. 
 
Lisäksi lautakunta päättää: 

 lukuvuosittaisen opetussuunnitelmaan pe-
rustuvan koulun työsuunnitelman, 

 koulujen kokeilulupien hakemisesta, 

 harkinnanvaraisista koulukuljetuksista, 

 taiteen perusopetuksen järjestämisestä, 

 oppilaan erottamisesta määräajaksi ja 

 lukion opiskelijan pidättämisestä opiske-
lusta rikostutkinnan ajaksi. 

 
Kirjastoauton johtokunta 
 
Vastaa yhteispohjoismaisen kirjastoautotoimin-
nan tavoitteen toteutumisesta, toiminnan laa-
juudesta ja laadusta sekä toiminnan kehittämi-
sen suuntaviivoista. Johtokunta antaa tarvitta-
essa suosituksia kuntien kirjastolaitoksille.  
 
Lisäksi kirjastoauton johtokunta päättää: 

 kirjastoauton aikataulun ja reittisuunnitel-
man,  

 kirjastoautoaineiston hankkimisessa ottaen 
huomioon saamenkielisen aineiston riittä-
vän saatavuuden. 

 
27.4 §  
Maaseutulautakunnan tehtävät ja toimivalta 
 
Maaseutulautakunta toteuttaa maaseutuhallin-
non järjestämisestä kunnissa annetun lain mu-
kaisia tehtäviä Enontekiön, Kittilän ja Muonion 
kunnissa yhteistoimintasopimuksen mukai-
sesti.  
 

Lautakunnalla on oikeus siirtää maaseutuelin-
keinoviranomaiselle säädettyä toimivaltaa 
luonnonvarapäällikölle asioissa, jotka koske-
vat: 

 virka-avun, lausuntojen ja selvitysten anta-
mista maaseutuelinkeinoihin sekä porota-
lous- ja luontaiselinkeinoihin liittyvissä asi-
oissa, 

 maaseutuelinkeinojen tukihakemuksia ja 

 sato-, eläin- ja tulvavahinkoja. 
 

28 §  
Viranhaltijan tehtävät ja toimivalta  
 
Kunnanjohtaja 

 
Vastaa hallituksen toimialan toiminnasta. Kun-
nanjohtaja johtaa ja kehittää toimintaa hallituk-
sen alaisuudessa. 
 
Kunnanjohtaja käyttää kunnan puhevaltaa ja 
edustaa työnantajaa pääsopimuksen mukai-
sissa paikallisneuvotteluissa ja toimii yhteistyö-
ryhmän puheenjohtajana. 
 
Lisäksi kunnanjohtaja päättää: 

 rakennustonttien luovuttamisesta kunnan-
valtuuston määräämien ehtojen mukaisesti. 

 
28.1 §  
Hallinto- ja talouspalvelut 
 
Hallintojohtaja 

 
Johtaa hallinto- ja talouspalveluita sekä vastaa 
palvelualueensa taloudesta, toiminnasta, kehit-
tämisestä sekä tehtäväalueidensa yhteensovit-
tamisesta. 
 
Hallintojohtaja toimii tehtäväaluevastaavana 
seuraavissa tehtäväalueissa: hallinto- ja tuki-
palvelut, demokratia ja kuntalaisosallistaminen 
sekä tiedonhallinta, tietohallinto ja arkistointi. 

 
Lisäksi hallintojohtaja päättää: 

 oman auton käyttöoikeuden myöntämistä 
virka- ja työajoissa kunnan henkilöstölle. 

 
Henkilöstöpäällikkö 

 
Vastaa henkilöstöhallinto- tehtäväalueesta 
sekä kehittää tämän toimintaa. 
 
Henkilöstöpäällikkö valmistelee konsernin hen-
kilöstöä koskevia lakisääteisiä ja muita ohjeita 
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sekä kehittää ja hoitaa palkkalinjauksia. Henki-
löstöpäällikkö seuraa ja kehittää nimikkeistöä, 
toimii työsuojelupäällikkönä ja KT- yhteyshen-
kilönä. Henkilöstöpäällikkö toimii asiantuntijana 
kuntakonsernin rekrytoinneissa, ja vastaa kun-
takonsernin henkilöstä koskevista osaamis-, 
hyvinvointi- ja kehittämistehtävistä.   
 
Henkilöstöpäällikkö toimii yhteistoimintaelimen 
sihteerinä.  
 
Lisäksi henkilöstöpäällikkö päättää: 

 palvelusaikaan perustuvien voimassa ole-
van virka- ja työehtosopimuksen mukaisten 
lisien myöntämisestä ja vuosilomaan oi-
keuttavan palvelusajan vahvistamisesta 
henkilökuntaan kuuluville. 

 
Talouspäällikkö 

 
Vastaa taloushallinto- tehtäväalueesta sekä 
kehittää tehtäväalueen toimintaa. Talouspääl-
likkö vastaa rahoituksen riittävyydestä, talous-
suunnittelusta, seurannasta, raportoinnista,  
taloustiedon tuottamisesta ja ylläpidosta. 
 
Talouspäällikkö toimii esimiehenä taloushallin-
non tehtäväalueella. 
  
Lisäksi talouspäällikkö päättää: 

 kunnanvaltuuston hyväksymissä rajoissa 
lyhytaikaisen lainoituksen hankkimisesta 
ja lainojen ennenaikaisesta takaisinmak-
susta,  

 perintään pantujen, mutta saamatta jää-
neiden tai erittäin epävarmoiksi saata-
viksi arvioitujen saatavien tileistä poista-
misesta 5 000 euroon saakka 

 kassavarojen sijoittamisesta kunnanhalli-
tuksen vahvistamien periaatteiden mu-
kaisesti ja  

 tilien avaamisesta ja lopettamisesta. 

 
28.2 §  
Elinvoimapalvelut 
 
Elinvoimajohtaja 
 
Johtaa elinvoimapalveluita sekä vastaa palve-
lualueensa taloudesta, toiminnasta, kehittämi-
sestä sekä tehtäväalueidensa yhteensovittami-
sesta. Elinvoimajohtaja vastaa hallinto- ja tuki-
palveluiden tehtäväalueesta.  
 

Lisäksi elinvoimajohtaja päättää:  

 katusuunnitelman hyväksymisestä  

 katualueen haltuun ottamisesta,  

 metsätaloussuunnitelmista ja metsänhoi-
dosta sekä 

 puunmyynnistä. 
 

Rakennustarkastaja 
 

Vastaa rakennuslupapalvelut -tehtäväalueesta,  
talouden suunnittelusta sekä kehittää tehtävä-
alueen toimintaa.   
 
Rakennustarkastaja toimii esimiehenä raken-
nuslupapalvelut -tehtäväalueella. Vastaa toi-
minnan, tilojen, kaluston ja alueiden käytöstä. 

 
Lisäksi rakennustarkastaja: 

 hoitaa MRL:n mukaisista rakennusvalvon-
taviranomaisen tehtäviä (pl. hallintopakko 
ja oikaisuvaatimus). 

 päättää poikkeuksen myöntämistä maan-
käyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai 
sen nojalla annetusta rakentamista tai 
muuta toimenpidettä koskevista säännök-
sistä, määräyksistä, kielloista ja muista ra-
joituksista sekä 

 teiden ja katujen nimeämistä. 

Kielteiset suunnittelutarveratkaisut ja poik-
keamisluvat päättää kunnanhallitus. 

 
Kunnossapitopäällikkö 

 
Vastaa kiinteistö- ja tiepalvelut -tehtäväalu-
eesta, talouden suunnittelusta sekä kehittää 
tehtäväalueen toimintaa.  

 
Kunnossapitopäällikkö toimii esimiehenä kiin-
teistö- ja tiepalvelut -tehtäväalueella. Vastaa 
toiminnan, tilojen, kaluston ja alueiden käy-
töstä. 

 
Lisäksi kunnossapitopäällikkö päättää: 

 asuntojen ja tilojen vuokrasopimuksista, 

 kunnan toimivaltaisena viranomaisena ajo-
neuvojen siirtämisestä ja   

 tieliikennelain mukaisista kunnan määräys-
vallassa olevista ohjauslaitteista. 

 
Ravitsemis- ja siisteyspäällikkö 
 
Vastaa ravitsemis- ja siisteyspalvelut -tehtävä-
alueesta, talouden suunnittelusta sekä kehittää 
tehtäväalueen toimintaa.  
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Ravitsemis- ja siisteyspäällikkö toimii esimie-
henä ravitsemis- ja siisteyspalveluiden tehtävä-
alueella. Vastaa toiminnan, tilojen ja kaluston 
käytöstä. 

 
Kehittämispäällikkö 

 
Vastaa kuntakehittämisen ja markkinointipalve-
lut -tehtäväalueesta, talouden suunnittelusta 
sekä kehittää tehtäväalueen toimintaa.  

 
Kehittämispäällikkö toimii esimiehenä kuntake-
hittämisen ja markkinointipalveluiden tehtävä-
alueella. Vastaa toiminnan, tilojen ja kaluston 
käytöstä. 

 
Kehittämispäällikkö koordinoi kunnan johtoryh-
män kanssa markkinoinnin ja viestinnän ohjeis-
tusta, kehittämistä ja suunnittelua kunnanhalli-
tuksen linjauksien mukaisesti.  

 
Luonnonvarapäällikkö 

 
Vastaa maaseututoimen tehtäväalueesta sisäl-
täen maksajaviraston täytäntöönpanon, talou-
den suunnittelu sekä tehtäväalueen toiminnan 
kehittämisen.  

 
Luonnonvarapäällikkö toimii esimiehenä maa-
seutulautakunnalle kuuluvissa tehtävissä. Vas-
taa toiminnan, tilojen ja kaluston käytöstä. 

 
Luonnonvarapäällikkö osallistuu 

 kuntakehittämisen ja markkinointipalvelut - 
tehtäväalueen yritysneuvonnan ja yrittäjyy-
den edistämisen toimenpiteisiin ja hankkei-
siin,  

 kylien kehittämisen sekä joukkoliikenteen ja 
saavutettavuuden toimenpiteisiin ja  

 vesistöjen hyötykäytön edistämistoimenpi-
teisiin toimialueellaan.  

 
Lisäksi luonnonvarapäällikkö päättää: 

 viljelijätukien maksatuksesta; viljelijätukien 
maksatuspäätöksissä toimistosihteerin toi-
mivallan yläraja on 50 000 euroa ja maata-
loussihteerin ja luonnonvarapäällikön kum-
mankin 200 000 euroa. 

 

28.3 §  
Hyvinvointipalvelut 
 
Hyvinvointijohtaja 

 
Johtaa hyvinvointipalveluita sekä vastaa palve-
lualueensa taloudesta, toiminnasta, kehittämi-
sestä sekä tehtäväalueidensa yhteensovittami-
sesta. Hyvinvointijohtaja toimii tehtäväalueen 
vastaavana seuraavissa palveluissa: hallinto- 
ja tukipalvelut, ikäihmisten palvelut, terveyspal-
velut sekä työllisyyspalvelut. 
 
Hyvinvointijohtaja toimii sosiaalihuollon palve-
luiden johtavana viranhaltijana. 

 
Johtava sosiaalityöntekijä 

 
Vastaa sosiaalipalveluiden sekä kehitys-
vamma- ja vammaispalveluiden tehtäväalu-
eista, talouden suunnittelusta ja kehittää tehtä-
väalueiden toimintaa.    

 
Johtava sosiaalityöntekijä toimii esimiehenä 
sosiaalipalveluissa sekä vammais- ja kehitys-
vammapalveluissa. Toimii lasten asioista vas-
taavana sosiaalityöntekijänä.  

 
Palvelusuunnittelija 

 
Vastaa ikäihmisten palveluiden tehtäväalueen 
hallinnosta, talouden suunnittelusta ja tehtävä-
alueensa toiminnan kehittämisestä.  

 
Avopalveluiden vastaava 

 
Vastaa ikäihmisten avopalveluiden tehtäväyk-
siköstä, talouden suunnittelusta ja tehtäväyksi-
kön toiminnan kehittämisestä. 

 
Avopalveluiden vastaava toimii esimiehenä 
ikäihmisten avopalveluiden tehtäväyksikössä. 
Vastaa toiminnan, tilojen, kaluston ja alueiden 
käytöstä. 
 
