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JOROISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 
 

 

 I. YLEISTÄ 

 

1 § Kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 

 

Hallintosäännössä määrätään  

 

- kunnan organisaatiosta, 

- päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, 

- taloudenpidosta,  

- toimielinten kokoonpanosta, tehtävistä ja toimivallasta, 

- viranhaltijoiden toimivallasta  

 

Hallintosäännössä on tarvittavat määräykset myös sosiaali- ja terveystoimen 

yhteistyöstä (Joroinen ja Varkauden kaupunki), maaseututoimen yhteistyöstä 

(Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava), kirjastotoimen yhteistyöstä (Joroinen, Juva ja 

Rantasalmi) sekä ympäristötoimen yhteistyöstä (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, 

Pieksämäki ja Varkaus).  

 

Yhteistyön perusteena ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävin päätöksin hyväksymät 

yhteistyösopimukset ja kunnanhallitusten hyväksymät toimialakohtaiset 

vuosisopimukset. 

 

Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla säännöillä, joihin 

nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: 

- valtuuston työjärjestys 

- tarkastussääntö 

- luottamushenkilöiden palkkiosääntö 

 

Lisäksi toimintaa ohjataan konserniohjeella, sisäisen valvonnan ohjeella ja erikseen 

määritellyillä toimintaohjeilla. 

 

Valtuusto määrittelee kunnan vision, strategiat, päämäärät ja valtuustotason tavoitteet 

talousarviossa ja -suunnitelmassa. 

 

 

II. ORGANISAATIO 
 

2 § Toimialajako ja toimialojen päätehtävät 

 

Valtuusto ja kunnanhallitus ovat vastuussa kunnan strategisesta kokonaisjohtamisesta 

ja niille kuntalaissa määritellyistä tehtävistä. 

Näiden alaisena palvelualueena kunnassa toimii keskushallinto. 
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Toimialat ja palvelualueet  

 

Kunnan toiminnot jaetaan toimialoihin, jotka jaetaan edelleen palvelualueisiin. 

Palvelualueet jaetaan palveluyksiköihin. 

 

Toimialat ja niiden palvelualueet ovat seuraavat:  

 

Kunnan johto 

- kunnanvaltuusto ja -hallitus 

- keskushallinto 

 

 Maaseutu- ja lomatoimi 

- maaseutuhallinto 

- lomatoimi 

 

Maaseutu- ja lomatoimen järjestämisestä on tehty Rantasalmen kunnan kanssa 

yhteistyösopimus (yhteinen maaseutulautakunta) 

 

Perusturva 
- perhepalvelualue 

- hoivapalvelualue 

- terveydenhuolto 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja tuotantovastuu on annettu 

yhteistoimintasopimuksella Varkauden kaupungille.  

 

Sivistys- ja vapaa-aikatoimi 

- varhaiskasvatus 

- perusopetus 

- lukio-opetus 

- kansalaisopisto (Soisalo-opisto)  

- Toenperän kirjasto 

- vapaa-aikatoimi 

 

Ympäristötoimi 

- ympäristönsuojelu 

- eläinlääkintä (perusturvan talousarviossa) 

- terveysvalvonta (perusturvan talousarviossa)  

 

Keski-Savon ympäristötoimi tuottaa Joroisten kunnalle ympäristönsuojelun, 

terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut valtuuston hyväksymän 

yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yksikkö toimii Keski-Savon 

ympäristölautakunnan alaisuudessa ja yksikön isäntäkuntana toimii Leppävirta. 

 

Tekninen toimi 

- yhdyskuntasuunnittelu 

- kuntatekniikka 

- kiinteistöpalvelut 

- maa- ja metsätilat 

- palo- ja pelastustoimi 
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- haja-asutusalueen vesihuolto 

- rakennusvalvonta 

- yksityistieasiat 

 

 

3 § Luottamushenkilöorganisaatio 

 
Kunnan virallisen luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, 

tarkastuslautakunta, kunnanhallitus sekä seuraavat lautakunnat: 

 

Toimielimet     jäsenmäärä 

 

Valtuusto    27 

Kunnanhallitus   9 

Kunnanhallituksen elinkeinojaosto  3 

Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto  3 

Tarkastuslautakunta   5 

Sivistyslautakunta   5 

Tekninen lautakunta   5 

Teknisen lautakunnan tiejaos  3  

 

Kunnan keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista, vaalitoimikunnasta sekä 

työsuojelusta ja yhteistoiminnasta on säädetty erikseen lainsäädännöllä. 

 

Lisäksi valtuusto valitsee 2 jäsentä Rantasalmen maaseutulautakuntaan, 5 jäsentä 

Varkauden perusturvalautakuntaan sekä 2 jäsentä Keski-Savon ympäristölautakuntaan 

(Leppävirta). 

 

Kunnanhallitus 

 

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa ja huolehtia kunnan 

hallintotehtävistä siten, kuin siitä säädetään kuntalaissa ja erityislaeissa tai määrätään 

tässä hallintosäännössä ja vastata siitä, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa 

määritelty toiminta-ajatus sekä päämäärät ja tavoitteet toteutuvat tehokkaasti ja 

tuloksellisesti. Kunnanhallitus vastaa valtuuston hyväksymien strategioiden 

toteutumisesta. 

 

Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 9 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 

varajäsenen kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy 

valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. 

 

Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kunnanhallituksen 

puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 

 

Kunnanhallituksen jaostot  

 

Kunnanhallituksessa on elinkeinojaosto, johon kunnanhallitus valitsee kolme jäsentä 

kunnanhallituksen varsinaisista ja varajäsenistä ja nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. Jaoston jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. 
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Kunnanhallituksessa on henkilöstöjaosto, johon kunnanhallitus valitsee kolme jäsentä 

kunnanhallituksen varsinaisista ja varajäsenistä ja nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. Jaoston jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

 

4 § Henkilöstöorganisaatio 

 

Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Sivistysjohtaja, tekninen johtaja, 

elinkeinoasiamies, laskentapäällikkö ja hallintojohtaja ovat suoraan kunnanjohtajan 

alaisia.  

 

Hallintojohtaja on kunnanjohtajan sijainen. Mikäli hallintojohtaja on estynyt, 

kunnanhallitus määrää kunnanjohtajan sijaisen. 

 

Kunnanjohtaja on hallintojohtajan sijainen. 

 

Keskushallintoa johtaa kunnanjohtaja. 

 

Sivistys- ja vapaa-aikatointa johtaa sivistysjohtaja. Sivistysjohtajan sijaisena toimii 

hallintojohtaja. 

 

Teknistä toimialaa johtaa tekninen johtaja. Teknisen johtajan sijaisena toimii 

kiinteistöpäällikkö.  

 

Palvelualueet jakautuvat palveluyksiköihin. Palveluyksikköjaosta ja 

palveluyksiköiden jakamisesta toimipisteisiin päättävät kunnanhallitus tai lautakunta 

alaistensa palvelualueiden osalta. 

