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HIRVENSALMEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 
 
Käsittely:  Hirvensalmen kunnanhallitus 28.11.2011 § 
  Hirvensalmen kunnanvaltuusto 12.12.2011 § 
  
 
  Voimaantulo: 1.1.2012 alkaen 

 
 
1 LUKU 

 
YLEISET MÄÄRÄYKSET 

 
1 §  
Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 

 
Hallintosäännössä määrätään Hirvensalmen kunnan hallinnosta. 
Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä 
ja ohjeilla, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan ensisijaisena: 
 

- Valtuuston työjärjestys 
- Kunnanhallituksen johtosääntö 
- Sivistystoimen johtosääntö 
- Maaseutulautakunnan johtosääntö 
- Teknisten palvelujen päävastuualueen johtosääntö 
- Tarkastussääntö 
- Sisäisen valvonnan ohje 
- Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 

 
2 LUKU 

 
HALLINTO-ORGANISAATIO 
 
 2 §  
 Luottamushenkilöorganisaatio ja päävastuualueet 

 
Hirvensalmen kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, 
kunnanhallitus, tarkastuslautakunta sekä seuraavat lautakunnat: 
 

- Keskusvaalilautakunta 
- Sivistyslautakunta 
- Rakennuslautakunta 
- Maaseutulautakunta 
- Tekninen lautakunta 

 
Kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. 
 
Luottamushenkilöorganisaation muutoksista päättää valtuusto. 
 
Valtuusto valitsee jäsenet lautakuntiin. Kunnanhallituksen, rakennus-, 
maaseutu-, sivistys- ja teknisen lautakunnan jäsenten keskuudesta valtuusto 
valitsee toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
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Toimielinten tehtävät, kokoonpano, esittelijä ja ratkaisuvalta määritellään 
kunkin tehtäväalueen omassa johtosäännössä. 
 

3 §  
Henkilöstöorganisaatio 

 
Kunnan henkilöstöorganisaation jakaantuu päävastuualueisiin ja erillisiin 
tehtäväalueisiin. Tehtäväalueet voidaan jakaa tulosyksiköihin. Kunnanjohtaja 
vastaa kunnan toimintojen johtamisesta ja asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisesta. Kunnanjohtajan suoranaisessa alaisuudessa toimivat 
talous- ja kuntasuunnittelun ja elinkeinoelämän kehittämisen tehtäväalueet 
 
Päävastuualueet: 
 
Hallinnon päävastuualue 
- Kunnanvaltuusto 
- Kunnanhallitus 
- Keskusvaalilautakunta 
- Maaseutulautakunta 
- Vaalilautakunnat ja –toimikunnat 
 
Sivistystoimen päävastuualue 
- Sivistyslautakunta 
 
Teknisten palveluiden päävastuualue 
- Tekninen lautakunta 
- Rakennuslautakunta 
 
Päävastuualueiden esimiesten (toimistopäälliköiden) vastuut tehtävittäin 
jakaantuvat seuraavasti: 
 
Hallintojohtaja: 
 Vaalit 
 Yleishallinto 
 Henkilöstöhallinto 
 Maaseututoimi 
 Saariston elinolojen kehittäminen 
 Kulttuuritoimi 
 Nuorisotyö 
 Liikuntatoimi  

Ruokapalvelut 
Perusterveydenhuolto 
Sosiaalihuolto 
Erikoissairaanhoito 
 

Perusopetuksen rehtori: 
Kirjastotoimi 
Peruskoulutus 
Taiteen perusopetus 
Toisen asteen koulutus 
Aikuiskoulutus 
Varhaiskasvatus 
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Tekninen johtaja: 
Tekninen hallinto 
Kiinteistötoimi 
Liikenneväylät ja yleiset alueet 
Kaavoitus- ja mittaustoimi 
Palvelutoimi 
Rakennustarkastus  
Ympäristönsuojelu  
Ympäristöterveydenhuolto  

 Palo- ja pelastustoimi 
 

4 §  
Henkilöstöorganisaation johtaminen 

 
Henkilöstöorganisaatiota johtaa kunnanjohtaja apunaan päävastuualueiden 
johtajat (toimistopäälliköt). Kunnanhallitus nimeää päävastuualueiden 
esimiehet. Kunnanjohtaja määrää päävastuualueen esimiehen tehtävään 
sijaisen enintään yhdeksi vuodeksi. 
 