Tehostetun palveluasumisen vastaava 
 
Vastaa tehostettujen asumispalveluiden tehtä-
väyksiköstä, talouden suunnittelusta ja toimin-
nan kehittämisestä.  

 
Tehostetun palveluasumisen vastaava toimii 
esimiehenä tehostettujen asumispalveluiden 
tehtäväyksilössä.  Vastaa toiminnan, tilojen, 
kaluston ja alueiden käytöstä. 
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Työllisyysvastaava 
 
Vastaa työllisyyspalveluiden tehtäväyksiköstä, 
talouden suunnittelusta ja tehtäväalueensa toi-
minnan kehittämisestä.  
 
Työllisyysvastaava toimii esimiehenä työlli-
syyspalveluiden tehtäväyksikössä. Vastaa toi-
minnan, tilojen, kaluston ja alueiden käytöstä.  
 
Työllisyysvastaava vastaa kunnan palkkatuki- 
ja maksatushakemuksista. 
 
28.4 §  
Sivistyspalvelut 
 
Sivistysjohtaja 

 
Johtaa sivistyspalveluita sekä vastaa palvelu-
alueensa taloudesta, toiminnasta, kehittämi-
sestä sekä tehtäväalueidensa yhteensovittami-
sesta. Sivistysjohtaja toimii tehtäväalueen vas-
taavana seuraavissa tehtäväalueissa: hallinto- 
ja tukipalvelut ja kansalaisopisto.  

 
Sivistysjohtaja vastaa oppivelvollisuuden toteu-
tumisesta ja tekee asiaan liittyvät päätökset nii-
den opiskelijoiden osalta, jotka eivät kuulu min-
kään oppilaitoksen vastuulle. 

 
Lisäksi sivistysjohtaja päättää: 

 perusopetuslain mukaisesta oppilaan ope-
tuksen poikkeavasta aloittamisajankoh-
dasta, 

 perusopetuslain mukaisesta oppilaan ope-
tuksen poikkeavasta aloittamisajankoh-
dasta, 

 oppilaan ottamisesta 11-vuotisen oppivel-
vollisuuden piiriin, 

 erityisen tuen päätöksestä ja muutoksista, 

 avustajapalvelujen myöntämisestä, 

 perusopetuksen ja lukion oppilaan poissa-
olosta yli kaksi viikkoa kestävään poissa-
oloon, 

 kansalaisopiston ohjelman päivittämisestä 
sivistyslautakunnan linjausten mukaisesti ja  

 kansalaisopiston tilojen, kaluston ja aluei-
den käytöstä. 

 
Varhaiskasvatusjohtaja 
 
Vastaa varhaiskasvatuksen tehtäväalueesta, 
talouden suunnittelusta ja kehittää tehtäväalu-
een toimintaa.  

 
Varhaiskasvatusjohtaja toimii esimiehenä var-
haiskasvatuksen tehtäväalueella. Vastaa toi-
minnan, tilojen, kaluston ja alueiden käytöstä. 
 
Lisäksi varhaiskasvatusjohtaja päättää: 

 varhaiskasvatuksen sijoitus- ja maksupää-
töksistä. 

 
Perusopetuksen rehtori 

 
Vastaa perusopetuksen tehtäväalueesta, talou-
den suunnittelusta ja kehittää tehtäväalueen 
toimintaa.   
 
Perusopetuksen rehtori toimii esimiehenä pe-
rusopetuksen tehtäväalueella. Vastaa toimin-
nan, tilojen, kaluston ja alueiden käytöstä. 
 
Perusopetuksen rehtori vastaa oppivelvollisuu-
den toteutumisesta ja tekee asiaan liittyvät 
päätökset perusopetuksen opiskelijoiden 
osalta. 
 
Lisäksi perusopetuksen rehtori päättää:  

 ottaa esiopetuksen ja perusopetuksen op-
pilaat ja osoittaa heille opetuksen järjestä-
mispaikan, 

 ottaa aamu- ja iltapäivätoiminnan oppilaat, 

 oppilaan hyväksymisestä maksuttomaan 
kuljetukseen lainsäädännön ja lautakunnan 
päättämien perusteiden mukaisesti ja 
myöntää mahdolliset oppilaan kuljettami-
sesta tai saattamisesta maksettavat avus-
tukset, 

 valvoo oppilaan oppivelvollisuuden suoritta-
mista ja päättää oppivelvollisuuden laimin-
lyöntiin liittyvistä toimenpiteistä, 

 kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen 
edistymisen valvonnasta 

 oppilaan tehostetun tuen oppimissuunnitel-
masta ja henkilökohtaisen opetuksen jär-
jestämistä koskevasta suunnitelmasta, 

 oppilaan opetuksen poikkeavasta järjestä-
misestä, 

 vahvistaa oppilaalle annettavan todistuksen  
oppimäärän suorittamisesta, 

 myöntää oppilaalle luvan tilapäiseen pois-
saoloon, 

 tilapäisestä lääkärintodistuksen perusteella 
järjestettävästä    koulukuljetuksesta ja pe-
tokuljetuksesta sivistyslautakunnan päättä-
mien perusteiden mukaisesti, 

 oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoi-
tuksesta, 
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 kutsuu koolle oppilashuoltoryhmän ja  
kokoaa siinä käsiteltävät asiat, 

 perustellusta syystä opetustyön julkisuuden  
rajoittamisesta ja 

 opettajatyöpäivien järjestämisestä ja kor-
vaavuuksista. 

 
Lukion rehtori 
 
Vastaa lukion tehtäväalueesta, talouden suun-
nittelusta ja kehittää toimintaa.  
 
Lukion rehtori toimii esimiehenä lukion tehtävä-
alueella. Vastaa toiminnan, tilojen, kaluston ja 
alueiden käytöstä. 
 
Lukion rehtori vastaa oppivelvollisuuden toteu-
tumisesta ja tekee asiaan liittyvät päätökset lu-
kion opiskelijoiden osalta. 

 
Lisäksi lukion rehtori päättää: 

 ottaa lukion oppilaat, 

 oppilaan hyväksymisestä maksuttomaan 
kuljetukseen lainsäädännön ja lautakunnan 
päättämien perusteiden mukaisesti ja 
myöntää mahdolliset oppilaan kuljettami-
sesta tai saattamisesta maksettavat avus-
tukset, 

 muualla suoritettujen opintojen hyväksi lu-
kemisesta, 

 antaa luvan suorittaa opintoja opetukseen 
osallistumatta, 

 oppilaan opetuksen poikkeavasta järjestä-
misestä, 

 vahvistaa oppilaalle annettavan todistuksen  
oppimäärän suorittamisesta, 

 myöntää oppilaalle luvan tilapäiseen pois-
saoloon, 

 oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoi-
tuksesta, 

 perustellusta syystä opetustyön julkisuuden  
rajoittamisesta ja 

 opettajatyöpäivien järjestämisestä ja kor-
vaavuuksista. 

 
Kirjastonjohtaja, kulttuurisihteeri 

 
Vastaa kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tehtävä-
alueesta, talouden suunnittelusta ja kehittää 
toimintaa.  
 
Kirjastonjohtaja, kulttuurisihteeri toimii esimie-
henä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tehtävä-
alueella. Vastaa toiminnan, tilojen, kaluston ja 
alueiden käytöstä.  

Lisäksi kirjastonjohtaja, kulttuurisihteeri päät-
tää: 

 kirjastoaineiston hankinnasta ja poistami-
sesta. 

 
Liikuntasihteeri 

 
Vastaa liikuntapalveluiden tehtäväalueesta, ta-
louden suunnittelusta ja kehittää tehtäväalueen 
toimintaa. 
 
Liikuntasihteeri toimii esimiehenä liikuntapalve-
luiden tehtäväalueella. Vastaa toiminnan, tilo-
jen, kaluston ja alueiden käytöstä.  

 
Nuorisosihteeri 

 
Vastaa nuorisopalveluiden tehtäväalueesta, ta-
louden suunnittelusta ja kehittää tehtäväalueen 
toimintaa.  
 
Nuorisosihteeri toimii esimiehenä nuorisopal-
veluiden tehtäväalueella. Vastaa toiminnan, ti-
lojen, kaluston ja alueiden käytöstä.  
 
28.5 §  
Harkinnanvaraiset hankinnat 
 
Kunnanjohtajan, palvelualuejohtajan, tehtävä-
aluevastaavan ja tehtäväyksikkövastaavan 
päätösvallassa ja talousarvion puitteissa kun-
nan harkinnanvaraiset hankinnat on porrastettu 
euromääräisesti:  

 kunnanjohtaja: 30 000 euroa,  

 palvelualuejohtaja: 20 000 euroa, 

 tehtäväaluevastaava: 10 000 euroa ja 

 tehtäväyksikkövastaava: 5 000 euroa. 
 
 

29 §  
Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja 
toimivalta  
 
— 
 
 

30 §  
Toimivallan edelleen siirtäminen  
 
Toimielin voi siirtää sille hallintosäännössä 
määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen vi-
ranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen 
siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edel-
leen.  
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31 §  
Toimivalta päättää asiakirjan antami-
sesta  
 
Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt 
ratkaisee kunnanjohtaja.  
 
Toimielin voi päättämässään laajuudessa siir-
tää asiakirjan antamista koskevaa viranomai-
sen ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhalti-
jalle.  
 

32 §  
Asian ottaminen kunnanhallituksen  
käsiteltäväksi  

 
Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltä-
väksi voi päättää kunnanhallituksen, kunnan-
hallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan 
lisäksi kunnanhallituksen esittelijä.  
 

33 §  
Kunnanhallituksen otto-oikeuden  
rajoitus 
 
Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien 
yhteisen maaseutulautakunnan tekemiin pää-
töksiin. 
 

34 §  
Asian ottaminen lautakunnan  
käsiteltäväksi  
 
Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa 
lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu 
asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltä-
väksi.   
 

35 §  
Asian ottaminen liikelaitoksen johtokun-
nan käsiteltäväksi   
 

— 

 

36 §  
Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen  
 
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen, kun-
nanhallituksen jaoston sekä lautakunnan alai-
sen viranomaisen ja lautakunnan jaoston on il-
moitettava kunnanhallitukselle tekemistään ot-
tokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sel-
laisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhalli-
tus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

Henkilöstöhallinnon päätöksistä ei tarvitse il-
moittaa kunnanhallitukselle (mm. harkinnanva-
raiset poissaolot). 
 
Ilmoitus on tehtävä viiden päivän kuluessa 
pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei 
tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan al-
lekirjoittamisesta.  

 
Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen  
puheenjohtajalle ja esittelijälle.  

 
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse il-
moittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä 
panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa 
ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituk-
sen käsiteltäväksi.  
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5 a luku  
Normaalista toimivallasta poikkeaminen  
 
 
36 a §  
Normaalista toimivallasta  
poikkeaminen ja raportointi  
 
Hallintosäännön muiden lukujen toimivalta-
määräyksistä voidaan poiketa välttämättömän 
syyn vuoksi. Tällaisia syitä voivat olla esimer-
kiksi henkeen ja terveyteen kohdistuvat uhat 
sekä elintärkeiden palveluiden keskeytymi-
seen, talouteen, kiinteistöihin, muuhun omai-
suuteen tai ympäristöön kohdistuvat uhat, jotka 
aiheuttavat välittömän vaaran tai muun vaka-
van toiminnallisen tai taloudellisen riskin.  
 
Kunnanjohtaja voi käyttää normaalista toimival-
lasta poikkeavaa päätösvaltaa kunnan palvelu-
jen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoi-
miseksi välttämättömän syyn vuoksi.  
 
Palvelualuejohtaja voi käyttää normaalista toi-
mivallasta poikkeavaa päätösvaltaa kunnan 
palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normali-
soimiseksi omalla toimialallaan välttämättömän 
syyn vuoksi, ellei kunnanjohtaja päätä asiasta.  

 
Kunnanhallitukselle tulee raportoida 36 a §:ään  
perustuvalla toimivallalla tehdyistä päätöksistä.  
 