 

 

5 § Johtoryhmä 

 

Kunnanjohtaja nimeää kunnan johtoryhmän, johon kuuluu myös henkilöstöjärjestöjen 

edustaja. Kunnanjohtaja voi tarvittaessa laajentaa johtoryhmää käsiteltävien 

asiakokonaisuuksien, valtuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden ja hallituksen 

asettamien erityistehtävien niin edellyttäessä.  

 

Kunnanjohtaja nimeää myös poikkeusolojen johtoryhmän, joka vastaa 

väestönsuojelusta ja poikkeusolojen johtamisesta täydennettynä Etelä-Savon 

pelastuslaitoksen edustajalla.  

 

Johtoryhmä toimii myös riskienhallinnan koordinaatioryhmänä.  

 

Toimialajohtaja määrää toimialansa johtoryhmän.  

 

Kunnan johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan johdolla ja toimialojen johtoryhmät 

toimialajohtajan johdolla. 
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6 § Johtajasopimus, tehtävänkuvaukset ja henkilökohtaiset vuositavoitteet 

 

Kunnanjohtajalla on johtajasopimus. 

Kunnanjohtajan johtajasopimus laaditaan ja tarkistetaan kunnanhallituksen 

puheenjohtajiston kanssa yhteistyössä ja sen hyväksyy kunnanhallitus. Kunnanjohtaja 

ja kunnanhallituksen puheenjohtaja käyvät vuosittain kehityskeskustelun. 

 

Tehtävänkuvauksessa määritellään henkilön asema organisaatiossa, yleiskuvaus 

tehtävästä, varahenkilö tai sijainen, tehtävän kelpoisuusehdot sekä tehtävän 

vaativuutta kuvaavat ominaispiirteet. Tehtävänkuvauksen valmistelee lähin esimies 

yhteistyössä alaisen kanssa. Tehtävänkuvauksen hyväksyy esimiehen esimies, 

kunnanhallituksen valitsemien osalta kunnanjohtaja. 

 

Tehtävänkuvaus tulee pitää ajan tasalla ja tarkistaa tarvittaessa. 

 

Tehtävänkuvaus on perustana töiden vaativuusluokitukselle. 

 

Esimiehinä toimivien viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten henkilökohtaiset 

tulostavoitteet tai muut tavoitteet määritellään vuosittain kehityskeskusteluissa 

talousarvion käyttösuunnitelmien tultua hyväksytyiksi. Henkilöstön tavoitteet 

määritellään ja niiden saavuttamista arvioidaan osana esimiehen ja alaisen välillä 

käytävää kehityskeskustelua. 
 

 

III. HENKILÖSTÖ 

 

7 § Yleistä 

 

Henkilöstön sijoittumisesta organisaatioon määrätään tehtävänkuvauksissa. 

 

 

8 § Luvun määräysten 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 muuta määrätty. 

 

 

 

 

9 § Viran haku 

 

Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan 

virkaan. Kunnanjohtajan viran julistaa haettavaksi kunnanhallitus. 

 

Viranhakuilmoittelu tapahtuu asianomaisen toimialan nimissä. 
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10 § Henkilöstön kelpoisuusehdot 

  

Virkojen kelpoisuusehdoista päättää se, jolle 11 §:n mukaan viranhaltijan valinta 

kuuluu. 

 

Työsuhteisilta vaadittavasta kelpoisuudesta päättää valinnan suorittaja ennen 

työsuhteen avoimeksi ilmoittamista.  

 

11 § Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen 

 

Valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta. 

 

Kunnanhallitus päättää hallintojohtajan, sivistysjohtajan, laskentapäällikön, 

elinkeinoasiamiehen ja teknisen johtajan valinnasta.  

 

Kunnanhallitus päättää valtuuston suorittaman ehdollisen vaalin vahvistamisesta. 

 

Vakinaisen henkilöstön valinnan valmistelee valittavan esimies ja päättää esimiehen 

esimies. 

 

Valtuuston ja kunnanhallituksen valitsemien viranhaltijoiden ja työsuhteisten 

alkupalkasta ja palvelussuhteen ehdoista päättää kunnanhallitus. Muutoin alkupalkasta 

ja palvelussuhteen ehdoista päättää valinnan suorittaja virka- ja työehtosopimuksen ja 

tehtävän vaativuusluokituksen perusteella. 

 

 

12 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 

 

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta 

annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kunnanhallitus tai se 

viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 

 

 

13 § Sivutoimilupa 

 

Sivutoimiluvasta, sen myöntämisestä ja peruuttamisesta päättää kunnanjohtaja, 

sivistysjohtaja ja tekninen johtaja alaistensa osalta. 

 

 

14 § Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen 

 

Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee 

viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 

 

Eron myöntää kunnanjohtajalle kunnanhallitus, kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan 

valitsemalle kunnanjohtaja, muille sama joka valitsee palvelussuhteeseen.  
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15 § Virantoimituksesta pidättäminen 

 

Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää sama viranomainen, joka 

valitsee viranhaltijan. Väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä päättää 

kunnanjohtaja.  

 

 

16 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa 

 

Esimies päättää alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat: 

(varhaiskasvatuksen osalta tätä päätäntävaltaa käyttää varhaiskasvatuksen esimies) 

 

1. myöntää vuosiloman, 

2. myöntää sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja 

työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton 

oikeus, 

3. myöntää harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman enintään yhdeksi 

vuodeksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman 

ajalta maksettavan palkan määrä, 

4. päättää määräaikaisen virkasuhteisen ja määräaikaisen työsuhteisen valinnasta ja 

palkkauksesta  

5. päättää alaistensa virkamatkoista, 

6. määrää tai sopii tarvittaessa alaistensa lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöstä tai 

varallaolosta, 

7. päättää koulutuksesta talousarvion käyttösuunnitelman puitteissa, 

8. vahvistaa luottamuselimen suorittaman ehdollisen vaalin, mikäli valitun 

lääkärintodistus on varaukseton, 

9. pyytää terveydentilaa koskevat tiedot ja määrää terveydentilaa koskeviin 

tarkastuksiin ja tutkimuksiin, 

 

 

IV. KUNNANHALLITUKSEN, SEN ALAISTEN JAOSTOJEN JA LAUTAKUNTIEN 

YLEINEN RATKAISUVALTA 

 

 

17 § Kunnanhallituksen toimivalta  

 

Jollei muualla ole toisin säädetty tai hallintosäännössä toisin määrätä, 

kunnanhallituksen päätettäväksi muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi, 

kunnanhallitus päättää: 

 

1. kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä noudattaen niitä ohjeita ja 

määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään on antanut 

tai kauppahinnan alittaessa 50.000 euroa. 