Päävastuualueiden esimiehet nimeävät tehtäväalueiden ja tulosyksiköiden 
esimiehet. 
 
Kunnanjohtaja nimeää johtoryhmän, joka toimii kunnanjohtajan tukena 
kunnan kehittämisessä ja johtamisessa.  
 

5 §  
Henkilöstökokoukset 

 
Esimiehet järjestävät yksikkönsä henkilöstökokouksen silloin, kun toiminnan 
kehittäminen tai tiedottamien sitä edellyttää tai kun henkilöstö sitä vaatii.  
 

6 §  
Toimenkuvausten sisältö 

 
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävät ja tulostavoitteet määrätään 
toimenkuvauksissa. 
 

7 §  
Toimenkuvausten laadinta 

 
Toimenkuvauksen valmistelee lähin esimies yhteistyössä henkilön kanssa. 
Toimenkuvat tarkastetaan tavoite/tuloskeskustelun yhteydessä.  
 
Toimenkuvaukset tarkastetaan myös henkilöstömuutosten tai 
tehtävämuutosten yhteydessä.  
 

8 §  
Toimenkuvausten hyväksyminen 

 
Toimenkuvauksen hyväksyy 
1. Kunnanjohtaja suoraan alaisuudessa olevien päävastuualueiden 

esimiesten ja suoraan alaisuudessa olevan muun henkilöstön osalta 
2. Päävastuualueiden esimiehet välittömien alaistensa osalta 
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3. Tehtäväalueiden esimiehet alaistensa osalta. 
 
 

 
3 LUKU 
HENKILÖSTÖASIAT 

 
9 § 
Viranhaltijoita koskevan lainsäädännön soveltaminen 

 
  Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty 
kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, 
päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä 
taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty. 

 
10 §  
Virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen 

 
Kunnanhallitus päättää virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten 
määräysten soveltamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää päätösvaltaansa 
edelleen. 
 

11 § 
Virkojen perustaminen, henkilöstön kelpoisuus sekä virkasuhteen 
muuttaminen työsuhteeksi 

 
Valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja 
kelpoisuusvaatimuksista, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. 
Muiden virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista 
sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, päättää kunnanhallitus. 

Viroista pidetään luetteloa, josta ilmenee myös henkilöstöltä vaadittava 
kelpoisuus. 

12 §  
Henkilöstövalinnat  

 
Valtuusto valitsee kunnanjohtajan. 

Kunnanhallitus valitsee viranhaltijat, joiden toimenkuvaan kuuluu 
päävastuualueen esimiehenä toimiminen.  

Muuhun toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen ottamisesta 
päättää pääsääntöisesti tehtäväalueen esimies asianomaisen tulosyksikön 
esimiestä kuultuaan, jollei toimielimen omassa johtosäännössä muuta todeta. 
 

13 §  
Virkojen ja toimien haettavaksi julistaminen 

 
Viran ja toimen haettavaksi julistamisesta päättää se, jonka tehtävänä on 
valita viranhaltija tai työntekijä avoinna olevaan virkaan tai toimeen, mikäli 
kunnanhallitus ei toisin päätä. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, 
julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. 
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Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn 
lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen 
virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kunnassa 
työsopimussuhteessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään kuusi 
kuukautta. 

Sen ohella mitä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä todetaan, 
voidaan myös toistaiseksi voimassa olevassa  työsopimussuhteessa oleva 
työntekijä ottaa suostumuksellaan ilman hakumenettelyä  sellaiseen 
virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset  hän täyttää, mikäli 
perusteena  on toiminnan tai tehtävien järjestelyyn  liittyvä tai muu 
hyväksyttävä syy. 