36 b §  
Normaalista toimivallasta poikkeavan pää-
tösvallan käyttöön ottaminen määräajaksi 
kunnanhallituksen päätöksellä  
 
Kunnanhallitus voi vahvistaa kunnanjohtajan ja 
palvelualajohtajan normaalista toimivallasta 
poikkeavan päätösvallan määräajaksi 36 a 
§:ssä mainitun välttämättömän syyn vuoksi. 
Kunnanhallitus voi vahvistamisen sijaan, sekä 
ennen määräajan päättymistä todeta, ettei nor-
maalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan 
käytölle ole enää perusteita.  
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6 luku  
Toimivalta henkilöstöasioissa  
 

 

37 §  
Kunnanhallituksen yleistoimivalta hen-
kilöstöasioissa  
 
Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole 
säädetty laissa eikä määrätty hallintosään-
nössä, toimivalta on kunnanhallituksella.  

 
Hallitus ratkaisee myös ne asiat, jotka koske-
vat ulkomaan virkamatkaa, pl. lähialueet. 
 

38 §  
Viran perustaminen ja lakkauttaminen 
sekä virkanimikkeen muuttaminen  

 
Valtuusto päättää palvelualuejohtajien virkojen  
perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virka-
nimikkeen muuttamisesta.  
 
Kunnanhallitus päättää muiden virkojen perus-
tamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimik-
keen muuttamisesta.  
 

39 §  
Virkasuhteen muuttaminen työsuh-
teeksi  
 
Kunnanhallitus päättää virkasuhteen muuttami-
sesta työsuhteeksi. 
 

40 §  
Kelpoisuusvaatimukset  
 
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista 
päättää valtuusto.  
 
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää 
viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole 
päätetty virkaa perustettaessa.  
 
Jos henkilö otetaan virkasuhteeseen ilman, 
että tehtävää varten on perustettu virkaa, kel-
poisuusvaatimuksista päättää virkasuhteeseen 
ottava viranomainen.  

 
Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pi-
detään erillistä luetteloa palkkahallinnossa. 
 
 
 

41 § Haettavaksi julistaminen  
 
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi vir-
kasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomai-
nen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päät-
tävä viranomainen on valtuusto, viran tai virka-
suhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnan-
hallitus. 
 

42 §  
Palvelussuhteeseen ottaminen ja tehtä-
väkuvauksen hyväksyminen 

 
42 a §  
Palvelusuhteeseen ottaminen 
 
Valtuusto päättää kunnanjohtajan ja palvelu-
aluejohtajien valinnasta.  
 
Hallitus päättää talouspäällikön ja henkilöstö-
päällikön valinnasta.  

 
Lautakunnat valitsevat alaisensa organisaation 
tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaa-
vat. 

 
Palvelualuejohtaja valitsee alaisensa organi-
saation työntekijät ja viranhaltijat (pl. Tehtävä-
aluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat).  

 
Tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövas-
taavat valitsevat alaisensa organisaation mää-
räaikaiset työntekijät korkeintaan kahdeksi-
toista (12) kuukaudeksi.  

 
Palvelualuejohtaja päättää hyväksytyn hanke-
suunnitelman mukaisen henkilöstön ottami-
sesta. Mikäli hankesuunnitelman mukaisen 
henkilöstön työsuhde kestää korkeintaan kuusi 
(6) kuukautta, tämän päättää tehtäväaluevas-
taava tai tehtäväyksikkövastaava.   

 
Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja 
koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa pal-
velussuhteeseen. 

 
Hallitus päättää oppisopimuskoulutuksen ylei-
set linjaukset. Hallitus päättää kunnanjohtajan, 
palvelualuejohtajien, talouspäällikön ja henki-
löstöpäällikön oppisopimuksista. Lautakunnat 
päättävät alaistensa viran- ja toimenhaltijoiden 
oppisopimuskoulutuksiin ottamisesta. Mikäli 
oppisopimus kestää korkeintaan kaksitoista 
(12) kuukautta, palvelualuejohtajat voivat päät-
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tää näistä alaistensa osalta määrärahojen puit-
teissa. Mikäli oppisopimus kestää korkeintaan 
kuusi (6) kuukautta, tehtäväaluevastaavat ja 
tehtäväyksikkövastaavat saavat päättää näistä 
alaistensa osalta määrärahojen puitteissa. 
 
42 b §  
Tehtäväkuvauksen hyväksyminen 
 
Tehtäväkuvauksessa määritellään henkilön 
asema vastuualueella ja hänen tehtävänsä.  

 
Tehtäväkuvauksen hyväksyy: 

 hallitus kunnanjohtajan osalta 

 kunnanjohtaja palvelualuejohtajien sekä ta-
louspäällikön osalta 

 palvelualuejohtaja välittömien alaistensa 
osalta 

 tehtäväaluevastaava ja tehtäväyksikkövas-
taava välittömien alaistensa osalta. 

 

43 §  
Ehdollisen valintapäätöksen vahvista-
minen  
 
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palve-
lussuhteeseen ottamisesta päättänyt viran-
omainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätök-
sen vahvistaa kuitenkin kunnanhallitus.  

 
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen to-
teaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottami-
sesta päättänyt viranomainen. 
 

44 §  
Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisa-
nouduttua ennen virantoimituksen alka-
mista  
 
Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuh-
teeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimi-
tuksen alkamista, eikä varalle ole valittu  
ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa 
tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka  
ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voi-
massa. 

 

45 §  
Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat  
 
Hallitus päättää kunnanjohtajan harkinnanva-
raisen virkavapaan myöntämisestä ja sijaisen 
valitsemisesta päättää valtuusto. 

 

Hallitus päättää hallintojohtajan, sivistysjohta-
jan, hyvinvointijohtajan, elinvoimajohtajan ja ta-
louspäällikön harkinnanvaraisen virka- ja työ-
vapaan myöntämisestä. 

 
Palvelualuejohtaja päättää alaisensa henkilö-
kunnan harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan 
myöntämisestä, mikäli tämä kestää alle kaksi-
toista (12) kuukautta. Lautankunta päättää yli 
kahdentoista (12) kuukauden harkinnanvarai-
sen työ- ja virkavapaasta alaisensa henkilöstön 
osalta. 

 
Tehtäväaluevastaava ja tehtäväyksikkövas-
taava päättävät alaistensa työntekijöiden har-
kinnanvaraisesta virka- ja työvapaasta, mikäli 
tämä kestää alle kuusi (6) kuukautta. 
  

46 §  
Muut kuin harkinnanvaraiset virkava-
paat  
 
Kunnanjohtajan lakisääteisestä virkavapaasta 
päättää hallitus.  

 
Lakisääteisen virkavapaan myöntää: 

 kunnanjohtaja palvelualuejohtajien ja ta-
louspäällikön osalta 

 palvelualuejohtaja alaistensa osalta 

 palvelualuevastaavat ja palveluyksikkövas-
taavat alaistensa osalta. 

 

47 §  
Virka- ja työehtosopimuksen harkinnan-
varaisten määräysten soveltaminen  
 
Mikäli tässä luvussa ei ole toisin määrätty, 
virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvarais-
ten määräysten soveltamisesta päättää kun-
nanhallitus. 
 

48 §  
Viranhaltijan siirtäminen toiseen virka-
suhteeseen  
 
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhtee-
seen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla 
päättää viranomainen, jolla on toimivalta mo-
lempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimi-
valta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päät-
tää kunnanhallitus. 
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49 §  
Sivutoimet  
 
Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoi-
miluvan peruuttamisesta sekä sivutoimen vas-
taanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päät-
tää kunnanhallitus. 

 
Sivutoimiluvat ja -ilmoitukset tarkistetaan val-
tuustokausittain. 
 

50 §  
Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn sel-
vittäminen  
 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja päättää kun-
nallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla tervey-
dentilaa koskevien tietojen pyytämisestä kun-
nanjohtajalta sekä kunnanjohtajan määräämi-
sestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja 
tutkimuksiin.  

 
Kunnanjohtaja päättää palvelualuejohtajien ja  
talouspäällikön kunnallisen viranhaltijalain 19 
§:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen 
pyytämisestä alaiseltaan viranhaltijalta sekä vi-
ranhaltijan määräämisestä terveydentilaa kos-
keviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 

 
Palvelualuejohtaja päättää alaisensa henkilö-
kunnan kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n no-
jalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämi-
sestä alaiseltaan viranhaltijalta sekä viranhalti-
jan määräämisestä terveydentilaa koskeviin 
tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 

 

51 §  
Virantoimituksesta pidättäminen ja kir-
jallisen varoituksen antaminen 
 
51 a §  
Virantoimituksesta pidättäminen  
 
Kunnallisen viranhaltijalain 48 §:n mukaan val-
tuusto päättää kunnanjohtajan virantoimituk-
sesta pidättämisestä. Valtuuston puheenjoh-
taja voi ennen valtuuston kokousta päättää 
kunnanjohtajan väliaikaisesta virantoimituk-
sesta pidättämisestä.  

 
Kunnanhallitus päättää muun viranhaltijan kuin 
kunnanjohtajan virantoimituksesta pidättämi-
sestä. Kunnanjohtaja voi ennen kunnanhalli-
tuksen kokousta päättää viranhaltijan väliaikai-
sesta virantoimituksesta pidättämisestä.  

51 b §  
Kirjallisen varoituksen antaminen 
 
Viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan antaa tai 
kirjallinen varoitus, jos hän on laiminlyönyt vel-
vollisuuksiaan tai rikkonut niitä.  

 
Kirjallisen varoituksen antaa lähiesimiehen esi-
mies, lähiesimiehen esittelystä. Hallitus antaa 
kirjallisen varoituksen kunnanjohtajalle, palve-
lualuejohtajille ja talouspäällikölle. 

 
Ennen kirjallisen varoituksen antamista viran-
haltijalle tai työntekijälle on varattava tilaisuus 
tulla kuulluksi asian johdosta.  

 
Hallitus antaa tarkemman ohjeistuksen kirjalli-
sen varoituksen antamisessa noudatettavasta 
menettelystä. 
 

52 §  
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttami-
nen osa-aikaiseksi  
 
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta 
osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ot-
tava viranomainen.  
 

53 §  
Lomauttaminen  
 
Kunnanhallitus päättää henkilöstön lomautta-
misesta.  

 

54 §  
Palvelussuhteen päättyminen  

 
Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisa-
nomisesta, purkamisesta ja purkautuneena  
pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava 
viranomainen.  

 
Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomi-
sesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisa-
nomisesta saatetaan palvelussuhteeseen otta-
misesta päättäneen viranomaisen tietoon.  
 

55 §   
Menetettyjen ansioiden korvaaminen  
 
Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n  
nojalla maksettavasta korvauksesta päättää 
hallintojohtaja. 
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56 §  
Palkan takaisinperiminen  
 
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virka-
suhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takai-
sinperinnästä päättää hallintojohtaja.  
 

7 luku  
Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon 
järjestäminen  
 

 

57 §  
Kunnanhallituksen tiedonhallinnan teh-
tävät  
 
Kunnanhallitus vastaa siitä, että tiedonhallinta-
lain 4.2 §:n vastuut, käytännöt ja valvonta on 
määritelty kunnassa.  

 
Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtä-
vien vastuut ovat:  

 vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvaus-
ten koostamisesta ja ylläpidosta (tiedonhal-
lintamalli (5 §), muutosvaikutusten arviointi 
(5 §) ja asiakirjajulkisuutta koskeva kuvaus 
(28 §),  

 vastuu 19 §:ssä säädetystä tietoaineistojen 
sähköiseen muotoon muuttamisesta ja saa-
tavuudesta, 

 vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tieto-
järjestelmien toiminnasta ja yhteentoimi-
vuudesta sekä tietovarantojen yhteentoimi-
vuudesta (2 §:n 13 kohta, 5 §, 12-17 §, 22-
24 §) ja  

 vastuu asianhallinnan ja palvelujen tiedon-
hallinnan järjestämisestä sekä tietoaineisto-
jen säilyttämisen järjestämisestä (21 §, 25-
27 §). 

 

58 §  
Kunnanhallituksen asiakirjahallinnon 
tehtävät  
 
Kunnanhallitus vastaa siitä, että arkistotoimen 
vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty 
kunnan viranomaisen tehtävissä.  

