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1. TOIMINTA-AJATUS 
 

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja taloutta. 
 
Kunnanhallitus valmistelee valtuuston päätettävät asiat ellei muuta ole säädetty sekä päättää 
valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. 

 
Kunnanhallitus seuraa ja arvioi toimintaympäristön muutoksia sekä tekee tarvittaessa 
esityksiä toimintojen muuttamisesta.  

 
Kunnanhallitus antaa tarvittaessa kuntaorganisaatiota ja eri toimielimissä toimivia kunnan 
edustajia sitovia ohjeita. 

  
 Kunnanhallitus valvoo kunnan etua. 
 
2. TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN 
 

Toimielin tai viranhaltija voi päättää sille tässä säännössä siirretyn  toimivallan siirtämisestä 
alaiselleen toimielimelle tai viranomaiselle. Toimivaltaa, joka on säädöksissä määrätty 
tietyn toimielimen ratkaistavaksi ei voi siirtää. 

 
3. KUNNANHALLITUS 
 
 3.1. Kunnanhallituksen jäsenet 
 

Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset 
varajäsenet sekä nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi, yhden ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi ja yhden toiseksi varapuheenjohtajaksi. 
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Kunnanhallituksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan kunnanjohtajan esittelyn pohjalta. 
 

Kunnanhallituksen kokouksista pitää pöytäkirjaa hallinto- ja talousjohtaja tai hänen 
esteellisenä tai estyneenä ollessaan kunnanjohtaja tai muu kunnanhallituksen nimeämä 
viranhaltija. 

 
 3.2. Kunnanhallituksen toimikunnat 
 

Kunnanhallitus voi nimetä erillisiä toimikuntia hoitamaan kunnanhallitukselle säädettyjä 
tehtäviä ja siirtää niille tarvittaessa päätöksentekovaltaansa.  
 
Henkilöstöasioita hoitamaan nimetään oma toimikunta. 

 
Toimikuntien tehtäväkuva ja mahdollisesti siirrettävä  päätösvalta on määriteltävä 
toimikunnan nimeämisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä.  

 
4.TEHTÄVÄJAKO 
 
 4.1. Kunnanhallitus 
 

1. Myöntää tarvittaessa vapautuksen kunnan yksityis- tai julkisoikeudellisesta saatavasta, 
verosta tai kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta sekä niistä johtuneista 
viivästysseuraamuksista. 

 
2. Päättää virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä kunnallisen työmarkkinalaitoksen 
suostumuksen valtuutuksen nojalla. 

 
3. Päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä valtuuston hyväksymän 
talousarvion puitteissa ja valtuuston mahdollisesti antamien ohjeiden perusteella. 

 
4. Päättää osakepääoman merkitsemisestä, osakkeiden ostamisesta ja myymisestä sekä 
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden sekä osuuksien ostamisesta ja myymisestä. 

 
5. Päättää maksuista valtuuston hyväksymien perusteiden pohjalta, jos säännöissä ei ole 
toisin säädetty tai toimivalta kuulu Järvi-Pohjanmaan yhteiselle lautakunnalle. 

 
6. Päättää valtuuston valitsemien viranhaltijoiden palkkauksesta. 

 
7. Päättää hankintarajoista. 

 
8. Päättää kunnan tiedottamiseen liittyvistä  periaatteista. 

 
9. Valvoo ja yhteensovittaa kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa antamalla 
taloudenhoitoa ja hallintoa koskevia ohjeita. 

 
10. Antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille. 

 
11. Antaa vastineet kunnanvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta. 
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12. Päättää tarvittaessa riskienhallinnan ja vakuuttamisen pääperiaatteista. 
 

13. Päättää poistojen pienhankintarajasta. 
 

14. Päättää tarvittaessa vahingonkorvausten myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on 
katsottava korvausvelvolliseksi. 

 
15. Päättää talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä.  

 
16. Päättää arkistonhoidon järjestämisestä. 

 
17. Päättää kunnanviraston aukioloajoista ja virka-ajasta. 

 
18. Antaa ohjeet irtaimiston poistamisesta. 

 
19. Antaa kuntaa koskevat kannanotot ja lausunnot jollei muuta ole laeissa tai säännöissä 
määrätty. 

 
20. Valitsee kunnan edustajat kuntaorganisaation ulkopuolisiin yhteisöihin ellei säädöksistä 
tai sopimuksista muuta johdu. Kuntayhtymäedustajat ja Kuntapäivien osanottajat nimeää 
kunnanvaltuusto. 

 
21. Päättää nimikirjan pitämisestä. 

 
22. Antaa ohjeet kunnan saatavien perinnästä tai perinnän järjestämisestä. 

 
23. Edustaa kuntaa oikeusprosesseissa ja tekee niihin liittyvät päätökset. 

 
24. Vastaa ystävyyskuntatoiminnasta. 
 
25. Päättää yli 500.000 euron urakkasopimuksista. 
 
26. päättää MRL 7 §:n mukaisesta kaavoituskatsauksen hyväksymisestä 
 
27. päättää MRL 11 §:n mukaisesta maankäyttösopimuksesta 
 
28. päättää MRL:n mukaisesta kunnan kaavoitusohjelmasta ja kaavan laatimispäätöksistä 
koskien kaavan muuttamista; kaavan laajentamista koskevat päätökset tekee valtuusto 
 
29. päättää MRL 59 §:n mukaisesta asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannusten 
perimisestä 
 
30. päättää MRL 60 §:n mukaisesta asemakaavan ajanmukaistamispäätöksestä 
 
31. päättää MRL 76 §:n mukaisesta rantayleiskaavan laatimiskustannusten perimisen 
periaatteista, tavasta ja ajankohdasta 
 
32. päättää MRL 79 §:n mukaisesta erillisen tonttijaon hyväksymisestä 
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33. päättää MRL  97 §:n mukaisesta rakentamiskehotuksen antamisesta ja luetteloinnista 
 
34. päättää MRL 105 §:n mukaisesta maanomistajalle maksettavaksi määrättävän 
katualueen korvauksesta 
 
35. päättää MRL 171 §:n mukaisesta poikkeamispäätöksestä 
 
36. päättää MRL 191 §:n mukaisesta kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevasta hallinto-
oikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksestä valittamisesta 
 
37. päättää valittamisesta MRL 193 §:n mukaisesta alueellisen ympäristökeskuksen 
poikkeamispäätöksestä  
 
38. päättää MRL  194 §:n mukaisesta valituksen tekemisestä erillisestä tonttijaosta 
 
39. päättää MRL 190 §:n mukaisesti valituksen tekemisestä hallinto-oikeuden kumoamis- 
tai muuttamispäätöksestä lupa-asiassa niissä tapauksissa, joissa on tehnyt kumotun tai 
muutetun päätöksen 
 
40. päättää MRL 16 §  mukaisesta suunnittelutarvealueesta ja MRL 137 § mukaisesta 
Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella 
 

 4.2. Toimikunnat 
 

Kunnanhallitus määrittelee toimikuntaa asettaessaan sen tehtäväkuvan ja sen ratkaisuvallan, 
joka toimikunnalle voidaan tämän säännön estämättä sille siirtää. Tehtäväkuvaa ja 
toimivaltaa voidaan muuttaa erillisillä päätöksillä. 
 

5. VOIMAANTULO 
 
Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2013 ja sillä kumotaan aiemmin voimassa ollut 
johtosääntö. 
 
 