2. maan etuosto-oikeuden käyttämisestä maankäytön kannalta oleellisissa 

kohteissa, 
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3. asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja 

laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta, 

4. vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueesta, 

5. vesiliittymissopimuksista niissä tapauksissa, joissa maksut määrätään 

poikkeuksellisin (esim. elinkeinopoliittisin) perustein tai kyseessä on harkinta 

siitä, sallitaanko kiinteistön liittyä vesihuoltolaitokseen, 

6. hankinnoista, investoinneista ja suunnittelusta siltä osin kuin päätösvaltaa ei 

ole siirretty lautakunnalle, 

7. päättää rakennusten huonetilaohjelmien ja pääpiirustusten, lopullisten 

kustannusarvioiden ja työselitysten hyväksymisestä ja työn 

aloittamisajankohdasta sekä kunnallisteknisten investointien suunnitelmista ja 

kustannusarvioista silloin, kun kustannukset ylittävät 250 000 €, 

8. konsultti- ja asiantuntijapalvelujen hankinnasta siltä osin kuin päätösvaltaa ei 

ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle 

9. palvelujen myynnin ja oston vuosisopimuksista, 

10. muista sopimuksista siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty muulle 

viranomaiselle, 

11. joukkoliikenteen periaatteista ja annettavista lausunnoista, 

12. vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnan tuloveron sekä 

kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta, 

13. talousarviolainan ottamisesta talousarvion rajoissa, 

14. tilapäislainojen enimmäismäärästä, 

15. sijoitustoimintaa koskevista ohjeista valtuuston päättämien perusteiden nojalla, 

16. selityksen antamisesta valtuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan 

valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole 

kumottava, 

17. kunnanjohtajan palkkauksesta ja muusta harkinnanvaraisesta 

virkaehtosopimuksen soveltamisesta, 

18. kunnan riskien vakuuttamisesta, 

19. lausunnosta kunnan pelastustoimen palvelutasosta, 

20. avoimien saatavien poistamisesta tileistä ja luottotappioiksi kirjaamisesta. 

 

Päättää seuraavista maankäyttö- ja rakennuslaissa(5.2.1999/132) kunnan päätettäväksi 

määrätyistä asioista: 

 

1. maankäyttösopimukset (11 §), 

2. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä rakennusjärjestyksen 

hyväksyminen sekä nähtävillepano, yleiskaavaluonnoksen nähtävillepano, 

kaavoituskatsaus ja tonttijako (7 §, 15 §, 79 §), 

alueiden käytön suunnittelu sekä rakentamisen ohjaus (20 §) 

3. rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen yleis- tai asemakaavan 

laatimisen tai muuttamisen vireillä ollessa (38 §), 

4. poikkeamisluvat (171 §), 
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5. toimenpiderajoitusten määrääminen ja pidentäminen, kun yleiskaavan 

laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille (38 §), 

6. asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannusten periminen (59 §), 

7. asemakaavan ajanmukaistamispäätös (60 §), 

8. rantayleiskaavan laatimiskustannusten periminen (76 §), 

9. rakentamiskehotuksen antaminen ja luettelointi (97 §), 

10. maanomistajalle maksettavaksi määrättävä katualueen korvaus (105 §), 

11. päätös kehittämisalueeksi nimeämisestä (110 §), 

12. valittaminen MRL:n 191-194 §:ien nojalla, 

 

Päättää seuraavista kiinteistönmuodostamislaissa kunnan päätettäväksi määrätyistä 

asioista: 

 

1. kunnan suostumus lohkomiseen rakennuspaikaksi tarkoitetun määräalan 

alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimista varten (35 §), 

2. kunnan suostumus lohkomiseen rakennuspaikaksi tarkoitetun määräalan 

rantavyöhykkeellä tai ranta-alueen suunnittelutarvealueella (36 §), 

3. kunnan lausunnon antaminen naapurikuntaa koskevassa maankäyttö- ja 

ympäristönsuojeluasiassa.  

 

Kunnanhallitus voi siirtää edellä mainituissa asioissa päätösvaltaa edelleen 

lautakunnalle, kunnanhallituksen jaostoille, tai viranhaltijalle. 

 

 

18 § Elinkeinojaosto  

 

1. valmistelee kunnanhallituksen päätettäväksi elinkeinotoimen alueella tehtävät 

sopimukset ja toimenpiteet, rakentamishankkeet ja muut kunnanhallituksen 

käsittelyyn vietävät elinkeinoasiat ja käy niitä koskevat neuvottelut 

2. päättää kehittämis- ja elinkeinopoliittisten avustusten määräytymisestä 

3. päättää kehittämis- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin osallistumisesta 

määrärahojen puitteissa  

4. päättää Joroisten Musiikkipäivien ja Teräsmieskisojen ja mahdollisten muiden 

tapahtumien yhteistyösopimuksista  

 

 

19 § Henkilöstöjaosto 

 

1. päättää henkilöstöasioissa noudatettavista yleisistä ohjeista, 

2. valmistelee ja ylläpitää palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät,  

3. päättää virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanoa ja virka- ja 

työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamista koskevista 

asioista siltä osin kuin se ei kuulu muun toimielimen tai viranhaltijan 

toimivaltaan, 

4. päättää virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä paikallisesti sovittavista 

asioista, 
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5. päättää sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta ja palvelussuhteen 

ehdoista (kunnanjohtajaa lukuun ottamatta). 

6. päättää hallintojohtajalle siirrettävästä päätösvallasta henkilöstöasioissa. 

 

 

 

20 § Kuntien väliset sopimukset tehtävien hoitamisesta 

 

Kuntalain 76 §:n 3. momentin nojalla kunnanhallituksen hyväksymällä kuntien 

välisellä sopimuksella voidaan sopia, että toisen kunnan virassa oleva viranhaltija 

voi toimia kunnan viranhaltijan sijaisena tai viranhaltijan asemassa ja käyttää 

kunnan viranhaltijalle säädettyä ratkaisuvaltaa hallintosäännön määräysten 

mukaisesti sekä yleisen että erityisen toimivallan osalta. 

 

 

21 § Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta  

 

Lautakunta päättää  

 

1. keinoista palvelujen järjestämiseksi valtuuston määrittelemän laadun ja määrän 

toteuttamiseksi talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa, ellei tässä 

säännössä tai muualla ole muuta todettu tai päätetty,  

2. toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista,  

3. alaisensa viranhaltijan määräämisestä ratkaisemaan asian, milloin se lain tai 

siihen rinnastettavan määräyksen taikka säännön nojalla on lautakunnan 

määrättävissä,  

4. hallinnassaan olevien alueiden ja toimitilojen vuokralle antamisesta tai muun 

käyttökorvauksen perimisestä,  

5. niistä hankinnoista, joihin lautakunnalle on myönnetty määrärahat, jos 

hankinta ei ylitä kunnanhallituksen mahdollisesti vahvistamia hankinnan 

enimmäisrajoja. Lautakunta päättää alaistensa viranhaltijoiden 

hankintavaltuudet. 

6. irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta,  

7. toimialaansa kuuluvien palvelumaksujen ja muiden taksojen suuruudesta, ellei 

säännöksissä tai ohjeissa ole muuta määrätty 

8. vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille 

määrätyn viivästyskoron suorittamisesta 

9. vahingonkorvauksen myöntämisestä toimialallaan tapauksissa, joissa kunta on 

katsottava korvausvelvolliseksi, 

 

V. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA 

 

Toiminta-ajatus 

Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä 

kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. 
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22 § Sivistyslautakunnan tehtävät  

 

Lautakunta hoitaa seuraavissa laeissa säädetyistä tehtävistä ja toimii laeissa 

tarkoitettuna toimielimenä: laki lasten päivähoidosta (36/73), perusopetuslaki 

(628/98), lukiolaki (629/98), kirjastolaki (904/98), kunnan kulttuuritoiminnasta 

annettu laki (728/92), taiteen perusopetuksesta annettu laki (633/98), nuorisolaki 

(72/06), liikuntalaki (1054/98) ja museolaki (729/92). 

 

 

23 § Sivistyslautakunnan erityinen toimivalta 
  

 Sivistyslautakunta päättää 

 

1. varhaiskasvatuksen suunnitelmasta, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukio-

opetuksen opetussuunnitelmista, 

2. koulujen lukuvuoden työajasta 

3. koulukuljetusperiaatteet  

4. lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista 

5. nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen avustusten jakamisperiaatteista ja 

ohjeista 

6. kunnassa järjestettävästä esiopetuksesta 

7. kirjallisen varoituksen antamisesta ja oppilaan erottamisesta koulusta 

määräajaksi, 

8. perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistavasta, 

9. perusopetuksen oppilaan ottamisesta tai siirrosta erityisopetukseen tai 11-

vuotiseen opetukseen mikäli vanhemmat vastustavat siirtoa 

10. perusopetukseen valmistavan tai lisäopetuksen järjestämisestä 

11. toimialansa hankkeisiin ja kokeiluihin osallistumisesta 

12. palvelujen ostamisesta Soisalo-opistolta/kansalaisopistolta. 

 

Sivistyslautakunta voi siirtää omaa päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle, 

mikäli se lain mukaan on mahdollista. 

 

 

VI. YMPÄRISTÖTOIMIALA 

 

Toiminta-ajatus 

 

Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kuntien sekä Pieksämäen ja Varkauden 

kaupunkien yhteinen ympäristötoimi tuottaa kunnalle ympäristönsuojelun, 

terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut valtuuston hyväksymän 

yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yksikkö toimii Keski-Savon 

ympäristölautakunnan alaisuudessa ja yksikön isäntäkuntana toimii Leppävirta. 
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 24 § Keski-Savon ympäristölautakunnan tehtävät 

 

Keski-Savon ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvat ympäristönsuojelun, 

terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tehtävät sekä muut tehtävät jotka on sen 

omassa johtosäännössä määrätty. 

 

Seudullisessa ympäristötoimessa mukana olevien kuntien osallistumisesta ja 

tehtävistä on sovittu kuntien välisessä tehtävien järjestämistä koskevassa 

sopimuksessa. 

 

 

VII. TEKNINEN TOIMIALA 

 

Toiminta-ajatus 

 

Teknisen toimialan tehtävänä on tuottaa kunnan tarvitsemat tekniset palvelut 

luovasti, asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteena on 

tuottaa kunnan asukkaille hyvä aineellinen toiminta- ja elinympäristö. 

 

Tekninen toimiala tuottaa myös kunnan rakennusvalvonnan ja yksityistielain 

mukaiset palvelut ja vastaa näiden kehittämisestä. Tavoitteena on edistää hyvää 

rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa 

sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. 

 

 

 

25 § Teknisen lautakunnan tehtävät 

 

Tekninen lautakunta toimii seuraavissa laeissa tarkoitettuna toimielimenä:  

 

- laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpidosta 1978/669 

- jätelaki 646/2011, toimialansa osalta 

- laki ajoneuvojen siirtämisestä 2008/ 828 sekä 1508/2011 

- vesihuoltolaki 2001/119, toimialansa osalta 

- maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, rakennusvalvontaviranomainen 

- ulkoilulaki, lain tarkoittama kunnan viranomainen 

 

Teknisen lautakunnan erityinen toimivalta 

 

Tekninen lautakunta 

 

1. päättää investoinneista, hankinnoista ja rakennusurakoista silloin, kun niiden 

kustannukset ovat 25 001 – 250 000 € 

2. hyväksyy niitä investointeja, hankintoja ja rakennusurakoita koskevat 

suunnittelusopimukset, jotka ovat sen ratkaisuvallassa kohdan 1 mukaan sekä 

päättää välttämättömistä muutoksista hyväksyttyihin suunnitelmiin, 

3. päättää kaikkien sekä kunnan omana työnä että urakalla suoritettavat 

rakennustöiden valvonnasta, 
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4. kohdan 1. mukaisen toimivaltansa osalta päättää talousarvioon varatuilla 

määrärahoilla toteutettavien töiden suoritustavasta, aloittamisesta sekä 

urakkasopimuksista, 

5. päättää maa-ainesten myynnin periaatteista kunnanhallituksen antamien 

ohjeiden mukaisesti, 

6. päättää jätehuollon järjestämisestä, 

7. päättää rakennusten huonetilaohjelmien ja pääpiirustusten sekä lopullisten 

kustannusarvioiden ja työselitysten hyväksymisestä sekä kunnallisteknisten 

investointien suunnitelmista ja kustannusarvioista samoin kuin muista 

suunnitelmista ja kustannusarvioista kohdan 1. mukaisen toimintavaltansa 

puitteissa, 

8. päättää hankkeisiin ja kokeiluihin osallistumisesta, 

9. päättää kunnan vesi- ja viemärilaitosten käyttö- ja kunnossapitotehtävistä, 

10. laatii esityksen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueesta, 

11. antaa osaltaan lausunnot kaavaehdotuksista, 

12. nimeää rakennustoimikunnan, 

13. päättää toimitilojen käytöstä perittävien vuokrien tasosta kunnan 

ulkopuolisille asiakkaille, 

14. päättää lykkäyksen myöntämisestä tonttien ja muiden alueiden myynti- ja 

vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden 

täyttämiseen, 

15. päättää kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien 

hyväksymisestä ja muuttamisesta toimialansa osalta, 

16. päättää liike- ja yritystilojen vuokraamisesta, 

17. päättää puun myynnistä valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti ja 

hyväksyy metsätaloussuunnitelman sekä vuosittaiset hoitosuunnitelmat.  

18. Valitsee keskuudestaan kolmijäsenisen tiejaoksen ja kullekin henkilökohtaisen 

varajäsenen. 