 
Kunnanhallituksen tulee huolehtia arkistolain 
7–9 §:n mukaisista velvoitteista:  

 määrätä kunnan asiakirjahallintoa, arkisto-
tointa ja arkistonmuodostusta johtava viran-
haltija,  

 antaa tarkemmat määräykset asiakirjahal-
linnon hoitamisesta ja toimialojen vastuu-
henkilöiden tehtävistä,  

 päättää tiedonohjaussuunnitelman (AMS, 
TOS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadin-
nan vastuut, vahvistaminen käyttöön, val-
vonta ja seuranta) sekä  

 nimetä kunnan arkistonmuodostajat. 
 

59 §  
Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johta-
van viranhaltijan tehtävät  
 
Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa 
kunnanhallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja 
vastaa kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakir-
jatiedoista sekä  

 vastaa kunnanhallituksen asiakirjahallinnon 
viranomaistehtävien valmistelusta ja täy-
täntöönpanosta,   

 ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana 
kunnan tiedonhallintaa,  

 hyväksyy tiedonkäsittelyn, säilytyksen ja  
arkistoinnin ohjeistuksen,  

 vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säily-
tettävistä asiakirjatiedoista,  

 laatii kunnan asiakirjahallinnon ohjeen ja 
valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen 
ohjeiden mukaisesti sekä  

 huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä kou-
lutuksesta ja neuvonnasta. 
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II OSA  
Talous ja valvonta 

 

8 luku  
Taloudenhoito 

  
60 §  
Talousarvio ja taloussuunnitelma  
 
Kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset 
ja talousarvion laadintaohjeet.  
 
Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.  
 
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimieli-
melle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja ta-
louden tavoitteet sekä niiden edellyttämät mää-
rärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion 
sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja 
talouden tavoitteet sekä kuntakonsernin toimin-
nan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloar-
vio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai net-
tomääräisenä.  
 

61 §  
Talousarvion täytäntöönpano  
 
Kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hy-
väksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuun-
nitelmansa. Käyttösuunnitelma voi muodostua 
myös sopimusohjausmalliin liittyvistä sopimuk-
sista. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman 
hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen 
viranhaltijalle.  
 
Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston 
hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelai-
toksen talousarvion.  
 
Valtuusto voi talousarvion yhteydessä hyväk-
syä erilliset talousarvion täytäntöönpano-oh-
jeet.  
 

62 §  
Toiminnan ja talouden seuranta  
 
Toimielimet seuraavat talousarvion toteutu-
mista kuukausittain.  

 
Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoi-
daan toimielimille talousarvion hyväksymisen 
yhteydessä päätetyllä tavalla. 
 

63 §  
Talousarvion sitovuus  
 
Talousarviosta päättäessään valtuusto määrit-
telee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksy-
mät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa  
talousarvion noudattamista koskevat määräyk-
set, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat 
kunnan viranomaisia.  

 
Kunnanhallitus voi päättää sellaisen maksun 
suorittamisesta, joka on kuntaa sitova ja kii-
reellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei 
ole määrärahaa käytettävissä. Kunnanhallituk-
sen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys 
määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta. 

 

64 §  
Talousarvion muutokset  
 
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitet-
tävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsi-
tellä muutosehdotukset talousarviovuoden ai-
kana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion 
muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeusta-
pauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jäl-
keen valtuustolle ei voi enää tehdä talousar-
vion muutosehdotusta.  
 
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä 
myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoittei-
siin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan ta-
voitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on 
selvitettävä muutoksen vaikutukset määrära-
hoihin.  
 
Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja  
tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota 
muutetaan talousarviovuoden aikana.  
 
Liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen 
johtokuntatasoisten sitovien tavoitteiden muu-
toksista. Valtuuston asettamien sitovien tavoit-
teiden muutoksista päättää valtuusto. 
 

65 §  
Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraa-
minen  
 
Kunnan omaisuuden luovuttamisesta ja vuok-
raamisesta päättää kunnanhallitus valtuuston 
hyväksymien perusteiden mukaisesti. Kunnan-
hallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimieli-
mille ja viranhaltijoille. 
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66 §  
Poistosuunnitelman hyväksyminen  
 
Valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen pe-
rusteet.  
 
Kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödy-
keryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.  
 
Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan poh-
jaksi pienhankintarajan. 
 

67 §  
Rahatoimen hoitaminen  

 
Kunnan rahatoimen tehtäviä ovat maksuval-
miuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, 
lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen.  
 
Valtuusto päättää kunnan kokonaisvarallisuu-
den hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. 
Valtuusto päättää lainan ottamisen ja lainan 
antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksy-
misen yhteydessä valtuusto päättää antolaino-
jen ja vieraan pääoman muutoksista.  
 
Kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja 
lainan antamisesta noudattaen valtuuston hy-
väksymiä periaatteita. Kunnanhallitus voi siir-
tää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää 
toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle. Muu-
toin kunnan rahatoimesta vastaa kunnanhalli-
tus.  
 
Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa ta-
louspäällikkö. 
 

68 §  
Maksuista päättäminen  
 
Valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista 
suoritteista perittävien maksujen yleisistä pe-
rusteista.  
 
Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen 
perusteista ja euromääristä. Kunnanhallitus voi 
siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimi-
valtaansa alaiselleen viranomaiselle. 
 
Maksupäätöksen tehnyt päättää kunnan puo-
lesta jo maksettavaksi erääntyneestä suorituk-
sesta maksuvelvolliselle annettavasta maksu-
ajasta. 
 
 

69 §  
Asiakirjojen antamisesta perittävät mak-
sut  
 
Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulos-
teesta peritään sivukohtainen maksu. Jos tie-
don esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, 
tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka 
porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopi-
osta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän  
perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu.  
 
Kunnanhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen 
antamisesta perittävien maksujen perusteista 
ja euromääristä. 
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9 luku  
Ulkoinen valvonta 
 

 

70 §  
Ulkoinen ja sisäinen valvonta  
 
Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjeste-
tään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta 
yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjes-
telmän.  
 
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta joh-
dosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvon-
nasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintar-
kastaja.  
 
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Kunnan-
hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämi-
sestä.  
 
Kunnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohjeistusta. 
 

71 §  
Tarkastuslautakunnan kokoukset  
 
Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus 
lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja 
lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä 
ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lauta-
kunnan kokouksessa lautakunnan niin päättä-
essä. 
 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa 
tarkastuslautakunnan kokouksiin. 
 
Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään il-
man viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selos-
tuksen pohjalta. Kokousmenettelyssä noudate-
taan muutoin 15 luvun määräyksiä. 
 

72 §  
Tarkastuslautakunnan tehtävät ja rapor-
tointi  
 
Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä sääde-
tään, tarkastuslautakunnan on 

 seurattava tilintarkastajan tarkastussuunni-
telman toteutumista sekä muutoinkin seu-
rattava tilintarkastajan tehtävien suoritta-
mista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä 
tilintarkastuksen kehittämiseksi  

 huolehdittava, että tilintarkastusta varten on 
tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollista-
vat tilintarkastuksen suorittamisen julkishal-
linnon  
hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä 
laajuudessa sekä 

 tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslauta-
kunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkas-
tuksen tehtävien yhteensovittamisesta 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ta-
valla.  

 
Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain val-
tuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. 
Ennen arviointikertomuksen valmistumista tar-
kastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeel-
liseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslauta-
kunta voi raportoida tilikauden aikana valtuus-
tolle myös muista merkittävistä havainnoista.  
 

73 §  
Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtä-
vät  
 
Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä 
tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvol-
lisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnai-
suusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta 
kunnan verkkosivuilla. 
 
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin  
rekisterinpitäjä. 
 
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnai-
suusilmoitukset valtuustolle tiedoksi ainakin yh-
den kerran vuodessa.  
 

74 §  
Tilintarkastusyhteisön valinta  
 
Tilintarkastusyhteisö valitaan viiden vuoden tili-
kauden hallinnon ja talouden tarkastamista 
varten. 
 

75 §  
Tilintarkastajan tehtävät  
 
Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 
123 §:ssä.  
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76 §  
Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät  
 
Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta 
toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioi-
den valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien 
tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole 
ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintarkastus-
tavan kanssa.  
 

77 §  
Tilintarkastuskertomus ja muu rapor-
tointi  
 
Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kunta-
lain 125 §:ssä.  
 
Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olen-
naisista epäkohdista viipymättä kunnanhallituk-
selle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa.  
 
Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tar-
kastuslautakunnalle.  
 
Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman 
toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tar-
kastuslautakunnan määräämällä tavalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 luku  
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta  
 
 

78 §  
Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan tehtävät  
 
Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-
sestä, sekä 
1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallin-

taa koskevat ohjeet ja menettelytavat,  
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhal-

linta toimeenpannaan ohjeistuksen mukai-
sesti ja tuloksellisesti,sekä  

3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan järjestä-
misestä ja keskeisistä johtopäätöksistä 
sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja 
merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuus-
tekijöistä.  

 

79 §  
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
tehtävät  
 
Kunnanhallitus 
1. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä 

ja yhteen sovittamisesta siten, että kunnan 
toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmis-
tetaan, 

2. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitel-
man, johon perustuen arvioidaan riskien-
hallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintopro-
sessien tuloksellisuutta,  

3. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä si-
ten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit 
tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumi-
sen vaikutukset, toteutumisen todennäköi-
syys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioi-
daan sekä  

4. valmistelee kunnanhallitukselle sisäistä val-
vontaa ja riskienhallinta koskevan toiminta-
kertomukseen otettavan osion.   

 

80 §  
Lautakunnan ja johtokunnan sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät  
 
Lautakunta ja johtokunta vastaavat toimialal-
laan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär-
jestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tu-
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loksellisuudesta sekä raportoivat kunnanhalli-
tukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 
 

81 §  
Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät  
 
Kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat vastaavat  
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeen-
panosta ja tuloksellisuudesta palvelualueel-
laan, ohjeistavat alaisiaan tehtäväalueita ja 
tehtäväyksiköitä sekä raportoivat kunnanhalli-
tuksen antamien ohjeiden mukaisesti.  
 
Tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövas-
taavat vastaavat yksikön riskien tunnistami-
sesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpitei-
den toteutuksesta ja toimivuudesta sekä rapor-
toivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden 
mukaisesti.  
 
Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen oh-
jauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestämisen ja tulokselli-
suuden valvonnasta. 
 

82 §  
Sisäisen tarkastuksen tehtävät  
 
Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riip-
pumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallin-
nan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tu-
loksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista 
sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestel-
män kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi 
kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle.  
 
Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, teh-
tävät ja vastuut määritellään kunnanhallituksen 
hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toiminta-
ohjeessa.  

III OSA  
Valtuusto 

 

11 luku  
Valtuuston toiminta  
 

 

83 §  
Valtuuston toiminnan järjestelyt  
 
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouk-
sen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheen-
johtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä 
oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes 
valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohta-
jat on valittu.  
 
Puheenjohtajisto valitaan 2 vuoden toimikau-
deksi.  
 
Valtuustossa on 2 varapuheenjohtajaa.  
 
Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä kos-
kevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston 
puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. 
 
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja 
valtuuston sihteerinä toimii valtuuston mää-
räämä viranhaltija.  
 

84 §  
Valtuustoryhmän muodostaminen ja 
valtuustoryhmän nimi  
 
Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä 
valtuustotyöskentelyä varten. 
 
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja  
puheenjohtajasta on annettava valtuuston pu-
heenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryh-
mään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava 
ilmoitus.  
 
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuu-
tettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoi-
tetun ilmoituksen.  
 
Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. 
Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuus-
toryhmästä eronneiden valtuutettujen muodos-
taman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa 
aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen val-
tuustoryhmän nimeen.  
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85 §  
Muutokset valtuustoryhmän kokoonpa-
nossa  
 
Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuus-
ton puheenjohtajalle valtuustoryhmään liittymi-
sestä ja siitä eroamisesta. Liittymisilmoituk-
sessa on oltava asianomaisen ryhmän kirjalli-
nen hyväksyminen.  
 
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, 
valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjalli-
sesti valtuuston puheenjohtajalle.  
 

86 §  
Istumajärjestys  
 
Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryh-
mittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajär-
jestyksen mukaisesti. 
 