14 §  
Määräaikaisen henkilöstön ottaminen  
 

Sijaiset ja muun määräaikaisen henkilöstön ottaa se, joka on myöntänyt 
virka- tai työvapaan tai jolla muutoin on oikeus ottaa henkilöstöä ko. 
tehtäväalueella, jollei toimielimen omassa johtosäännössä muuta todeta. 

 
15 §  
Koeaika 
 

Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta sekä koeajan pituudesta 
päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. 
 

16 §  
Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 
 

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää 
hallitus tai se viranomainen,  joka päättää molempiin virkasuhteisiin 
ottamisesta. 

 
17 §  
Henkilöstön palkkaus 
 

Kunnan palvelukseen otettavan henkilöstön palkkauksen päättää 
kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti se, joka suorittaa valinnan. 
 

18 §  
Palvelusaikaan perustuvat lisät  
 

Virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat kokemuslisät, palvelulisät, 
määrävuosikorotukset ja muut vastaavat lisät myöntää hallintojohtaja. 
Hänellä on oikeus siirtää toimivaltaansa. 

 
19 §  
Sivutoimiluvat 
 

Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja 
pitämisen kieltämisestä päättää kunnanjohtaja omilla vastuualueillaan 
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välittömien alaistensa osalta sekä päävastuualueiden ja erillisten 
tehtäväalueiden esimiehet muun henkilökunnan osalta. 
 

 
20 §  
Virka- ja työvapaiden myöntäminen 
 

Jollei toimielimen omassa johtosäännössä muuta todeta, niin lakiin tai virka- 
ja työehtosopimuksiin perustuvat ei-harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat 
myönnetään seuraavasti: 

1. Kunnanhallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
kunnanjohtajalle,  

2. Kunnanjohtaja välittömässä alaisuudessaan  oleville päävastuualueiden 
ja tulosalueiden esimiehille ja muille välittömille alaisilleen,  

3. Päävastuualueiden esimiehet alaisuudessaan oleville tulosalueiden 
esimiehille ja muulle henkilöstölleen. 

Enintään yhden kuukauden mittaiset harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat 
myönnetään samoin kuin ei-harkinnanvaraisissa tapauksissa. 
Kunnanjohtajalla ja päävastuualueiden esimiehillä on kuitenkin oikeus 
myöntää harkinnanvaraista virka- tai työvapaata enintään yksi vuosi. Samaa 
menettelyä noudatetaan myös osittaisia virka- ja työvapaita myönnettäessä. 
Ammattiyhdistystoimintaa ja siihen liittyvää koulutusta varten myönnettävistä 
virka- ja työvapaista sekä niiden palkallisuudesta päättää hallintojohtaja. 
 

21 § 
Vuosilomat 
 

Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaa kunnanhallituksen puheenjohtaja. 
Kunnanjohtaja vahvistaa vuosiloman välittömässä alaisuudessaan oleville 
päävastuualueiden ja tulosalueiden esimiehille ja muille välittömille 
alaisilleen. 
 
Päävastuualueiden esimiehet vahvistavat vuosilomajärjestyksen 
alaisuudessaan oleville tehtäväalueiden esimiehille ja muulle henkilöstölleen. 
 

22 §  
Virantoimituksesta pidättäminen 
 

Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää se, joka valitsee 
viranhaltijan. 

 
23 § Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen 
 

Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee 
viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 
Mikäli lomauttaminen kohdistuu eri viranomaisten valitsemiin henkilöihin, voi 
lomauttamisesta päättää kunnanhallitus. 
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4 LUKU 
KOKOUSMENETTELY 

 
24 §  
Luvun määräysten soveltaminen 

 
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaikissa 
kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten 
kokouksissa. 
 

25 §  
Kokousaika  ja –paikka 
 

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous 
pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai 
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen 
pitämisestä. 
 

26 §  
Kokouksen koollekutsuminen 

 
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja.  
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat (asialista). Esityslista toimitetaan mahdollisuuksien mukaan 
kokouskutsun yhteydessä. 
 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –
velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Lautakuntien esityslistat on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen 
kokousta. 

