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Joroisten hallintosääntö 

OTE LUOTTAMUSJOHDON ORGANISAATIOTA 
KOSKEVISTA MUUTOKSISTA 1.1.2021 alkaen
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I OSA HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 

--- 

2 luku Kunnan johtaminen 

2 § Kunnan johtamisjärjestelmä 
Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvi-
oon sekä muihin valtuuston päätöksiin. 

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa 
ja siirtää kunnan päätösvaltaa hallintosäännön määräyksillä. Valtuuston tehtävistä 
määrätään tarkemmin kuntalain (410/2015) 14 §:ssä. 

Kuntalain 14 § mukaan valtuusto päättää: 

1) kuntastrategiasta
2) hallintosäännöstä
3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
12) tilintarkastajien valitsemisesta
13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta valtuuston päättä-
mien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.  

Konsernijohdon tehtävistä ja toimivallasta määrätään 5 luvussa, sopimusten hal-
lintaan liittyvistä tehtävistä 6 luvussa ja sisäisestä valvonnasta ja riskienhallin-
nasta 13 luvussa. 

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoi-
toa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen esittelijänä ja 
vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.  

Tekninen johtaja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä ja vastaa asioiden val-
mistelusta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 

Sivistysjohtaja toimii sivistyslautakunnan esittelijänä ja vastaa asioiden valmiste-
lusta sivistys lautakunnan käsiteltäväksi. 

--- 
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3 luku Toimielinorganisaatio 

TOIMIELINORGANISAATIO 

Kelpoisuudesta asettua ehdolle kunnan toimielimiin säädetään kuntalaissa. Toi-
mielimien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi. Kunnanhallituksen, tarkas-
tuslautakunnan, muiden lautakuntien jäsenet valitaan toimikauden aloitusta seu-
raavassa kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. 

Kunnanhallitukseen voidaan valita varsinaisiksi jäseniksi vain varsinaisia valtuu-
tettuja ja varajäseniksi valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakuntien jäsenet 
valitaan ensisijaisesti valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta ja toissijai-
sesti kuntavaaleissa ehdoilla olleiden henkilöiden keskuudesta. Kunnanhallituk-
seen valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.  

Kunnan virallisen luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, 
tarkastuslautakunta, kunnanhallitus sekä seuraavat lautakunnat: 

Toimielimet  jäsenmäärä 
Valtuusto 21 
Kunnanhallitus 7 
Tarkastuslautakunta 5 
Sivistyslautakunta 5 
Tekninen lautakunta 5 

Yhteisiä lautakuntia ovat perusturvalautakunta (isäntäkunta Varkaus), Keski-Sa-
von ympäristölautakunta (isäntäkunta Leppävirta) sekä maaseutulautakunta 
(isäntäkunta Rantasalmi). 

Kunnan keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista, vaalitoimikunnasta sekä 
työsuojelusta ja yhteistoiminnasta on säädetty erikseen lainsäädännöllä.  

Joroisten kunnan yhteistyötoimikunta vastaa myös työsuojelusta. 

7 § Valtuusto 

Valtuustossa on 21 valtuutettua sekä kuntalaissa säädetty määrä varajäseniä. 

8 § Kunnanhallitus 

Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 7 jäsentä ja valittujen keskuudesta kunnan-
hallituksen puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Jokaiselle kunnan-
hallituksen jäsenelle valitaan myös henkilökohtainen varajäsen valtuutettujen tai 
varavaltuutettujen keskuudesta. 

--- 

10 § Muut lautakunnat 

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenet sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen 
varajäsenen. Lautakuntien jäsenet valitaan ensisijaisesti valtuutettujen ja vara-
valtuutettujen keskuudesta ja toissijaisesti kuntavaaleissa ehdoilla olleiden henki-
löiden keskuudesta. Teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan jäsenistä vähin-
tään 3/5 ja puheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

Tekniseen lautakuntaan valitaan viisi jäsentä, joiden joukosta puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja. Yhden teknisen lautakunnan jäsenen tulee olla kunnanhalli-
tuksen varsinainen jäsen. 
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Sivistyslautakuntaan valitaan viisi jäsentä, joiden joukosta puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja. Yhden sivistyslautakunnan jäsenen tulee olla kunnanhallituksen 
varsinainen jäsen. Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sivis-
tyslautakunnan kokouksissa.  