12 luku  
Valtuuston kokoukset  
 

87 §  
Valtuuston varsinainen kokous ja säh-
köinen kokous  
 
Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa ko-
kouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat 
läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouk-
sessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- 
tai äänestysjärjestelmää. 
 
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköi-
sessä toimintaympäristössä, johon osallistu-
taan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen ko-
kous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus 
seurata valtuuston sähköistä kokousta interne-
tin kautta taikka kokouskutsussa mainitussa 
(julkisessa) tilassa.  
 
Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen 
voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa 
salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käy-
dyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuulta-
vissa eivätkä nähtävissä.  
 

88 §  
Kokouskutsu  
 
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja 
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh-
taja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouk-
sen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  
 
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä 
on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-
osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata ko-
kousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa 
kokousasioista käsitellään suljetussa kokouk-
sessa.  
 
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitse-
män (7) päivää ennen valtuuston kokousta kul-
lekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouk-
sessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Sa-
massa ajassa on kokouksesta tiedotettava 
kunnan verkkosivuilla.  
 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruut-
taa kokouksen.  
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89 §  
Esityslista  
 
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltä-
vistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätök-
siksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, 
jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslis-
talla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa 
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä 
salassapidosta. 
  
Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuu-
tetulle esityslista toimitetaan.  
 

90 §  
Sähköinen kokouskutsu  
 
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateri-
aali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kun-
nanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa 
siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, jär-
jestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettä-
vissä.  
 

91 §  
Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen 
kunnan verkkosivuilla  
 
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. 
Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan 
salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joi-
hin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä 
syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voi-
daan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslis-
tan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla 
harkinnan mukaan, ottaen huomioon kunnan 
asukkaiden tiedonsaanti-intressit.  
 

92 §  
Jatkokokous  
 
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita 
ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittele-
mättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkoko-
koukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. 
Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköi-
nen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta.  
 

93 § Varavaltuutetun kutsuminen  
 
Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on  
esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa 
asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai 
esteellisyydestä valtuuston puheenjohtajalle tai 
sihteerille.  

Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti 
tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjoh-
tajan tai sihteerin on kutsuttava valtuutetun si-
jaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
varavaltuutettu. Varavaltuutetut kutsutaan ko-
koukseen noudattaen heidän sijaantulojärjes-
tystään.  
  

94 §  
Läsnäolo kokouksessa  
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnan-
johtajan on oltava läsnä valtuuston kokouk-
sessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden 
käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läs-
näolo-oikeus.  
 
Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa 
osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemi-
seen, jollei hän ole samalla valtuutettu. 
 
Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokouk-
seen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoi-
keus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuiten-
kaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston sulje-
tussa kokouksessa.   
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalla on 
läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston julkisessa 
kokouksessa.  
 
Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnä-
olo- ja puheoikeudesta. 
 

95 §  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus  
 
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut to-
detaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toi-
mitetaan aakkosjärjestyksessä.  
 
Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjoh-
taja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja 
läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous 
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  
 
Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on 
ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. 
Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitet-
tava puheenjohtajalle.  
 
Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja 
asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislis-
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tan valtuutettu saapuu kesken kokouksen, tu-
lee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun ti-
lalle.  
 
Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai ko-
koustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudel-
leen läsnäolijat.  
 
Mikäli puheenjohtaja toteaa valtuuston menet-
täneen päätösvaltaisuuden, hänen on kes-
keytettävä tai lopetettava kokous.  
 

96 §  
Kokouksen johtaminen  
 
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtami-
sessa säädetään kuntalain 102 §:ssä.  
 

97 §  
Puheenjohdon luovuttaminen varapu-
heenjohtajalle  
 
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suos-
tumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouk-
sessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä 
aikana kokoukseen jäsenenä.  
 

98 §  
Tilapäinen puheenjohtaja  
 
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohta-
jat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, 
valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten ti-
lapäinen  
puheenjohtaja.  
 

99 §  
Esteellisyys  
 
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen 
henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja 
esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä 
vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava 
paikaltaan. Jos asia käsitellään suljetussa ko-
kouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava 
kokouksesta.  
 
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava ko-
koukseen osallistuvan esteellisyys valtuuston 
ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee 
tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi 
olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioin-
nissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asian-
omaisen henkilön on poistuttava paikaltaan.  
 

Henkilö, jonka esteellisyyden valtuusto ratkai-
see, saa osallistua esteellisyyttään koskevan 
asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tar-
koitetussa poikkeustilanteessa.  
 
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava 
pöytäkirjaan 
 

100 §  
Asioiden käsittelyjärjestys  
 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär-
jestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.  
 
Kunnanhallituksen ehdotus on käsittelyn poh-
jana (pohjaehdotus). Jos asian on valmistellut 
tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta, 
tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokun-
nan ehdotus on pohjaehdotus.  
 
Jos kunnanhallitus, tarkastuslautakunta tai tila-
päinen valiokunta on muuttanut esityslistalla 
olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on 
tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on 
pohjaehdotus. Jos ehdotus on peruutettu en-
nen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asi-
assa, asia on poistettava esityslistalta.  
 

101 §  
Puheenvuorot  
 
Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus 
keskustella.  
 
Puheenvuoro on pyydettävä sähköisesti/sel-
västi havaittavalla tavalla tai toimittamalla pu-
heenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö.  
 
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyk-
sessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheen-
johtaja voi antaa:  
1. asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuo-

ron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryh-
mien suuruuden mukaisessa järjestyk-
sessä,  

2. puheenvuoron kunnanhallituksen puheen-
johtajalle, kunnanjohtajalle sekä tarkastus-
lautakunnan ja tilapäisen valiokunnan pu-
heenjohtajalle, kun käsitellään kyseisen toi-
mielimen valmistelemaa asiaa sekä  

3. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.  
 

Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestys-
puheenvuoro on annettava ennen muita.  
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Kokouksen kulun turvaamiseksi puheenjohta-
jalla on oikeus yksittäisessä asiassa rajoittaa 
valtuutettujen puheenvuorojen pituutta siten, 
että ryhmäpuheenvuoro voi kestää 10 minuut-
tia ja muu puheenvuoro 5 minuuttia.  

 
Kokouspaikalla puheenvuoro on pidettävä 
omalta paikalta tai puhujakorokkeelta.  
 

102 §  
Pöydällepano ja asian palauttaminen 
valmisteltavaksi  
 
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu 
ehdotus asian pöydällepanosta, palauttami-
sesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, 
jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsitte-
lyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan 
kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa 
koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus 
hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, 
puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos 
ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.  
 
Asia, jota käsitellään ensimmäisen kerran val-
tuustossa eikä esityslistaa ole toimitettu ko-
kouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle 
seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäs-
osa läsnä olevista valtuutetuista pyytää asian 
pöydällepanoa. Muissa tilanteissa asian pöy-
dällepanosta päätetään enemmistöpäätöksellä.  
 

103 §  
Ehdotukset ja keskustelun päättäminen  
 
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheen-
johtaja niin vaatii.  
 
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheen-
johtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja se-
lostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset 
ja onko ehdotusta kannatettu. 
 

104 § Ilman äänestystä syntyvän päätök-
sen toteaminen  

 
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatet-
tuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaeh-
dotuksen valtuuston päätökseksi.  
 
Jos puheenjohtaja toteaa valtuuston yksimieli-
sesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdo-
tusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen val-
tuuston päätökseksi.  
 

105 §  
Äänestykseen otettavat ehdotukset  
 
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kanna-
tetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaih-
toehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulko-
puolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.  
 
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyk-
sen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus kat-
sotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestyk-
seen.  
 

106 §  
Äänestystapa ja äänestysjärjestys  
 
Äänestys toimitetaan sähköisesti/äänestysko-
neella/nimenhuudolla tai valtuuston päättä-
mällä muulla tavalla. Äänestys toimitetaan 
avoimesti.  
 
Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on 
enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää 
valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyk-
sen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien 
periaatteiden mukaan:  
 
Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten poh-
jaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voitta-
nut ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuk-
sista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa eh-
dotusta vastaan. Näin jatketaan, kunnes saa-
daan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotuk-
selle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava 
pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tar-
koittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä 
äänestettäväksi muista ehdotuksista voitta-
nutta vastaan.  
 
Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, 
otetaan ensin äänestykseen määrältään suu-
rimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkää-
minen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden 
mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdo-
tus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä 
ehdotuksista ei enää äänestetä.  
 
Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen 
on riippumaton muista ehdotuksista, sen hy-
väksymisestä tai hylkäämisestä on äänestet-
tävä erikseen. 
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107 §  
Äänestyksen tuloksen toteaminen  
 
Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena 
syntyvän päätöksen.  
 
Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mu-
kaan määräenemmistön kannatus tai yksimieli-
syys, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä en-
nen äänestyksen toimittamista ja otettava se 
huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan.  
 

108 §  
Toimenpidealoite  
 
Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa pää-
töksen valtuusto voi hyväksyä käsiteltyyn asi-
aan liittyvän toimenpidealoitteen. Toimenpi-
dealoite osoitetaan kunnanhallitukselle. Se ei 
saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen 
kanssa eikä saa muuttaa tai laajentaa pää-
töstä.  
 

109 §  
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen  
 
Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöy-
täkirjan laatimisesta määrätään 148 §:ssä. 
Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.  
 
Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa 
kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta 
laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa 
ei tarkasteta kokouksessa.  
 

110 §  
Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille  
 
Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitus-
osoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin 
kuntalain 140 §:ssä säädetään. 
 

13 luku  
Enemmistövaali ja suhteellinen vaali  
 
 

111 §  
Vaaleja koskevat yleiset määräykset  
 
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin 
varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat hen-
kilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen 
varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hy-
väksyttävä ennen vaalia.  
 
Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos 
yksikin sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimite-
taan aina suljetuin lipuin. Suljetussa lippuää-
nestyksessä  
äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, 
ettei sen sisältö ole näkyvissä.  
 
Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkin-
töjä. Äänestysliput annetaan valtuuston pu-
heenjohtajalle puheenjohtajan määräämässä 
järjestyksessä.  
 
Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput 
on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuu-
teen saakka. Jos vaali on toimitettu suljetuin li-
puin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa.  
 

112 §  
Enemmistövaali  
 
Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle ta-
hansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle tai ehdo-
kasparille. Jos valittavia on enemmän kuin 
yksi, toimielimen jäsenellä on käytettävissään 
yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä 
tai ehdokaspareja. hdelle ehdokkaalle tai ehdo-
kasparille voi antaa vain yhden äänen ja kaik-
kia ääniä ei ole pakko käyttää.  
 
Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin  
lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimi-
vat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muu-
tenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin 
päätä.  
 

113 § Valtuuston vaalilautakunta  
 
Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellis-
ten vaalien toimittamista varten vaalilautakun-
nan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kul-
lakin henkilökohtainen varajäsen.  
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Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakun-
nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytä-
kirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.  
 

114 §  
Ehdokaslistojen laatiminen  
 
Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen  
ehdokkaan tai ehdokasparin nimi kuin vaalissa 
on valittavia jäseniä ja varajäseniä.  
 
Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä 
vaalissa sitä käytetään. Vähintään kahden val-
tuutetun on allekirjoitettava ehdokaslista. En-
simmäinen allekirjoittaja toimii listan asiamie-
henä, antaa listan valtuuston puheenjohtajalle 
ja on oikeutettu tekemään siihen 116 §:ssä tar-
koitetut oikaisut.  
 

115 §  
Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoi-
mituksen nimenhuuto  
 
Valtuusto määrää ajankohdan, milloin ehdo-
kaslistat on viimeistään annettava valtuuston 
puheenjohtajalle sekä milloin vaalitoimituksen 
nimenhuuto aloitetaan.  
 

116 §  
Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaisemi-
nen  
 
Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on 
päättynyt, valtuuston puheenjohtaja antaa eh-
dokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, 
ovatko ne asianmukaisesti laaditut. Jos lis-
tassa todetaan virheitä, annetaan asiamiehelle 
tilaisuus korjata virheet vaalilautakunnan aset-
tamassa määräajassa.  
 
Jos sama henkilö on ehdokaslistan korjaami-
sen jälkeenkin ehdokkaana useammalla lis-
talla, vaalilautakunnan on, mikäli mahdollista, 
tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen 
nimensä jätetään.  
 