 
27 §  
Jatkokokous 
 

Jos kokousasioista ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyksi, asiat voidaan 
siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta 
poissa oleville on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 
 

28 §  
Varajäsenen kutsuminen 
 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava 
varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa 
kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän 
voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä käsittelemään. Myös puheenjohtaja 
tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 
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29 §  
Kokouksen pitäminen 
  

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen 
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin 
päätä. 
 
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole 
mainittu kokouskutsussa. 
 

30 §  
Kokouksen johtaminen 
 

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta 
järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen 
annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. 
Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopettava 
kokous. 
 

31 §  
Tilapäinen puheenjohtaja 
 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä 
jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen 
puheenjohtaja. 
 

32 §  
Läsnäolo toimielinten kokouksessa 
 

Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja 
puheoikeus: 

 Kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja  
varapuheenjohtajilla,  

 Muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja  
kunnanjohtajalla,  

 Hallintojohtajalla oman vastuualueensa toimielimissä,  
 Päävastuualueiden esimiehillä oman tehtäväalueensa toimielimissä.  

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta 
päättää asianomainen toimielin.  
 
Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan asianomaisen johtokunnan 
päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle.  
 
Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään 
valtuuston työjärjestyksessä.  
 

Perustelut: KuntaL 57 §: Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei 
valtuusto jossain asiassa toisin päätä.  
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Muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos 
toimielin niin päättää.  

 
33 §  
Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 
 

Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, joilla on 
läsnäolo- ja puheoikeus toimielimien kokouksissa. Edustajaksi voidaan 
määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. 
 
Kunnanhallituksella ei ole oikeutta nimetä edustajaansa 
tarkastuslautakuntaan, keskusvaalilautakuntaan tai vaalilautakuntiin. 

 
34 §  
Esittely 
 

Asiat päätetään toimielimien kokouksissa viranhaltijan esittelystä.  

Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on 
muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt 
päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on 
peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.  

Esittelijästä määrätään kunkin päävastuualueen johtosäännössä. Esittelijän 
ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty.  

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan 
selostuksen pohjalta ilman viranhaltija esittelyä.  

Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai 
äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa 
päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. 
Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan 
tarkastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. 

Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole 
vastuussa päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä 
päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. 

35 §  
Esteellisyyden toteaminen 
 

Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun 
läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.  

Perustelut: KuntaL 52.4 §:n mukaan esteellisen henkilön on itse 
ilmoitettava esteellisyydestään. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa 
on yleensä parempi pidättyä asian käsittelystä. Jos 
esteellisyydestä kuitenkin joudutaan päättämään kokouksessa, 
esteellisyydestä päättää määräyksen mukaan asianomainen 
toimielin. Henkilön, jonka esteellisyydestä päätetään, ei ole syytä 
olla päättämässä omasta esteellisyydestään.  
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36 §  
Äänestys ja vaalit 
 

Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 

Perustelut: Katso valtuuston työjärjestys 3 ja 4 luku. 

37 §  
Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 
 

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan 
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja 
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja 
paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. 

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 

1.  Järjestäytymistietoina: 

 toimielimen nimi;  
 kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka;  
 läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä 

kokouskutsun laillisuus ja kokouksen päätösvaltaisuus.  

2.  Asian käsittelytietoina: 

 asiaotsikko;  
 selostus asiasta  
 päätösehdotus;  
 esteellisyys;  
 tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu;  
 äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä 

äänestyksen tulos;                    
 vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos;  
 päätöksen toteaminen;  
 eriävä mielipide.  

3.  Laillisuustietoina: 

 oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus;  
 puheenjohtajan allekirjoitus;  
 pöytäkirjanpitäjän varmennus;  
 merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä  
 merkintä nähtävänpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.  

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset 
ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä 
valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä 
valituskirjaan on liitettävä.  
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Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä 
tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto 
perustuu. 
 
Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja 
luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 
 

Perustelut: KuntaL 62 §. Pöytäkirja 
Toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa.  
Luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä pidetään 
pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta.  
KuntaL 63 § . Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä 
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen 
liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen 
pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä 
on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään 
vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen 
katsoo sen tarpeelliseksi.  