 

26 § Teknisen lautakunnan tiejaoksen tehtävät 

 

Toimii alla lueteltujen lakien tarkoittamana toimielimenä: 

- Yksityistielaki, lain edellyttämä viranomainen 

 

Teknisen lautakunnan tiejaoksen erityinen toimivalta 

 

Teknisen lautakunnan lupajaos 

1. siirtää edellä mainittujen lakien ja asetusten mukaista toimivaltaa 

viranhaltijoille, 

2. ratkaisee yksityistielain mukaiset kunnalle kuuluvat tehtävät.  
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VIII. MAASEUTUTOIMEN TOIMIALA 

 

Toiminta-ajatus 

 

Maaseututoimi on Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueilla 

toimiva hallinto- ja palveluyksikkö, joka hoitaa sille osoitetut maaseutuhallinnon 

viranomaistehtävät, vastaa yhteislautakunnan ja Maatalousyrittäjien 

eläkelaitoksen välillä solmitun maatalouslomituksen toimeksiantotehtävän 

toteuttamisesta sekä hoitaa sille osoitetut maatalouden kehittämistehtävät.  

 

 

 27 § Maaseutulautakunnan tehtävät 

 

Rantasalmen kunnan maaseutulautakunta on kuntalain 77 §:n mukainen yhteinen 

toimielin. Lautakuntaan kuuluu kaksi jäsentä kustakin sopimuskunnasta. 

Yhteislautakunta huolehtii kuntalain 76 §:n mukaisesti sopimuksen nojalla 

maaseutuhallinnon ja lomituspalvelujen tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja 

Sulkavan kuntien puolesta. Lisäksi Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa 

tehdyn toimeksiantosopimuksen perusteella lautakunta hoitaa lomituspalvelujen 

tehtäviä osittain Savonlinnan kaupungin alueella. 

 

Maaseutulautakunta toimii seuraavissa laeissa tarkoitettuna toimielimenä:  

 

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010),  

Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 

(1336/1992), 

Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 

(1100/1994). 

 

Maaseutulautakunnan tehtävistä määrätään muutoin tarkemmin Rantasalmen 

kunnan hallintosäännössä. 

 

 

 

IX. PERUSTURVAN TOIMIALA 

 

 

Joroisten kunta on antanut yhteistoimintasopimuksella sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluiden järjestämis- ja tuotantovastuun Varkauden 

kaupungille 1.1.2013 lukien. 

 

Varkauden kaupungin perusturvalautakunta on kuntalain 77 §:n mukainen 

yhteinen toimielin, joka vastaa lainsäädännön mukaisesti niistä tehtävistä, jotka on 

säädetty sosiaali-, terveys- tai terveydenhuoltolautakunnan tehtäväksi.   

 

Perusturvalautakunta huolehtii sosiaali- ja terveydenhuollosta ja muista sille 

määrätyistä tehtävistä Varkauden kaupungin perusturvalautakunnan johtosäännön 

määräysten mukaisesti. 
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Joroisten kunnanvaltuusto hyväksyy valtuustokausittain yhteistoiminta-

sopimuksessa säädetyn sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, 

jossa määritellään ne palvelut (palveluverkosto ja toimipisteet, palvelutuotteet, 

palvelun taso ja laatu sekä palvelutuotannon resurssit), jotka Joroisten kunnan 

alueella ja joroislaisille asiakkaille järjestetään/tuotetaan. 

 

Kunnanhallitus hyväksyy vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon 

vuosisopimuksen, jonka mukaan perusturvalautakunta järjestää/tuottaa ne palvelut 

Joroisten kunnalle, jotka kunnanvaltuusto vuosittain kunnan talousarviossa on 

edellyttänyt tuotettavaksi. 

 

Perusturvalautakunta toimii Varkauden kaupungin perusturvalautakunnan 

johtosäännön määräysten mukaisesti. 

 

 

28 § Kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 

1. määrää tarvittaessa kunnanjohtajan lyhytaikaisen sijaisen,  

2. myöntää kunnanjohtajan virkavapaudet, 

3. hyväksyy kunnanjohtajan matka- ja muut laskut. 

 

 

 

29 § Viranhaltijan päätöspöytäkirja 

 

Viranhaltijoiden on pidettävä päätöspöytäkirjaa. 

  

 

 

30 § Viranhaltijoiden toimivalta 

 

Kunnanjohtaja 

päättää 

1.  sopimuksista, silloin kun hankintahinta ei ylitä 30 000 euroa ja sopimuksen 

tekeminen ei kuulu toimielimien tai muun viranhaltijan toimivaltaan, 

2.  maan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä maankäytön kannalta oleellisia 

kohteita lukuun ottamatta, 

3. kunnan pankkitilien käyttöoikeuksien myöntämisestä 

4. elinkeinopoliittisten avustusten myöntämisestä 

5. kehittämis- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin osallistumisesta siltä osin kuin 

elinkeinojaosto antaa valtuudet. 

 

Hallintojohtaja 

päättää 

1. asuinhuoneistojen vuokrista ja muista asuinhuoneistoista perittävistä maksuista, 

2. asemakaavan mukaisten asuntotonttien vuokraamisesta sekä asuntotontin 

vuokraoikeuden siirroista 

3. metsästysalueiden vuokraamisesta,  
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4. pellonvuokrasopimuksien hyväksymisestä, 

5. henkilökohtaista korkotukilainoitusta koskevat asiat, 

6. henkilökohtaisten aravalainojen osalta kunnalle kuuluvista asioista. 

7. tilapäislainan ottamisesta kunnanhallituksen päättämissä rajoissa 

8. erääntyneiden saatavien maksusuunnitelmista ja pienten saatavien poistamisesta 

kunnanhallituksen päättämisessä rajoissa. 

9. muihin kuin kehittämis- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin osallistumisesta, 

milloin niiden kustannusarvio alittaa 10 000 €.  

10. maksuista, taksoista ja vuokrista valtuuston päättämien yleisten perusteiden nojalla 

siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu lautakunnalle 

11. vastaa henkilöstö- ja palkka-asiamiestehtävistä; ellei toisin ole määrätty.  

 

Asuntoasiat 

 

Ratkaisuvaltaa kunnan suoraan omistamien asuinhuoneistojen ja asuinrakennusten 

vuokraamisesta käyttää palvelupisteen palvelusihteeri. Hallintojohtaja määrittelee 

viranhaltijapäätöksellä varsinaisen vastuuhenkilön ja hänelle varahenkilön. 