117 §  
Ehdokaslistojen yhdistelmä  
 
Ehdokaslistojen oikaisuja varten varatun mää-
räajan päätyttyä vaalilautakunta laatii hyväksy-

tyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, johon jo-
kaiselle ehdokaslistalle merkitään järjestysnu-
mero.  
 
Ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alka-
mista ehdokaslistojen yhdistelmä annetaan 
valtuutetuille tiedoksi ja luetaan ääneen val-
tuustolle.  
 

118 §  
Suhteellisen vaalin toimittaminen 
 
Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan  
numero, jolle ääni annetaan. Valtuutetut anta-
vat nimenhuudon määräämässä järjestyksessä 
valtuuston puheenjohtajalle äänestyslippunsa.  
 

119 §  
Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen  
 
Valtuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput 
vaalilautakunnalle, joka tutkii niiden pätevyy-
den sekä laskee ja ilmoittaa vaalin tuloksen 
noudattaen soveltuvin osin, mitä kuntavaa-
leista säädetään.  
 
Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjalli-
sen 
 ilmoituksen valtuuston puheenjohtajalle, joka 
toteaa vaalin tuloksen valtuustolle. 
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14 luku  
Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus  
 
 

120 §  
Valtuutettujen aloitteet  
 
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn 
jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oi-
keus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa 
ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite anne-
taan puheenjohtajalle. Sähköisessä kokouk-
sessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen 
puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.  
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetet-
tävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Val-
tuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun 
asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.  
 
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun lop-
puun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo 
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle 
lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edelli-
sen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti 
käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toi-
menpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Val-
tuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty 
loppuun.  
 

121 §  
Kunnanhallitukselle osoitettava kysy-
mys  
 
Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä 
kunnanhallitukselle kirjallisen kysymyksen kun-
nan toiminnasta ja hallinnosta. Kunnanhallituk-
sen on vastattava kysymykseen viimeistään 
valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään 
kolmen kuukauden kuluttua kysymyksen teke-
misestä.  
 
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään kanna-
tettu ehdotus tilapäisen valiokunnan asettami-
sesta selvittämään kysymyksessä tarkoitettua 
asiaa, valtuuston on päätettävä, asetetaanko 
tilapäinen valiokunta. Muuta päätöstä ei asi-
assa saa tehdä.  
 

122 §  
Kyselytunti  
 
Valtuutetulla on oikeus esittää kunnanhallituk-
selle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enin-
tään 5 minuutin pituisia kysymyksiä kunnan 

hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kysely-
tunti järjestetään ennen valtuuston kokousta, 
jollei valtuusto toisin päätä. Kyselytunti on julki-
nen.  
 
Valtuuston puheenjohtaja toimii puheenjohta-
jana kyselytunnilla. Kunnanhallituksen puheen-
johtaja tai hänen määräämänsä vastaa kysy-
myksiin. Kysymyksiin vastataan saapumisjär-
jestyksessä, ellei puheenjohtaja toisin päätä. 
Vastauksen saatuaan kysymyksen esittäjällä 
on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä  
lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä 
keskustelua.  
 
Kysymys on toimitettava kirjallisena viimeis-
tään seitsemän päivää ennen valtuuston  
kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset 
sekä kysymykset, joihin ei kysely tunnilla  
ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytun-
tiin. 
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IV OSA  
Päätöksenteko- ja hallintomenettely 

 

15 luku  
Kokousmenettely  
 
 

123 §  
Määräysten soveltaminen  
 
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuus-
toa lukuun ottamatta kunnan toimielinten ko-
kouksissa sekä soveltuvin osin toimitus- ja kat-
selmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyk-
siä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön 
muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toi-
sin määrätty.  
 

124 §  
Toimielimen päätöksentekotavat  
 
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa  
kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat 
ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa  
kokouksessa voidaan käyttää sähköistä 
asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.  
 
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköi-
sessä toimintaympäristössä, johon osallistu-
taan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen  
kokous).  
 
Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa 
sähköisessä päätöksentekomenettelyssä  
ennen kokousta (sähköinen päätöksentekome-
nettely).  
 
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija 
vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköi-
seen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tek-
niset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhtey-
det ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien 
edellyttämällä tavalla. 
 

125 §  
Sähköinen kokous  
 
Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.  
 
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallis-
tua vain sellaisesta tilasta, jossa salassa pidet-
tävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut 
eivät ole ulkopuolisen kuultavissa eivätkä näh-
tävissä.  

126 §  
Sähköinen päätöksentekomenettely  
 
Toimielin voi päättää asioita sähköisessä pää-
töksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mu-
kaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan 
käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuu-
luviin asioihin.  
 

127 §  
Kokousaika ja -paikka  
 
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.  
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja 
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö 
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle 
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoitta-
mansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheen-
johtaja määrää kokousajan.  
 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruut-
taa kokouksen.  
 

128 §  
Kokouskutsu  
 
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.  
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen 
aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokous-
kutsussa on mainittava, mitä toimielimen pää-
töksentekotapaa noudatetaan kunkin asian 
kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä 
päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa il-
maista, mihin mennessä asia on käsiteltävä 
sähköisesti.  
 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, 
joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toi-
mielimen päättämällä tavalla vähintään seitse-
män päivää ennen  
kokousta.  
 
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltä-
vistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätök-
siksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, 
jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslis-
talla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa 
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä 
salassapidosta. 
 
Esityslista toimitetaan myös varajäsenille.  
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129 §  
Sähköinen kokouskutsu  
 
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateri-
aali lähetetään sähköisesti. Tällöin kunnanhalli-
tus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, 
että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestel-
mät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.  
 

130 §  
Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen 
kunnan verkkosivuilla  
 
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. 
Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan 
salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joi-
hin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa jul-
kaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksit-
täisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tie-
dottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä 
asian valmistelua ei julkisteta ennen päätök-
sentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan ver-
kossa harkinnan mukaan ottaen huomioon 
kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.  
 

131 §  
Jatkokokous  
 
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita 
ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittele-
mättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkoko-
koukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. 
Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköi-
nen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta 
sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.  
 

132 §  
Varajäsenen kutsuminen  
 
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen  
sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun 
jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai  
esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian kä-
sittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäi-
sen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, 
esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa 
kutsun varajäsenelle.  
 

133 §  
Läsnäolo kokouksessa  
 
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toi-
mielimen kokouksessa on läsnäoloja puheoi-
keus  

 valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheen-
johtajalla kunnanhallituksen kokouksessa 
kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä  

 kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kun-
nanjohtajalla muiden toimielinten kokouk-
sessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan 
eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan ko-
kouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen 
vaalitoimielinten kokouksissa.  

 
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- 
ja puheoikeudesta.  
 
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemi-
sesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi 
olla läsnä  
kokouksessa asiasta käytävän keskustelun 
päättymiseen asti.  
 

134 §  
Kunnanhallituksen edustaja muissa toi-
mielimissä  
 
Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin  
rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edusta-
jansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimieli-
men kokouksessa. Edustajaksi voidaan mää-
rätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kun-
nanjohtaja.  
 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa 
tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen 
valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaali-
toimielimiin.  
 

135 §  
Kokouksen julkisuus  
 
Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 
101 §:ssä.  
 
Jos toimielin päättää pitää julkisen sähköisen  
kokouksen, yleisölle on järjestettävä mahdolli-
suus seurata kokousta internetin kautta sekä 
kokouskutsussa mainitussa tilassa.  
 

136 §  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus  
 
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa 
läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle 
kutsuttu ja päätösvaltainen.  
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137 §  
Tilapäinen puheenjohtaja  
 
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjoh-
taja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, 
valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten ti-
lapäinen puheenjohtaja.  
 
 

138 §  
Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot  
 
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtami-
sessa ja toimielimen jäsenen puheenvuoroista 
säädetään kuntalain 102 §:ssä.  
 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär-
jestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.  
 

139 §  
Kokouskutsussa mainitsemattoman 
asian käsittely  
 
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäse-
nen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa 
enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, 
jota ei ole mainittu kokouskutsussa.  
 
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen 
valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian 
päätöksellään vain perustellusta syystä.  
 

140 §  
Esittelijät  
 
Kunnanhallituksen esittelijästä määrätään 3 
§:ssä.  
 
Viranhaltijaesittely määräytyy seuraavasti: 

 hallituksessa kunnanjohtaja 

 elinvoimalautakunnassa elinvoimajohtaja 

 maaseutulautakunnassa luonnonvarapääl-
likkö 

 sivistyslautakunnassa sivistysjohtaja 

 hyvinvointilautakunnassa hyvinvointijohtaja 

 kirjastoauton johtokunnassa kirjastonjoh-
taja–kulttuurisihteeri.  

 
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen 
sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.  
 
Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään 
71 §:ssä.   
 

141 §  
Esittely  
 
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa vi-
ranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa säädetyissä 
vaalitoimielimissä asiat päätetään kuitenkin pu-
heenjohtajan selostuksen pohjalta.  
 
Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden 
asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen 
tekemään toimielimelle päätösehdotuksen.  
 
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (poh-
jaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana 
muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, 
muutettu ehdotus on pohjaehdotus.  
 
Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esitys-
listalta, 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 ehdo-
tus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kanna-
tusta.  
 

142 §  
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 ko-
koukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen 
ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee 
tarvittaessa  
antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merki-
tystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. An-
nettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen 
henkilön on poistuttava kokouksesta.  
 
Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkai-
see, saa osallistua esteellisyyttään koskevan 
asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tar-
koitetussa poikkeustilanteessa.  
 
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava 
pöytäkirjaan. 
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143 §  
Pöydällepano ja asian palauttaminen 
valmisteltavaksi  
 
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu 
ehdotus asian pöydällepanosta, palauttami-
sesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, 
jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsitte-
lyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan 
kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa 
koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus 
hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, 
puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos 
ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.  
 
 

144 §  
Ehdotukset ja keskustelun päättäminen  
 
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheen-
johtaja niin vaatii.  
 
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheen-
johtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja se-
lostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset 
ja onko ehdotusta kannatettu.  
 

145 §  
Ilman äänestystä syntyvän päätöksen 
toteaminen  
 
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatet-
tuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaeh-
dotuksen toimielimen päätökseksi.  
 
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimieli-
sesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdo-
tusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimie-
limen päätökseksi.  
 

146 §  
Äänestykseen otettavat ehdotukset  
 
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kanna-
tetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaih-
toehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulko-
puolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.  
 
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyk-
sen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus kat-
sotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestyk-
seen.  
 
 

147 §  
Äänestys ja vaali 
 
Äänestykseen sovelletaan muilta osin, mitä 12  
luvussa määrätään äänestysmenettelystä val-
tuustossa. Vaalin toimittamista koskevat mää-
räykset ovat 13 luvussa.  
 

148 §  
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen  
 
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toi-
mielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja 
pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen ku-
lusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan nä-
kemyksen mukaan.  
 
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja var-
mentaa pöytäkirjanpitäjä.  
 
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättä-
mällä tavalla.  
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa 
sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekome-
nettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja 
tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen 
kokousta.  
 
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin:  
 
Järjestäytymistietoina  

 toimielimen nimi  

 merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista 
(varsinainen kokous, sähköinen kokous, 
yksilöidään päätökset, jotka on tehty säh-
köisessä päätöksentekomenettelyssä)  

 kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä  
kokouksen keskeytykset  

 kokouspaikka  

 läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuu-
dessa kukin on ollut läsnä  

 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Asian käsittelytietoina  

 asiaotsikko 

 selostus asiasta  

 esittelijän päätösehdotus  

 esteellisyys ja perustelut  

 tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu  

 äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjes-
tys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos 
siten, että kunkin jäsenen kannanotto ilme-
nee pöytäkirjasta  

 vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos  
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 asiassa tehty päätös  

 eriävä mielipide  
 
Muuna tietoina  

 salassapitomerkinnät  

 puheenjohtajan allekirjoitus  

 pöytäkirjanpitäjän varmennus  

 merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä  

 merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä 
tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut ylei-
sesti nähtävänä.  