 
38 §  
Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 
 

Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää 
kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 
 
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen 
puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä tai päävastuualueen esimies. 

 
39 §  
Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 
 

Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta 
ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla 
niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen/lautakunnan 
käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan 
allekirjoittamisesta. 
 
Kunnanjohtaja seuraa lautakuntien/viranhaltijoiden päätöksiä ja ryhtyy 
tarvittaessa toimenpiteisiin yksittäisten päätösten ottamiseksi 
kunnanhallituksen ratkaistavaksi. 
 
Lautakunnan esittelijä seuraa toimialansa johtokuntien/viranhaltijoiden 
päätöksiä ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin yksittäisten päätösten 
ottamiseksi lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja seuraa vastaavasti kunnanjohtajan 
tekemiä päätöksiä. 

 
Perustelut: KuntaL 51 §. Asian ottaminen ylemmän toimielimen 
käsiteltäväksi 
Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja 
tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla 
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siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai 
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen 
viranomainen on tehnyt päätöksen. 
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, 
niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan 
viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai 
lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei 
kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja 
tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan 
viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi. 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 
sen ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus 
päätöksestä on tehtävä. 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 
1)  lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai 
toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä  
2)  yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai 
sosiaalitoimen asioita. 
KuntaL 89.3 §. Oikaisuvaatimus 
--- 
Jos kunnanhallitus on 51 §:n nojalla ottanut lautakunnan, sen 
jaoston tai niiden alaisen virranomaisen päättämän asian 
käsiteltäväkseen, on päätöksestä tehty oikaisuvaatimus 
käsiteltävä kunnanhallituksessa. 

 
 
5 LUKU 
KUNNAN TALOUS 

 
40 §  
Tilivelvolliset 
 
  Kunnan tilivelvollisia kuntalain tarkoittamassa mielessä ovat kunnanhallitus, 

kunnanjohtaja, päävastuualueiden esimiehet (toimistopäälliköt) sekä 
perusopetuksen rehtori. 

 
41 § 
Talousarvion täytäntöönpano 
 

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja 
hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. 
 
Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat 
käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman 
hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 
 
Tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehet vastaavat yksikkönsä 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta sekä 
käyttösuunnitelmien mukaisesta määrärahojen oikeasta käytöstä ja tulojen 
kantamisesta. 
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Tehtävät on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että 
organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen 
valvonta. Johtamansa tehtävän sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin 
ja vastuuhenkilö.  
 

42 §  
Talousarvion muutokset 
 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esiteltävä valtuustolle pääsääntöisesti 
talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion 
muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen 
allekirjoittamisen  jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle 
tehdä. 
 
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus 
toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita 
tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen 
vaikutus määrärahoihin.  
 

43 §  
Käyttöomaisuuden myynti 
 

Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden 
mukaisesti kunnanhallitus. Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja 
osuuksien myynnissä kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen 
muille toimielimille ja viranhaltijoille. 
 

44 §  
Poistosuunnitelmien hyväksyminen 
 

Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden 
perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei 
erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. 
 
Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta 
kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset 
poistosuunnitelmat. 
 
Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 
 

45 § 
Rahatoimen hoitaminen 
 

Valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamista ja 
sijoitustoimintaa  koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman 
hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman 
nettomuutoksesta. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää 
kunnanhallitus. 
 
Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa 
toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 
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46 §  
Maksujen määrääminen 
 

Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden 
yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus. 
 
Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. 
 

47 §  
Riskienhallinta 
 

Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja 
yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden 
vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille 
toimielimille ja viranhaltijoille. 
 

 
 
6 LUKU 
MUUT MÄÄRÄYKSET 

 
48 § 
Tiedottaminen 
 

Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet 
kunnan tiedottamisen periaatteista. Kunnan tiedottamisesta vastaa 
kunnanjohtaja. 