Perusturvalautakunnassa on yhteensä kymmenen jäsentä, joilla kullakin on henki-
lökohtainen varajäsen. Joroisten kunnanvaltuusto valitsee lautakuntaan viisi (5) 
jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Joroisten jäsenistä vähin-
tään 3/5 ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Varkauden kaupunginval-
tuusto nimeää lautakunnan puheenjohtajan Varkauden kaupungin jäsenistä ja va-
rapuheenjohtajan Joroisten kunnan jäsenistä Joroisten kunnanvaltuuston esityk-
sen mukaisesti. 

Keski-Savon ympäristölautakuntaan Joroisten kunnanvaltuusto valitsee kaksi jä-
sentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Maaseutulautakuntaan Joroisten kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä sekä 
heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

--- 

7 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako 

25 § Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta 

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtä-
vistä sekä päättää 

1. sopimuksista, sitoumuksista ja hankinnoista, siltä osin kuin päätösvaltaa ei
ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle

2. toteutettavista rakennusurakoista kun niiden arvo on yli 250 000 euroa
3. kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja lunastamisesta kauppa-

hinnan ollessa 30.000 - 350.000 euroa
- Kunnanjohtaja päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymi-

sestä ja lunastamisesta kauppahinnan ollessa alle 30.000 euroa
4. maa-ainesten myynnistä
5. maan etuosto-oikeuden toimivallan käyttämisestä maankäytön kannalta

merkityksellisissä kohteissa. Merkityksellisiä kohteita ovat asemakaava-
alueet ja välittömästi niihin rajautuvat alueet ja kunnan erikseen hyväksy-
mät kehittämisalueet kuten master plan –alueet tai muut vastaavat alueet

- Ei-merkityksellisissä kohteissa toimivaltaa käyttää kunnanjohtaja
6. vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueesta
7. vesiliittymissopimuksista niissä tapauksissa, joissa maksut määrätään elin-

keinopoliittisin perustein
8. lykkäyksen myöntämisestä tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokra-

ehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämi-
seen

9. erilaisten ostopalvelujen hankinnasta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole
siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle

10. lausuntojen antamisesta silloin, kun niillä on kunnan toiminnan kannalta
strategista merkitystä, eikä lausunnon antaminen kuulu valtuuston tehtä-
viin

11. tilapäislainojen enimmäismäärästä
12. sijoitustoiminnasta valtuuston hyväksymien ohjeiden perusteella
13. selityksen antamisesta valtuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan

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

14. henkilöstöasioissa noudatettavista yleisistä ohjeista
15. valmistelee ja ylläpitää palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät
16. virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanoa ja virka- ja työehtosopimuk-

sen harkinnanvaraisten määräysten soveltamista koskevista asioista
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17. virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä paikallisesti sovittavissa asioissa,
siltä osin kuin toimivaltaa ei ole siirretty viranhaltijoille

18. kunnanjohtajan osalta palkkauksesta sekä muusta harkinnanvaraisesta
virkaehtosopimuksen soveltamisesta

19. vakinaisen henkilöstön täyttölupien myöntämisestä.

Päättää seuraavista maankäyttö- ja rakennuslaissa (5.2.1999/132) kunnan pää-
tettäväksi määrätyistä asioista: 

1. maankäyttösopimukset (MRL 91§b)
2. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä rakennusjärjestyksen hy-

väksyminen sekä nähtävillepano, yleiskaavaluonnoksen nähtävillepano,
kaavoituskatsaus ja tonttijako (7 §, 79 §), alueiden käytön suunnittelu
sekä rakentamisen ohjaus (20 §)

3. rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen yleis-tai asemakaavan laa-
timisen tai muuttamisen vireillä ollessa (38 §)

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

timinen 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
13. muun kuin vaikutukseltaan merkittävän kaavan hyväksyminen (MRL 52§).

