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 I  luku YLEISTÄ 
 

1 § Säännön soveltamisala 

Utajärven kunnan organisaation toiminta määräytyy tämän hallintosäännön mukaisesti. 

Hallintosäännössä määrätään kunnan hallinto-organisaatiosta ja päätöksenteko- sekä koko-
usmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla säännöillä, joi-
hin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena 
 

  Valtuuston työjärjestys 

  Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 
 
Kunnan toimintaa ohjataan laatujärjestelmällä sekä muilla säännöillä ja ohjeistuksilla. Tulosta-
voitteet asetetaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa, jotka pohjatuvat kunnan strategisiin ta-
voitteisiin. 

 
 

II  luku HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA 

 

2 § Luottamushenkilöorganisaatio 

 
Kunnan ylin päättävä toimielin on valtuusto, joka vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. 
Kunnanhallitus, jonka valtuusto nimittää, vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon toimeen-
panosta käytännössä, valmistelee valtuustoasiat, valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa.  

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, kunnanhallitus, elämänkaari-
mallin mukaiset valmistelutoimikunnat, arviointitoimikunta, lakisääteiset lautakunnat sekä lupa- 
ja valvontalautakunta ja muut hallituksen nimeämät toimikunnat. 

 

Valtuusto 

Valtuustossa on 21 kunnallisvaaleilla valittua jäsentä. Valtuuston jäsenistä nimetään puheen-
johtaja sekä I ja II varapuheenjohtaja. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. 

 

Kunnanhallitus 

Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Kunnanhallituksen jäsenistä nimetään puheenjohtaja sekä I 
ja II varapuheenjohtaja. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 

 

Lautakunnat ja toimielimet 

Lautakuntien ja alla olevien toimielinten toimikausi on valtuuston toimikausi. 

 

Lakisääteiset lautakunnat ja niiden tehtävät 
- Keskusvaalilautakunta   5 jäsentä, lakisääteiset tehtävät 
- Tarkastuslautakunta   5 jäsentä, lakisääteiset tehtävät 
- Vaalilautakunnat    5 jäsentä, lakisääteiset tehtävät 
- Lupa- ja valvontalautakunta  5 jäsentä, alla mainitut tehtävät   
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Päättää niistä asioista, jotka lakien mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, jona 
ei voi toimia kunnanhallitus. Lupa- ja valvontalautakunnan tehtäviä on määritelty liitteessä. 
 
 
Elämänkaarimallin mukaiset valmistelutoimikunnat  
- Lapset ja nuoret            7 jäsentä, päätöksien valmistelutehtävät  
- Työikäiset           7 jäsentä, päätöksien valmistelutehtävät  
- Ikäihmiset           7 jäsentä, päätöksien valmistelutehtävät  
 
Valmistelutoimikuntien tehtävät on määritelty valmistelutoimikuntien toimintasäännössä. 
 
Arviointitoimikunta  
- Arviointitoimikunta          7 jäsentä, vastaa kunnan laatuarvioinnista ja muista tarkastus-    

  lautakunnalle kuulumattomista arvioinneista. 
  
Arviointitoimikunnan tehtävät on määritelty arviointitoimikunnan toimintasäännössä.  
  

3 § Päätösvallan delegointi 

 
Kunnanhallitus voi oman toimivaltansa puitteissa ja sille delegoitujen asioiden osalta delegoida 
päätösvaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. Lautakunta ja viranhaltija voivat oman 
toimivaltansa puitteissa ja niille delegoitujen asioiden osalta delegoida päätösvaltaansa oman 
toimialansa viranhaltijoille. Päätösvaltaa siirretään toimielinten erillisillä päätöksillä, joista on 
pidettävä kirjaa ja jotka on toimitettava hallintosäännön liitteeksi.  

4 § Valtuuston tehtävät ja toimivallan siirtäminen 

 
Valtuuston tehtävät ovat Kuntalain 13 §:n mukaiset. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja ta-
loudesta. 
 