 

Sivistysjohtaja 

 

1. päättää ja johtaa opetuksen pedagogista kehittämistä, 

2. päättää oppilaan lähikoulun harkinnanvaraisissa tapauksissa 

3. päättää peruskoulun oppilaaksi ottamisesta, mikäli vanhemmat hakevat lapsen 

muuhun kuin kunnan osoittaman lähikouluun, 

4. päättää oppilaan ottamisesta tai siirtämisestä erityisopetukseen(PKL 17 § 2 mom. 

ja 18 §), kun käytetään harkintaa oppilaan kouluryhmästä/koulupaikasta, 

5. päättää pätevästä syystä peruskoulun oppilaan määräämisestä väliaikaisesti 

käymään koulua kunnan muussa samankielisessä koulussa kuin omassa 

lähikoulussa, 

6. päättää oppilaan oikeudesta aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai 

myöhemmin, 

7. päättää oppilaan vapauttamisesta jonkin oppiaineen opiskelusta muutoin kuin 

tilapäisesti, mikäli huoltajan kanta on myönteinen, 

8. nimeää rehtorin tehtäviä hoitavan koulunjohtajan 

9. hyväksyy opetussuunnitelmiin perustuvat koulujen vuosisuunnitelmat, 

10. päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksymisestä 

11. päättää koko sivistystointa/opetustointa koskevien työryhmien asettamisesta, 

12.  päättää koulukuljetuksiin oikeutetut oppilaat hyväksyttyjen 

koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti 

13. päättää perusopetuslain 32 § mukaiset erityisestä syystä myönnettävät poikkeukset 

maksuttomaan koulukuljetukseen 

14. päättää palvelualueensa asiakasmaksuista asiakasmaksulain ja lautakunnan 

ohjeiden mukaisesti sekä maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta 

asiakasmaksulain mukaisesti 

15. päättää viranhaltijan tai työntekijän siirtämisestä toiseen palvelualueeseen, 
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16. käyttää muulle viranhaltijalle siirrettyä ratkaisuvaltaa tämän ollessa esteellinen tai 

estynyt ellei sijaista ole määrätty. 

 

 

Rehtori/koulunjohtaja  
 

1. rajoittaa perustellusta syystä pääsyä opetusta seuraamaan, 

2. määrää muun kuin perusopetuksessa olevan oppilaan perusopetuksen tutkinnon ja 

yksittäisen oppiaineen tutkinnon vastaanottamisesta, 

3. määrää kouluunsa kuuluvan kotiopetuksessa olevan oppilaan edistymistä varten 

tarvittavan tutkivan opettajan, 

4. päättää luvan myöntämisestä oppilaan poissaoloon yli 3 päivän osalta, 

5. päättää kodin ja koulun yhteistyöstä, 

6. päättää koulun järjestyssäännöstä, mikäli se ei sisälly opetussuunnitelmaan, 

7. päättää oppilaan ottamisesta tai siirtämisestä erityisopetukseen, kun ei tule 

harkintaa oppilaan siirtämisestä toiseen kouluun tai kouluryhmään, 

8. päättää oppilaan ottamisesta tai siirtämisestä erityisen tuen piiriin, oppiaineiden 

yksilöllistämisistä ja tuen eri muotoihin liittyvistä muutoksista huoltajan 

suostumuksella 

9. vahvistaa oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan 

suunnitelman (HOJKS), joka on laadittu yhteistyössä asiantuntijoiden ja 

huoltajien kanssa, 

10. päättää lapsen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta 

11. määrää tarvittaessa peruskoulun opettajan enintään 3 työpäivää kuukaudessa 

huolehtimaan toisenkin opettajan tehtävistä, milloin tämä odottamattoman esteen 

takia ei voi antaa opetusta eikä muuta sijaista saada, 

12. päättää valitun aineen vaihtamisesta, 

13. päättää oppilaan valinnaisaineista, jos huoltaja ei suorita valintaa määräajassa tai 

huoltajan valitsemaa opetusta ei voida järjestää, 

14. päättää oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä sekä korvaavan opetuksen 

järjestämisestä. Oppiaineen opiskelusta vapauttamisesta muutoin kuin tilapäisesti 

päättää kuitenkin sivistysjohtaja, 

15. päättää opetusharjoittelijan ottamisesta, 

16. päättää ei-harkinnanvaraiseen asiantuntijalausuntoon perustuvat poikkeukset 

maksuttomaan koulukuljetukseen, 

17. päättää uskonnon opetuksesta vapauttamisesta, 

18. päättää lukiolain 13 § mukaiset erityiset opetusjärjestelyt, 

19. päättää luokanvalvojan ja lukion ryhmäohjaajien määrästä, 

20. päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä tai määrää hyväksyvän 

opettajan, 

21. päättää lukion opiskelijavalinnasta, 

22. myöntää luvan lukion suoritusajan pidennykseen, 

23. myöntää luvan suorittaa lukion opintoja opetukseen osallistumatta, 
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24. päättää koulutilojen tilapäisestä tai lyhytaikaisesta vuokraamisesta tai 

luovuttamisesta koulun ulkopuoliseen käyttöön ja siitä perittävästä korvauksesta 

joko vahvistetun taksan mukaisesti tai sen puuttuessa tapauskohtaisesti 

 

 

Opettajat 

 

Viranhaltijan ja tuntiopettajan tulee yhteistyössä oppilaiden, näiden huoltajien ja 

koulun henkilökunnan kanssa pyrkiä saavuttamaan opetukselle säädetyt ja määrätyt 

tavoitteet ja osallistua koulun kehittämiseen sekä suorittaa opetussuunnitelmaan ja 

siihen perustuvan suunnitelman mukaan hänelle kuuluvat tehtävät ja laissa ja 

asetuksessa säädetyt ja erikseen määrätyt tehtävät. 

 

Peruskoulun ja lukion opettajan tulee enintään kolmena työpäivänä kerrallaan 

huolehtia toisenkin opettajan tehtävistä, milloin tämä odottamattoman esteen takia 

ei voi antaa opetusta eikä muuta sijaista saada. 

 

Peruskoulun ja lukion opettaja päättää luvan myöntämisestä oppilaan poissaoloon 

enintään 3 päivän osalta. 

 

 

Kirjastotoimenjohtaja 

1. päättää kirjastojen sisäisestä työvoiman käytöstä sekä ratkaisee tarvittaessa, 

minkä yksikön hoidettavaksi jokin uusi tehtävä tai asia kuuluu 

2. päättää palveluyksikkönsä kirjastoaineiston valinnasta 

3. päättää Toenperän kirjastojen aukioloajat 

4. päättää kirjastojen käyttösäännöistä ja kirjastoissa perittävistä maksuista 

5. voi siirtää omaa päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle 

 

Kirjastonjohtaja 

 

1. päättää palveluyksikkönsä kirjastoaineiston valinnasta 

2. päättää palveluyksikön aukioloaikojen tilapäisistä muutoksista 

3. voi siirtää omaa päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle, 

Rantasalmen kirjaston johtaja päättää kirjastoautotoimintaa koskevista asioista 

talousarvion puitteissa sekä kirjastoautotoiminnan suunnittelusta, seurannasta ja 

arvioinnista. 

 

Juvan kirjaston johtaja vastaa koulun ja kirjaston yhteistyöstä sekä palvelualueen 

pedagogisten palvelujen suunnittelusta, seurannasta ja arvioinnista. 
 