Kunnanhallitus voi siirtää edellä mainituissa asioissa päätösvaltaa edelleen lauta-
kunnalle tai viranhaltijalle. 

--- 

27 § Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta 

Lautakunta johtaa ja kehittää teknistä toimialaa ja vastaa palvelujen tulokselli-
sesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja 
varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun 
ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää puhevaltaa toimialaansa 
kuuluvissa asioissa. 

Tekninen toimiala tuottaa myös kunnan rakennusvalvonnan ja yksityistielain mu-
kaiset palvelut ja vastaa näiden kehittämisestä. Tavoitteena on edistää hyvää ra-
kennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa 
sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla.  

Lautakunta huolehtii toimialansa lainsäädännössä ja muissa säädöksissä määritel-
lyistä sekä muista erikseen määrätyistä tehtävistä. 

Teknisen lautakunnan kokouksissa asiat esittelee tekninen johtaja lukuun otta-
matta MRL:n mukaisia päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusasiat, joissa esittelijänä 
on rakennustarkastaja. 

Tekninen lautakunta 

Tehtävänä on 
1. teettää ja valvoa suoritettavat rakennustyöt
2. laatia esitys vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueesta
3. antaa osaltaan lausunnot kaavaehdotuksista
4. nimetä rakennushankkeiden rakennustoimikunnat
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5. toimia MRL 103 §:n mukaisten hulevesien hallinnan monijäsenisenä toimielin

Päättää 
1. toimialaansa kuuluvista sopimuksista, sitoumuksista ja hankinnoista kun nii-

den arvo on 60 000 - 150 000 euroa
2. toteutettavista rakennusurakoista kun niiden arvo on 60 000 – 250 000 euroa
3. jätehuollon järjestämisestä
4. kunnan vesi- ja viemärilaitosten käyttö- ja kunnossapitotehtävistä
5. toimitilojen käytöstä perittävien vuokrien tasosta, ellei vuokrista ole päätetty

muualla
6. vesiliittymissopimuksista sekä liittymismaksusta niissä tapauksissa kun ky-

seessä on harkinta siitä, sallitaanko kiinteistön liittyä vesihuoltolaitokseen
7. puun myynnistä ja hyväksyy metsätaloussuunnitelman sekä vuosittaiset hoito-

suunnitelmat.
8. rakennustarkastajan ollessa estynyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lu-

vat

28 § Sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta 

Lautakunta johtaa ja kehittää sivistyksen toimialaa ja vastaa palvelujen tulokselli-
sesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja 
varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun 
ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää puhevaltaa toimialaansa 
kuuluvissa asioissa. 

Lautakunta huolehtii toimialansa lainsäädännössä ja muissa säädöksissä määritel-
lyistä sekä muista erikseen määrätyistä tehtävistä. 

Lautakunta päättää 
1. toimialaansa kuuluvista sopimuksista, sitoumuksista ja hankinnoista kun nii-

den arvo on 30 000 - 150 000 euroa
2. varhaiskasvatuksen suunnitelmasta, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukio-

opetuksen opetussuunnitelmista
3. koulujen lukuvuoden työajasta
4. koulukuljetusperiaatteet
5. lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista
6. kunnassa järjestettävästä esiopetuksesta
7. oppilaan ja opiskelijan 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 osallistumisesta
12. vapaan sivistystyön palveluiden järjestämisestä
13. nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen avustusten jakamisperiaatteista ja oh-

jeista
14. toimialueelleen kuuluvista hyvinvointipalveluiden järjestämisestä

--- 
III OSA VALTUUSTO 
--- 

15 luku Valtuuston kokoukset 
--- 
96 § Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo 

Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnä-
olo-oikeus ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei ole läsnäolo-oikeutta 
silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.  
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