Valtuuston tulee: 
 
1) päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä 

konserniohjauksen periaatteista;  
2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista; 
3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio; 
3 a)  päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista; 

(15.6.2012/325) 
4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteis-

ta; 
5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista; 
6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 
7) valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 
8) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; 
9) valita tilintarkastajat; 
10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta; sekä 
11) päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. 
 
Kuntalain 14 §:n mukaan, valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille 
toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää 
asioissa, joista valtuuston on tässä tai muussa laissa olevan nimenomaisen säännöksen mu-
kaan päätettävä. 
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Valtuusto voi johtosäännössä antaa kunnan muulle 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle 
oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. 
  
Toimivalta sellaisessa asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä, voidaan siirtää 
vain toimielimelle. 
 

5 § Kunnanhallituksen ratkaisuvalta 

 
Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi valtuuston asettamien tavoittei-
den puitteissa johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa sekä vastata kunnallistaloudellisten 
ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtimalla toiminnan, talouden ja 
maankäytön suunnittelusta. Kunnanhallitus vastaa kunnan elinkeinojen kehittämisestä.  
 
Kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat seuraavia asioita:  

1. Kiinteän omaisuuden ostaminen  ja myyminen, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, jotka 
valtuusto on linjannut kiinteän omaisuuden ostamisen ja myymisen suhteen. 

2. Rakennustonttien vuokraamista tai myymistä valtuuston vahvistamien perusteiden nojalla. 

3. Lykkäyksen myöntämistä tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen 
rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä. 

4. Vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisten verojen sekä kansaneläke- ja sai-
rausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty. 

5. Vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvaus  velvol-
liseksi, siltä osin kun ratkaisu ei kuulu viranhaltijalle. 

6. Virka- ja työehtosopimuksen tekemistä kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen no-
jalla ja sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta sopimista työmarkkinalaitoksen 
suostumuksella. 

7. Virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanoa, virkaehtosopimuksen harkinnan-varaisten 
määräysten soveltamista, työsopimuksen tekemistä, pääsopimuksen ja työehtosopimuk-
sen mukaisia paikallisneuvotteluja sekä kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta anne-
tun lain mukaisia neuvotteluja. 

8. Kunnan riskien vakuuttamisesta. 

9. Selityksen antamista valtuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos 
se voi yhtyä valtuuston päätökseen. 

10. Koulujen tuntikehyksien hyväksyminen. 
 

11. Opetussuunnitelmien hyväksyminen esiopetuksen, peruskoulun ja lukion osalta. 
 

12. Koulutyön alkamispäivien ja loma-aikojen hyväksyminen. 
 

13. Periaatteet ensisijaiseen opetukseen ja oppilaaksi ottamisesta. 
 

14. Oppilaan opetuksen järjestämispaikkaa tai sen vahvistamista, sekä oppilaaksi ottamisen 
perusteet/vahvistaa ns. toissijaisten hakijoiden oppilaaksi oton perusteet. 

 

15. Periaatteita sivistyspalveluiden koulutuspalveluiden hankkimisesta ulkopuolelta. 

16. Opetussuunnitelmaan perustuvan koulukohtaisen suunnitelman hyväksyminen. 

17. Maksujen määräämistä. 

18. Valittaminen kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevasta hallinto-oikeuden kumoamis- tai 
muuttamispäätöksestä. 
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19. Taloudellisen vastuun delegointi kunnanhallitukselta toimialajohtajille. 

 

Kunnanhallitus toimii kaikkien toimialueiden monijäsenisenä luottamuselimenä, poislukien lu-
pa- ja valvontalautakunnalle lakien mukaan kuuluvat asiat. 
 

 

III  luku VIRASTO- ORGANISAATIO 
 

6 § Kunnanvirasto 

 
Kunnanvirasto on toimialueiden muodostama hallinnollinen kokonaisuus, jonka päällikkönä 
toimii kunnanjohtaja. Kunnanvirasto vastaa yhteistyössä muiden toimielinten kanssa kunnan 
toimintojen suunnittelusta, valmistelusta, toimeenpanosta ja valvonnasta sekä palvelujen tuot-
tamisesta. 