Vapaa-aikatoimen päällikkö 

 

1. päättää museoiden aukioloajoista 

2. päättää kulttuuritoimen, nuorisotoimen ja liikuntatoimen avustuksista 

hyväksyttyjen avustussääntöjen mukaisesti, 
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3. päättää liikunta-alueiden maanvuokrasopimuksista ja vapaa-aikatoimen 

ostopalvelusopimuksista 5 000 €:oon saakka 

 

 

 Varhaiskasvatuksen esimies 

 

1. päättää lasten päivähoitoon ottamisesta ja hoitopaikkoihin sijoittamisesta 

2. päättää lapsiperheiden kotipalvelun antamisesta 

3. päättää palvelualueensa asiakasmaksuista asiakasmaksulain ja lautakunnan 

ohjeiden mukaisesti 

4. päättää päivähoitopalvelujen ostamisesta lautakunnan määrittelemin 

valtuuksin 

 

Rakennustarkastaja 

 

1. myöntää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat, 

2. valvoo määrättyjen maksujen perintää, 

3. suorittaa kaavatiealueen haltuunottokatselmuksen, 

4. päättää kaavatiealueen tilapäisestä käytöstä, rajoituksista yms., 

5. hyväksyy vastaavan työnjohtajan, KVV- työnjohtajan, vaikeiden töiden 

työnjohtajan yms., 

6. antaa lausunnot poikkeamislupahakemuksiin sekä myöntää vähäiset 

poikkeamiset rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §), 

7. vastaa korjausavustusten ja korjausneuvonnan, yms. tiedottamisesta, 

myöntämisestä ja valvonnasta. 

 

 

 Tekninen johtaja 

 

1. päättää koko teknistä tointa koskevien työryhmien asettamisesta, 

2. käyttää muulle viranhaltijalle siirrettyä ratkaisuvaltaa tämän ollessa esteellinen 

tai estynyt ellei sijaista ole määrätty, 

3. päättää talousarvion investointiosan mukaisista investoinneista, hankinnoista 

ja urakoista silloin, kun niiden arvo ei ylitä 30.000 euroa, 

4. päättää taksoituksen ulkopuolisten jätemaksujen määräämisestä ja 

maksuunpanosta, 

5. päättää tori- ja venepaikkojen vuokrauksesta, 

6. päättää luvan myöntämisestä johtojen, kilpien ja muiden sellaisten laitteiden 

sijoittamiseen kunnan omistamille ja hallitsemille alueille, milloin niistä 

aiheutuva haitta on katsottava vähäiseksi tai milloin se asetetaan tilapäisesti, 

7. päättää taksoituksen ulkopuolisten vesi- ja jätevesimaksujen määräämisestä ja 

maksuunpanosta, 

8. päättää vesi- ja viemärilaitoksen liittymissopimuksien ja -maksujen 

hyväksymisestä teknisen lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti, 
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9. päättää vesi- ja viemärilaitoksen liittymissopimuksien purkamisesta, päättää 

vedentoimituksen keskeyttämisestä, 

10. päättää kiireellisten korjausten suorittamisesta, mikäli vahingon estäminen tai 

toiminnan turvaaminen sitä edellyttävät, 

11. päättää teiden, puistojen ja alueiden vuosihoitosopimuksista. 

12. jakaa yksityistieavustukset kunnan osoittaman määrärahan puitteissa  

 

 

Kiinteistöpäällikkö  

 

1. päättää vähäisistä muutoksista hyväksyttyihin uudisrakennus- ja 

korjaussuunnitelmiin, 

2. päättää kiireellisten korjausten suorittamisesta, mikäli vahingon estäminen tai 

toiminnan turvaaminen sitä edellyttävät, 

3. päättää käyttötalousosan mukaisista hankinnoista ja pienurakoista silloin, kun 

niiden arvo ei ylitä 10.000 euroa, 

4. huolehtii ja päättää romuajoneuvojen siirtämisestä, 

5. päättää liikennemerkkien ja liikenneohjauslaitteen asettamisesta kunnan 

ylläpitämillä teillä, 

6. päättää liikenneonnettomuuksien jälkihoidosta (raivauksesta) ml. 

öljyvahingot, 

7. päättää palveluyksikkönsä käyttötalouden irtaimen omaisuuden hankinnasta 

talousarvion puitteissa, 

8. päättää vastuualueensa toimialaan kuuluvien kunnan irtaimiston 

vuokraamisesta, 

9. tavanomaisissa, pienimuotoisissa ilkivalta-, vahingonteko- yms. tapauksissa 

palvelualueellaan esittää kunnan puolesta vahingonkorvausvaatimukset yms. 

10. toimii kunnan edustajana maanmittaustoimituksissa. 

 

 

X. KUNNAN TALOUS 

 

31 § Taloudellisuus ja tulosvastuu 
 

Kunnan tehtävät on hoidettava taloudellisesti ja järjestettävä siten, että vastuu 

tavoitteiden toteuttamisesta sekä toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on 

selkeä. 

 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja toimenpiteet esitetään vuosittain 

päätettävässä talousarviossa sekä taloussuunnitelmassa. 

 

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja 

kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana. 

 

Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset esitetään toimintakertomuksessa. 
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32 § Talousarvion valmistelu 

 

Talousarvio on kunnanvaltuuston hyväksymä toimialoja, palvelualueita ja –

yksiköitä sitova suunnitelma talousarviovuoden toiminnasta ja taloudesta. Kunnan 

taloussuunnitelma, joka koskee koko kuntakonsernia, laaditaan kolmen vuoden 

ajaksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi.  

 

Kunnanhallitus laatii kunnan talousarvioehdotuksen kunnanvaltuustolle.  

 

Lautakunta valmistelee toimialan seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen ja käy 

valmistavat neuvottelut kunnanjohtajan kanssa. 

 

 

 

33 § Talousarvion täytäntöönpano 

 

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle käyttötalousosassa palvelualue- 

tai palveluyksikkökohtaiset ja investointiosassa hanke- tai tehtäväkohtaiset 

toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Tarkemmasta sitovuustasosta 

päätetään talousarviossa.  

 

Käyttötalousmenon ja investointimenon euromääräinen raja määritellään 

vuosittain talousarviossa. 

 

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat 

käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman 

hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.  

 

Hyväksyttyjen käyttösuunnitelmien perusteella toimielimet ja viranhaltijat voivat 

käyttää muualla tässä hallintosäännössä annettua toimivaltaa. 

 

Kunnanhallitus tai lautakunta määrittelee vuosittain tai tarvittaessa viranhaltijat, 

joilla on oikeus hyväksyä toimialan laskut. 

 

 

34 § Talousarvion muutokset 

 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden 

aikana talousarvion laadintaohjeen ja täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti.  

 

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus 

toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita 

tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus 

määrärahoihin. 

 

 

35 § Käyttöomaisuus 
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Kiinteän käyttöomaisuuden ostamisesta ja myynnistä määrätään 

hallintosäännössä. 

 

Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja myynnistä 

päättää kunnanhallitus, lautakunta vastuualueellaan tai näiden päättämä 

viranhaltija. 

 

 

36 § Poistosuunnitelman hyväksyminen 

 

Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden 

perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen 

poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä.  

 

Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskelman pohjana käytettävän pienhankintarajan. 