 
Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikai-
suvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä 
muutoksenhakukiellot.  
 
Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia mää-
räyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhalti-
jan ja luottamushenkilön tekemissä päätök-
sissä.  
 
Kunnanhallitus antaa tarvittaessa tarkempia 
ohjeita pöytäkirjan laatimisesta.  
 

149 §  
Päätösten tiedoksianto kunnan jäse-
nelle  
 
Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja 
siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen 
jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten 
kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.  
 
Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vas-
taavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos 
asianomainen viranomainen katsoo sen tar-
peelliseksi.  
 
Kunnanhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tie-
tosuojavelvoitteiden huomioonottamisesta an-
nettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietover-
kossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa oh-
jeistusta omalla toimialallaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

16 luku  
Muut määräykset  
 

150 §  
Aloiteoikeus  
 
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla 
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita 
kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palve-
lun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palve-
luaan koskevassa asiassa.  
 
Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä 
asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä 
asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, koti-
kunta ja yhteystiedot.  
 

151 §  
Aloitteen käsittely  
 
Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, 
jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tar-
koittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viran-
omainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden 
perusteella suoritetuista toimenpiteistä on an-
nettava toimielimelle tieto jäljempänä määrä-
tyllä tavalla.  
 
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun lop-
puun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo 
sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden 
perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Val-
tuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on 
loppuun käsitelty.  
 
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan 
kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimieli-
melle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi 
samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun 
käsiteltyjä.  
 
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi pro-
senttia kunnan asukkaista, aloite on kuuden 
kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava 
toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.  
 

152 §  
Aloitteen tekijälle annettavat tiedot  
 
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden 
kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viran-
omaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittely-
aika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsit-
telystä.  
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Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, 
aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite 
johtanut toimenpiteisiin.  
 

153 §  
Asiakirjojen allekirjoittaminen  
 
Valtuuston ja kunnanhallituksen päätökseen 
perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekir-
joittaa kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojoh-
taja, jollei kunnanhallitus ole päättänyt toisin.  
 
Valtuuston ja kunnanhallituksen toimituskirjan 
ja kirjelmän allekirjoittaa kunnanjohtaja ja var-
mentaa hallintojohtaja. 
 
Muun toimielimen päätökseen perustuvan so-
pimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa palvelu-
aluejohtaja tai hänen estyneenä ollessaan si-
jaiseksi määrätty, ja varmentaa asianomainen 
tehtäväaluevastaava jollei toimielin ole päättä-
nyt toisin.  
 
Muun toimielimen toimituskirjan ja kirjelmän al-
lekirjoittaa palvelualuejohtaja tai hänen esty-
neenä ollessaan sijaiseksi määrätty, ja var-
mentaa asianomainen tehtäväaluevastaava.  
 
Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa 
pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen mää-
räämä henkilö.  
 
Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja 
jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä 
tai muu toimielimen määräämä henkilö.  
 
Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimuk-
set, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämis-
sään asioissa.  
 
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa 
asian valmistelija.  
 

154 §  
Todisteellisen tiedoksiannon vastaanot-
taminen  
 
Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puo-
lesta vastaanottaa kunnanhallituksen puheen-
johtaja, kunnanjohtaja sekä kunnanjohtajan 
valtuuttama viranhaltija.  
Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puo-
lesta lautakunnan toimialalla vastaanottaa lau-
takunnan puheenjohtaja ja lautakunnan toi-
mialan johtava viranhaltija. 

V OSA  
Luottamushenkilöiden taloudellisten 
etuuksien perusteet 
 

17 luku  
Luottamushenkilöiden taloudellisten 
etuuksien perusteet 
 
 

155 §  
Soveltamisala  
 
Tätä hallintosäännön lukua sovelletaan kunnan 
luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston 
päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin 
ja kustannusten korvauksiin.  
 

156 §  
Kokouspalkkiot  
 
Kuntalain mukaisten toimielinten kokouksista 
maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:  

 
Valtuusto  

 puheenjohtaja 60 euroa 

 jäsen 40 euroa  
 

Kunnanhallitus  

 puheenjohtaja 60 euroa  

 jäsen 40 euroa  

 jaoston puheenjohtaja 45 euroa  

 jaoston jäsen 30 euroa  
 
Lautakunnat  

 puheenjohtaja 60 euroa  

 jäsen 40 euroa  

 keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja  
60 euroa 

 keskusvaalilautakunnan jäsen 40 euroa  
 
Toimikunta  

 puheenjohtaja 45 euroa  

 jäsen 30 euroa. 
 
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja 
vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle 
maksetaan kultakin äänestyksen toimituspäi-
vältä lautakunnan palkkiot 50 prosentilla koro-
tettuna. Palkkioihin sisältyy kultakin toimitus-
päivältä palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suo-
ritettavasta laskentatehtävästä. 
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157 §  
Palkkio lisätunneilta  
 
Kokouksesta, jossa toimielimen jäsen tai vara-
jäsen on ollut saapuvilla yli kolme (3) tuntia, 
suoritetaan  
lisäpalkkiona 50 prosenttia peruspalkkiosta jo-
kaiselta kolmen (3) tunnin jälkeen alkavalta 
tunnilta, ei kuitenkaan kokouksen kestettyä yli 
kuusi (6) tuntia.  
 

158 §  
Sähköinen päätöksentekomenettely  
 
Kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla alen-
nettuna. Kokouspalkkion maksamisen edelly-
tyksenä on, jäsen on osallistunut menettelyyn.  
 

159 §  
Kokouspalkkio kahdesta tai useam-
masta toimielimen kokouksesta  
 
Jos saman vuorokauden aikana pidetään use-
ampi kuin yksi saman toimielimen kokous ja/tai 
katselmus tai toimitus, katsotaan ne kokous-
palkkioita laskettaessa samaksi kokoukseksi.  
 

160 §  
Vuosipalkkiot 
 
Kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan kokous-
ten ulkopuolella toimielimen toimintaan liitty-
vistä tehtävistä seuraavat vuosipalkkiot:  
 
Valtuusto  

 puheenjohtaja 800 euroa/vuosi  
 
Kunnanhallitus  

 puheenjohtaja 1 200 euroa/vuosi  
 
Lautakunnat ja johtokunnat:  
 
Elinvoimalautakunta  

 puheenjohtaja 200 euroa/vuosi  
 
Hyvinvointilautakunta 

 puheenjohtaja 200 euroa/vuosi 
 
Sivistyslautakunta  

 puheenjohtaja 200 euroa/vuosi  
 
Maaseutulautakunta 

 puheenjohtaja 200 euroa/vuosi  
 

Tarkastuslautakunta 

 puheenjohtaja 200 euroa/vuosi  
 
Johtokunta 

 puheenjohtaja 90 euroa/vuosi  
 
Mikäli puheenjohtaja on estynyt hoitamasta 
tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa vuosi-
palkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti 
kuukauden. Siitä alkaen maksetaan varapu-
heenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta 
kohden vuosipalkkion kolmassadaskuudes-
kymmenesviidesosa siihen saakka, kunnes  
puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtäviään. 
 

161 §  
Osallistuminen toisen toimielimen ko-
koukseen  
 
Kun luottamushenkilö on toimielimen kokouk-
sessa läsnä muun kuin toimielimen puheenjoh-
tajuuden tai jäsenyyden perusteella, makse-
taan hänelle kokoukseen osallistumisesta toi-
mielimen jäsenen kokouspalkkio.  
 
Mitä 1 momentissa on määrätty, sovelletaan 
luottamushenkilöön, joka on asiantuntijana kut-
suttu kuultavaksi toimielimen kokoukseen.  
 

162 §  
Muut kokoukset ja tilaisuudet  
 
Neuvottelukuntien ja yhteistoimintaelinten sekä 
muiden vastaavien kokousten kokoontumi-
sesta maksetaan puheenjohtajalle ja jäsenelle 
vastaava palkkio kuin lautakunnan puheenjoh-
tajalle ja jäsenelle.  
 

163 §  
Palkkio toimituksista  
 
Toimielimen tai sen jäsenten suorittamasta tar-
kastuksesta, katselmuksesta tai muusta vas-
taavasta toimituksesta maksetaan 20 euroa/ 
kokouspalkkio. Edellä mainittuja toimituksia 
ovat esimerkiksi, rakennus- ja tiekatselmukset 
sekä tarkastuslautakunnan arviointitilaisuudet. 
Jäsenelle maksettavan palkkion edellytyksenä 
on, että tehtävä perustuu toimielimen päätök-
seen, ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio. 
 
Yli kolme (3) tuntia kestävään katselmukseen, 
neuvotteluun tai toimitukseen sovelletaan, mitä 
157 ja 159 §:ssä määrätään. 
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164 §  
Kokouksen peruuntuminen  
 
Jos toimielimen kokous ei ole laillinen tai pää-
tösvaltainen eikä kokousta voida pitää, makse-
taan paikalle tulleille luottamushenkilöille  
kokouspalkkio. 
 

165 §  
Luottamushenkilön palkkio sihtee-
rin/pöytäkirjanpitäjän tehtävästä  
 
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamus-
henkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 pro-
sentilla korotettuna, jollei hän saa tehtävästään 
vuosi-, kuukausi- tai muuta eri palkkiota. 
 

166 §  
Palkkion maksamisen edellytykset  
 
Kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että 
luottamushenkilö on ollut läsnä koko kokouk-
sen keston tai vähintään puoli tuntia, lukuun  
ottamatta peruuntunutta kokousta.  
 
Puheenjohtajan kokouspalkkion maksaminen 
edellyttää, että hän toimii puheenjohtajana 
koko kokouksen ajan tai vähintään puoli tuntia.  
 
Palkkion maksaminen perustuu pöytäkirjaan tai 
luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin 
muistioihin, johon on asianmukaisesti merkitty 
kokouksen/tilaisuuden kesto, läsnäolijat ja 
sekä saapumiset ja poistumiset.  

 
Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei las-
keta kokouspalkkioon oikeuttavaksi ajaksi.  
 

167 §  
Palkkioiden maksaminen  
 
Palkkiot maksetaan 4 kertaa vuodessa.  
 

168 §  
Ansionmenetyksen ja muiden kustan-
nusten korvaaminen 
 
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta an-
sionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita 
luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palk-
kaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai 
muusta vastaavasta syystä. Korvaus makse-

taan kultakin alkavalta tunnilta, enintään kah-
deksalta tunnilta vuorokaudessa. Korvauksen 
enimmäismäärä on 15 euroa/ tunti. 
 
Luottamushenkilön tulee esittää ansionmene-
tyksestä työnantajan todistus, josta on käytävä 
ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty 
aika olisi ollut korvauksen hakijan työaikaa ja 
että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. 
Elinkeinonharjoittajien tulee antaa vastaava kir-
jallinen selvitys ja vakuutus ansionmenetyksen 
ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kus-
tannusten määrästä. Selvitystä ei kuitenkaan 
vaadita, jos todellinen ansionmenetys on alle 
10 euroa/tunti. 
 
Luottamustehtävien hoitamiseen katsotaan an-
sionmenetyksen korvauksia laskettaessa kuu-
luvan kokousaika mahdollisine kokoustaukoi-
neen, kohtuullinen matka-aika kokoukseen ja 
takaisin kotoa tai työpaikalta sekä kokousme-
nettelyyn liittyvät tarpeelliset ryhmien väliset 
neuvottelut. Ansionmenetyksen ja luottamus-
toimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten kor-
vaushakemus on esitettävä kuuden (6) kuu-
kauden kuluessa toimielimen sihteerille.  
 
Kunnan palveluksessa olevan luottamushenki-
lön tulee ilmoittaa hyvissä ajoin luottamusteh-
tävän edellyttämästä poissaolosta esimiehelle. 
Esimiehen tehtävänä on, työtilanne huomioon 
ottaen, antaa lupa luottamustehtävän hoitami-
seen. Luottamustehtävän hoitoon käytetyltä 
ajalta ei suoriteta palkanpidätystä. 
 

169 §  
Matkakustannusten korvaaminen  
 
Luottamushenkilön luottamustehtävän hoitami-
sesta johtuvat matkakustannukset korvataan 
kunnan matkustusohjeen mukaisesti.  
 