Perustelut: KuntaL 29 §. Tiedottaminen 
Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista 
asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, 
tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kunnan on laadittava 
tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, 
ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille 
on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä 
ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. 
Milloin kunnan tehtävä on annettu yhteisön tai säätiön 
hoidettavaksi, kunnan on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen 
yhteisön tai säätiön toiminnasta. 

49 §  
Kunnan asukkaiden aloitteet 
 

Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä 
valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan 
toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. 
Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on 
vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle 
lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. 
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Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi 
se aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kolmen kuukauden 
kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa 
lisätietoja aloitteen käsittelystä. 

Perustelut: Kunnan asukkaan aloitteesta on erotettava hakemus, 
jonka asukas tekee asianosaisena omassa asiassaan. Esimerkiksi 
lupaa, sosiaalietuutta ja avustusta koskevat hakemukset käsittelee 
kunnan asianomainen viranomainen hakemusten vaatimassa 
järjestyksessä. Aloite ei ole sellainen asian vireillepanotoimi, joka 
edellyttää HMenL 7-15 §:n mukaista käsittelyä. Aloitteen ja 
hakemuksen ero on joskus tulkinnanvarainen. 
KuntaL 28 §. Aloiteoikeus: Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä 
kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen 
tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta 
suoritetut toimenpisteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa 
asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia 
äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa 
käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian 
vireille tulosta. 

50 § 
Asiakirjojen antamisesta päättäminen   
                     

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (Julkisuuslain) 4 ja 14.1 
§:ssä tarkoitettu toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan 
antamista koskevaa viranomaisten ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 

Perustelut: Kuntalain 14 §:n toimeenpanon siirtämistä koskevaa 
säännöstä ei sovelleta, jos viranomaisen toimivallasta on säädetty 
erityislaissa. Julkisuuslain 14 §:n mukana asiakirjan antamista 
koskeva päätösvalta on säädetty sille viranomaiselle, jonka 
hallussa asiakirja on. 

51 §   
Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut 
 

Tavanomaisista tiedonantamisista pöytäkirjanotteista, kopioista ja muista 
tulosteista peritään sivukohtainen maksu. 

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta ja 
muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa 
tiedonhaun vaativuuden mukaan. 

Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu. 

Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisten julkisuuslain 
mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä 
vaativa tieto asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja 
viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se 
sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna 
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peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan 
porrastettuna. 

Kunnanhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen 
perusteista. 

52 §  
Tarkastussääntö  
 

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään 
tarkastuslautakunnan johtosäännössä.  
 

53 §  
Päätösvallan edelleen siirtäminen 
 

Toimielimet voivat siirtää edelleen ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 
niissä asioissa, jotka ovat erikseen todettu toimielimen omassa 
johtosäännössä. Päätösvallan edelleen siirtämisestä on ilmoitettava 
välittömästi kunnanhallitukselle. Päätösvallan siirrosta pidetään luetteloa 
keskushallinnossa. 
 

54 §  
Nimenkirjoitus 
 

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätöksiin perustuvat sopimukset ja 
sitoumukset ja kirjelmät  allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja tai  
kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja, sivistystoimen johtaja  tai 
tekninen johtaja, jollei kunnanhallitus ole toisin valtuuttanut. 

Muiden toimielimien päätöksiin perustuvat sopimukset ja sitoumukset 
allekirjoittaa ko. toimielimen puheenjohtaja tai esittelijä ja varmentaa sihteeri 
tai asian valmistelija, jollei päävastuualueen omassa johtosäännössä muuta 
määrätä. 

Kukin viranhaltija allekirjoittaa oman päätösvaltansa nojalla tehdyt päätökset 
ja niihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset. 

Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen 
määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan 
asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja 
jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä yksinkin todistaa oikeaksi. 

Asian valmistelija allekirjoittaa valmistelua koskevat asiakirjat. 

Varsinaisten allekirjoittajien ollessa estyneitä, vastaavat allekirjoitusoikeudet 
ovat heidän sijaisillaan.  

55 §  
Tarkemmat ohjeet 
 

Tarkemmat ohjeet tämän säännön soveltamisesta antaa kunnanhallitus. 
 