Pienhankintaraja koskee yksittäistä hyödykettä ja hyödykekokonaisuutta. 

 

Käyttöön soveltumaton materiaali on poistettava varastosta. Toimialansa 

irtaimiston poistoista ja poistetun omaisuuden mahdollisesta myynnistä päättää 

toimialajohtaja. 

 

 

37 § Rahatoimen hoitaminen 
 

Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa 

koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä 

valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista 

rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. 

 

Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamista ja sijoitustoimintaa koskevaa 

toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 

 

 

38 § Maksujen määrääminen 

 

Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden 

yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus ja lautakunta 

toimialueellaan. 

 

Kunnanhallitus ja lautakunta voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja 

viranhaltijoille. 

 

 

39 § Riskien hallinta  

 

Kunnan toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava taloudellisia ja muita 

riskejä välttäen. 
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Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta 

sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi 

siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 

 

Riskien hallitsemiseksi on selvitettävä todennäköisten riskien olemassaolo ja 

niiden mahdolliset vaikutukset. Vahinkoihin on varauduttava siten, etteivät niiden 

vaikutukset aiheuta häiriötä kunnan toiminnoille ja rahoitukselle. 

 

Vakuutusten voimassaolosta ja riittävyydestä vastaa kiinteistöjen, rakennusten ja 

irtaimistojen osalta kunnanhallitus. 

 

Vakuutusten riittävyys ja voimassaolo tarkistetaan vuosittain vakuutusyhtiön 

edustajan kanssa. Kunnanhallitus päättää vakuutusten kilpailuttamisesta. 

 

 

40 § Sisäinen valvonta ja ohjeistus 

 

Kunnan toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että 

organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen 

valvonta. 

 

Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja 

vastuuhenkilö. 

Ohjeita rahatoimen, omaisuuden ja laskentatoimen hoitamisesta annetaan sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa. 

 

 

 

 

 

 

XI. KOKOUSMENETTELY  
 

41 § Määräysten soveltamisala 

 

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan 

toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 
 
 

42 § Kokousaika ja -paikka 

 

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. 

 

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai 

enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 

 

 

43 § Kokouksen koollekutsuminen 
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Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja. 

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat 

(asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun 

yhteydessä. 

 

Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla 

on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. 

 

 

 

 

 

44 § Jatkokokous 

 

Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää 

jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on 

kuitenkin annettava tieto jatkokokouksesta.  

 

 

45 § 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 asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai 

esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 

 

 

46 § Kokouksen pitäminen 

 

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen 

laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

 

Asia käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin 

päätä.  

 

Mikäli toimielin on yksimielinen, se voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, 

jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 

 

47 § Kokouksen johtaminen 

 

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta 

järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja voi varoituksen annettuaan 

määrätä poistettavaksi kokouksesta henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos 

syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopettava kokous. 
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48 § Tilapäinen puheenjohtaja 

 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin 

asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 

Tilapäinen puheenjohtaja valitaan kokoukseen osallistuvien jäsenten iältään 

vanhimman puheenjohdolla. 

 

 

49 § Läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa 

 

Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus 

seuraavilla: 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja 

varapuheenjohtajilla, 

lautakunnan ja muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen 

puheenjohtajalla ja kunnanhallituksen keskuudestaan valitsemalla edustajalla sekä 

kunnanjohtajalla. 

 

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää 

asianomainen toimielin. 

 

50 § Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 

 

Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston 

työjärjestyksessä. 

 

Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja 

puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös 

kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. 

 

Kunnanhallituksen edustajaa ei valita tarkastuslautakuntaan, 

keskusvaalilautakuntaan ja vaalilautakuntiin. 

 

51 § Esittely 
 

Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. 

 

Esittelijöinä toimivat seuraavat viranhaltijat: 

 

- kunnanhallituksessa kunnanjohtaja 

- elinkeinojaostossa kunnanjohtaja 

- henkilöstöjaostossa hallintojohtaja 

- sivistyslautakunnassa sivistysjohtaja.  

- teknisessä lautakunnassa tekninen johtaja 

- teknisen lautakunnan lupajaostossa rakennustarkastaja 

 

Toimielin voi kutsua asiantuntijoita kokoukseen.  
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Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisenaan 

muissakin virkatehtävissä toimiva viranhaltija. Jos kaikki esittelijät ovat 

esteellisiä, asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

 

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. 

 

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan 

selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Valmistelija (josta maininta 

kirjattu esityslistaan) voi olla kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan. Asiantuntija 

voi sen sijaan olla paikalla vain asian esittelyn/keskustelun ajan, mutta ei enää 

päätösvaiheessa. 

 

 

52 § Esteellisyyden toteaminen 

 

Henkilön on itse ilmoitettava esteellisyydestään.  

 

Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun 

läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.  

 

 

53 § Äänestys ja vaalit 

 

Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, 

mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 

 

54 § 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 omaisuudessa kukin on ollut läsnä, 

- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

2) asian käsittelytietoina: 

- asiaotsikko, 

- selostus asiasta, 

- päätösehdotus, 

- esteellisyys, 
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- 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, 

- merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. 

 

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet 

oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on 

mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. 

 

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. 

 

 

55 § Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 

 

Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, 

kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.  

 

Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää asianomaisen 

lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. 

 

 

56 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 

 

Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta 

ilmoitettava kunnanhallitukselle / (= joko esittelijälle tai ellei hän ole paikalla, 

puheenjohtajalle) lautakunnalle (= joko esittelijälle tai ellei hän ole paikalla, 

puheenjohtajalle) niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan 

ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei 

tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. 

 

 

XII. MUUT MÄÄRÄYKSET 

 

57 § Tiedottaminen 
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Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan 

tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kunnan 

viranhaltijoista.  

 

 

58 § Kunnan asukkaiden aloitteet 

 

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun 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. 

 

Jos aloite vaati erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite 

kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle yhden kuukauden kuluessa aloitteen 

tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen 

käsittelystä. 

 

 

59 § Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 

 

Kunnanhallituksen päättämät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa 

kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kunnanjohtaja ja 

varmentaa hallintojohtaja tai sivistysjohtaja, jollei kunnanhallitus ole valtuuttanut 

toisia henkilöitä tai jäljempänä muuta määrätä. Kunnanhallituksen toimituskirjat 

ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai 

sivistysjohtaja.  

 

Lautakunnan päättämät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa 

lautakunnan puheenjohtaja tai esittelijä tai sijaiseksi määrätty ja varmentaa 

pöytäkirjanpitäjä. 

 

Lautakunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja toimialajohtaja voi yksinkin 

allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan.  

 

Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi 

todistaa oikeaksi puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä tai arkistonhoitaja. 

 

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 

 

 

60 § Asiakirjojen antamisesta päättäminen 

 

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 4 ja 14.1 §:ssä 

tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan 

antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 
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61 § Asiakirjoista perittävät lunastukset  
 

Valtuusto päättää niistä perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava 

kunnalle lunastusta.  

 
 

 
 