Luottamushenkilölle, joka vammansa vuoksi ei 
kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä tai 
omaa autoa, korvataan toimielimen kokouksiin 
tai muihin edellä mainittuihin tehtäviin osallistu-
misesta aiheutuneet todelliset taksi- tai inva-
taksikulut.  
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170 §  
Tarkemmat ohjeet  
 
Kunnanhallitus voi antaa tarvittaessa tarkem-
pia ohjeita tämän luvun soveltamisesta.  
 

171 §  
Erimielisyyden ratkaiseminen  
 
Kunnanhallitus on toimivaltainen ratkaisemaan 
tämän luvun mukaisten palkkioiden ja korvaus-
ten määrän, mikäli niistä on syntynyt erimieli-
syyttä. 
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LIITE 1.  
Kunnan organisaatio 
 
 
 

  

Valtuusto

Kunnanhallitus

Elinvoimalautakunta
Tunturi-Lapin 

Maaseutulautakunta

Hyvinvointilautakunta Sivistyslautakunta

Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta
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Kunnanjohtaja

Elinvoimajohtaja

Kunnossapitopäällikkö
Ravitsemis- ja 

siisteyspäällikkö

Rakennustarkastaja Luonnonvarapäällikkö

Kehittämispäällikkö

Vesihuoltolaitoksen 
päällikkö, reittivastaava

(1.1.2022-31.12.2023)

Hallintojohtaja

Henkilöstöpäällikkö Talouspäällikkö

Hyivinvointijohtaja

Johtava sosiaalityöntekijä

(1.3.2022 alkaen)

Työllisyysvastaava

Avopalveluiden vastaava

Palvelusuunnittelija

Tehostetun 
palveluasimisen vastaava

Sivistysjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja Perusopetuksen rehtori

Lukion rehtori Nuorisosihteeri

Liikuntasihteeri
Kirjastonjohtaja, 
kulttuurisihteeri

Palvelualue- 
johtaja 

Tehtäväalue-
vastaava 

Tehtäväyksikkö- 
vastaava 
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LIITE 2 
Hallintosääntö 
Lautakuntien palvelualueet, tehtäväalueet ja tehtäväyksiköt  
 

Kunnanhallitus 
 

Hallinto- ja talouspalvelut 
 

Hallinto- ja tukipalvelut 
 

Henkilöstöhallinto Taloushallinto 

 Hallinnon opastus ja ohjeis-
tus, tiedolla johtaminen 

 Sopimukset, kaupat ja pien-
hankinnat  

 Tilastointi ja taloustiedot  

 Postitus-, käteiskassa- ja 
palvelupuhelinpalvelut  

 Valmistelun ja toimeenpa-
non koordinointi  

 Yhteistyö ja työryhmätyös-
kentely, strategiset tavoit-
teet ja tapahtumat   

 Turvallisuussuunnittelun 
koordinointi  

 Edunvalvonta  
 

 Työsuhdeasiat  

 Rekrytointi ja henkilös-
töpolitiikka  

 Yt- toiminta ja työsuo-

jelu  
 

 Tilinpäätös- ja talousar-
viovalmistelun koordi-
nointi  

 Osto- ja myyntireskontra  

 Kirjanpito  

 Tilastointi ja taloustiedot  

 Konsernihallinto  

 Projektihallinto  

 Palkkahallinto  

 

Demokratia ja kuntalais-
osallistaminen 

Tiedonhallinta, tieto-
hallinto ja arkistointi  
 

Viestintä 

 Kuntademokratian ja strate-
gisen päätöksenteon johta-
minen  

 Kuntalaisten osallistami-
nen  

 

 Asiahallinta ja  
kirjaamo  

 Tiedonhallinta ja  
arkistointi  

 ICT- palvelut/LapIT  

 

 Sisäinen viestintä  

 Tiedottaminen  

 Häiriö- ja poikkeusolojen 
viestintä  

 

Valmius- ja varautumissuun-
nittelu 
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Elinvoimalautakunta 
 

Elinvoimapalvelut 
 

Hallinto- ja tukipalvelut   
 

Rakennusvalvontapalvelut Vesihuoltolaitos 

 Asunto- ja tilavuokraus ja las-
kutus, taloushallinnon osa-
prosessit  

 Maankäyttöpalvelut ja kaa-
voituksen ohjaus  

 Päätöksenteko, valmistelu ja 
toimeenpano  

 Henkilöstöhallinto ja rekry-
toinnit  

 Talousarvio- ja tilinpäätösval-
mistelu  

 Hankinnat ja pienomaisuus  

 Yhteistyö ja työryhmätyös-
kentely, strategiset tavoitteet 
ja tapahtumat   

 Valmius- ja varautumissuun-
nittelu  

 Jätehuollon ja ympäristön-
suojelun tukipalvelut  

 Maaomaisuus  

 Edunvalvonta  

 

 Rakennusvalvontaviranomai-
sen tehtävät  

 Osoite- ja rakennusrekisterin 
ylläpito  

 Poikkeamisluvat ja suunnitte-
lutarveratkaisut   

 

 Vesihuoltoverkosto  

 Vedenottamot  

 Jätevedenpuhdistamo  

 

Ravitsemis- ja  
siisteyspalvelut 
 

Kiinteistö- ja tiepalvelut  
 

Liikuntapaikat ja reitistöt 

 Kunnan tuottamat  
ruokapalvelut  

 Kunnan tuottamat  
siivouspalvelut  

 

 Sisäisten ja ulkoisten toi-
mitilojen kiinteistöhuolto  

 Isännöinti- ja vuokrauspal-
velut (ml. konserni-isän-
nöinti)  

 Kunnan hallinnoimat ylei-
set alueet  

 Kunnan kaavatiet  

 Yksityistiet  
 

 Kunnan hallinnoimat 
reitistöt  

 Kunnan hallinnoimat  
liikuntapaikat  

 

Kuntakehittäminen ja mark-
kinointipalvelut  
 

 Kunnalliset kärkihankkeet, 
strateginen kehittäminen 
ja kv- yhteistyö  

 Markkinointi ja brändityö  

 Elinkeinopalveluiden kehittä-
minen ja yrityspalvelut  

 Saavutettavuus ja joukkolii-
kenne  

 Järjestö- ja yhdistystyö Hy-
vinvoinnin edistämisen toi-
minnalliset palvelut  

 Kylien kehittäminen  
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Hyvinvointilautakunta 
 
Hyvinvointipalvelut 

 
Hallinto- ja tukipalvelut  
 

Lapsiperheiden  
sosiaalipalvelut 

Työikäisten palvelut 

 Hankinnat ja pienomaisuus  

 Päätöksenteko, valmistelu ja 
toimeenpano  

 Henkilöstöhallinto ja rekry-
toinnit  

 Tilastointi ja taloustiedot  

 Talousarvio- ja tilinpäätösval-
mistelu  

 Laskutus ja taloushallinnon 
osaprosessit  

 Valmius- ja varautumissuun-
nittelu  

 Yhteistyö ja työryhmätyös-
kentely, strategiset tavoitteet 
ja tapahtumat  

 Edunvalvonta  

 

 Sosiaalihuoltolain mukaiset 
lapsiperheiden palvelut  

 Lastensuojelu, avopalvelut, 
laitospalvelut  

 Kriisi- ja sosiaalipäivystys  

 Perheoikeudelliset palvelut  

 Perhetyö  

 Kotipalvelut  

 

 TYP ja eri tuetun työllistämi-
sen muodot  

 Työtoiminta  

 Maahanmuutto ja kotoutta-
mispalvelut  

 Toimeentulotuki  

 

Päihdehuolto Vammais- ja kehitysvamma-
palvelut  
 

Ikäihmisten palvelut 

 Sosiaalinen kuntoutus  

 Avo- ja laitoshoito  

 Asumis- ja tukipalvelut  

 

 Arjen suoriutumisen perus-
palvelut ja henkilökohtai-
nen apu  

 Kodinmuutostyöt  

 Valmennus sekä päivä- ja 
työtoiminta  

 Palveluasuminen ja laitos-
palvelu  

 Erityishuolto- ohjelman 
mukaiset palvelut  

 Vammaisneuvosto  

 

 Kotona asumista tuke-
vat palvelut, tukipalvelut, 
omaishoidontuki, kotipal-
velu  

 Toiminnallisuutta ja liikku-
mista tukevat palvelut  

 Asumisen avopalvelut  

 Asumisen tehostetut  
palvelut  

 Vanhusneuvosto  

 

 

Terveyspalvelut  

 
Työllisyyspalvelut  

 
 Perusterveydenhuolto  

 Erikoissairaanhoito  

 Ympäristöterveydenhuolto  
 
 

 Työllisyys- ja valmennuspal-
velut, verkostoyhteistyö  

 Projekti- ja avustushallinto  

 Työllisyystoiminnan palvelu-
tarjonta (ml. sisäiset palve-
lut)  
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Sivistyslautakunta 
 

Sivistyspalvelut 
 

Hallinto- ja tukipalvelut  
 

Varhaiskasvatus  
 

Perusopetus 

 Hankinnat ja pienomaisuus  

 Päätöksenteko ja valmistelu  

 Henkilöstöhallinto ja  
rekrytoinnit  

 Tilastointi ja taloustiedot  

 Talousarvio- ja tilinpäätösval-
mistelu  

 Laskutus ja taloushallinnon 
osaprosessit   

 Valmius- ja varautumissuun-
nittelu  

 Yhteistyö ja työryhmätyös-
kentely, strategiset tavoitteet 
ja tapahtumat   

 Edunvalvonta  

 

 Varhaiskasvatuspalvelut  

 Tuki- ja tilapalvelut  

 Lakisääteiset rajapintapalve-
lut, koordinointi ja yhteistyö  

 Varhaiskasvatuksen tuki  
 

 Perusopetuspalvelut ja pe-
rusopetuksen järjestäminen  

 Esiopetus ja esiopetuksen 
tuki  

 Aamu- ja iltapäivätoiminta  

 Kerho- ja harrastustoiminta  

 Tuki- ja tilapalvelut,  
projektihallinta  

 Oppimisen tuki ja ohjaus  

 Sosiaalinen tuki ja turvalli-
suustyö  

 Sidosryhmäyhteistyö  

 Sisäinen yhteistyö ja työryh-
mätyöskentely, strategiset ta-
voitteet ja tapahtumat  

 Nivelvaiheen ohjaus ja oppi-
laiden sijoittumisen seuranta 
lain määräämissä rajoissa  

 

Lukio  
 

Kansalaisopisto  
 

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut  
 

 Lukio- opetuksen järjestämi-
nen  

 Keskeinen sidosryhmäyhteis-
työ ja Lappia-yhteistyö  

 SnowCollege  
Tila- ja tukipalvelut, projektihal-
linta  
Opiskelun tuki ja ohjaus  
Sosiaalinen tuki ja turvallisuustyö  
Oppivelvollisuuden valvonta  
 

 Kurssitoiminnan  
järjestäminen  

 Tuki- ja tilapalvelut,  
projektihallinta  

 Tentinvalvontapalvelut  

 Elinikäinen oppiminen  
 

 Kirjastopalveluiden järjestä-
minen  

 Digitaaliset kirjastopalvelut ja 
aineistot  

 Saavutettavat, tasa-arvoiset 
kirjastopalvelut  

 Yhteistyö ja työryhmätyös-
kentely, strategiset tavoitteet 
ja tapahtumat  

 Kulttuuritoiminnan järjestämi-
nen  

 Tuki- ja projektihallintopalve-
lut, avustukset  

 

Liikuntapalvelut  
 

Nuorisopalvelut  
 

 Liikuntapalveluiden järjestä-
minen  

 Tuki- ja projektihallintopalve-
lut, avustukset  

 Yhteistyö ja työryhmätyös-
kentely, strategiset tavoitteet 
ja tapahtumat  

 

 Yhteisöllinen ja avoin nuori-
sotyö  

 Kohdennettu nuorisotyö  

 Tuki- ja projektipalvelut  

 Sosiaalinen tuki ja turvalli-
suustyö  

 Yhteistyö ja työryhmätyös-
kentely, strategiset tavoitteet 
ja tapahtumat  

 Kerho- ja harrastustoiminta  

 Nuorisovaltuusto 
 

 
 