Kunnanviraston toiminta järjestetään siten, että viraston voimavarojen tehokas käyttö ja siellä 
työskentelevien yhteistoiminta mahdollistaa kunnan päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen.  

Kunnan johtoryhmä 

Kunnanjohtaja valitsee kunnan johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on vastata tavoitteellises-
ta ja tuloksellisesta yhteistoiminnasta kunnan palvelujen tuottamisessa. 

Virasto- ja toimialuekokoukset 

Kunnanjohtaja kutsuu koolle virastokokouksen, kun tavoitteiden saavuttaminen tai tiedottami-
nen sitä edellyttää. 

Toimialuejohtaja kutsuu koolle toimialuekokouksen ja tulosyksikön esimies tulosyksikkökoko-
uksen, kun työn yhteinen kehittäminen tai tiedottaminen sitä edellyttää. 

Yhteistoimintaelin 

Yhteistoimintaelin toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöfoorumina. 

 

7 § Henkilöstön tehtävät 

 
Viran- ja toimenhaltijan tehtävät määritellään tehtäväkuvissa, jotka tarkistetaan vuosittain kehi-
tyskeskustelun yhteydessä. Tehtäväkuvat tarkistetaan myös henkilöstö-, tehtävä- tai vastuu-
muutosten yhteydessä. 

Tehtäväkuvaukset vahvistaa  

1. Kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta 
2. Kunnanjohtaja johtoryhmän osalta 
3. Toimialueen johtaja tulosyksikön esimiesten osalta 
4. Tulosyksikön esimies alaistensa osalta 
 
 
 

8 §  Toimialueet ja toimialueiden tehtäväkuvaukset  

 
Utajärven kunnan toimialuejako on seuraava: hallinto-/elinvoimapalvelut, ja hyvinvointipalvelut, 
sivistyspalvelut ja tekniset palvelut. Toimialueiden toimintaa johtavat virkamiesjohtajat. He 
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka johtoryhmän nimikkeellä toimii kunnanjohtajan 
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alaisuudessa. Toimialuejohtajien virkojen virkanimikkeistä, tehtäväkuvauksista, pätevyysvaa-
timuksista ja ratkaisuvallasta päättää kunnanhallitus. Kunnanjohtajan varamiehen valitsee 
kunnanhallitus. 
 
Toimialueen johtajat vastaavat oman toimialueensa talousarviosta ja täytäntöön panosta kun-
nanhallituksen määräysten mukaisesti. Hallinnon ja elinvoimapalvelujen osalta vastuu on jaet-
tu hallintoon, josta vastaa hallintojohtaja ja elinvoimapalveluihin, josta vastaa kehitysjohtaja. 
 
Sivistyspalvelujen tehtäväalue on seuraava: 
- päivähoito, esi- ja perusopetus, lukio, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, vapaa-aika, lii-
kunta ja nuorisotyö ja muut kunnanhallituksen määrittelemät tehtäväalueet. 
 
Teknisten palveluiden tehtäväalue on seuraava: 
- asuminen edistäminen, ympäristöpalvelut, yhdyskuntasuunnittelupalvelut, kunnallistekni-
set palvelut, vesi- ja lämpöhuolto, tilapalvelut, puhtaus- ja ruokapalvelut, kunnan omaisuus, ra-
kentajien palvelut, kaavoitus, maapolitiikka ja muut kunnanhallituksen määrittelemät tehtävä-
alueet.  
 
Elinvoimapalvelujen tehtäväalue on seuraava: 
- elinvoiman strateginen kehittäminen, elinkeinohankkeet, kuntamarkkinointi, yritystoimin-
nan kehittäminen, maaseutupalvelut, liikenteen logistiikka ja muut kunnanhallituksen määrää-
mät tehtäväalueet. 
 
Hyvinvointipalvelujen tehtäväalue on seuraava: 
- hyvinvointikertomus, etsivä nuorisotyö, turvallisuus, yleisten järjestysasioiden hoito, kun-
talaisten hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen, laatutyöstä 
vastaaminen, verkostoituminen alueellisiin ja kansallisiin HYTE-verkostoihin, Oulunkaaren so-
siaali- ja terveyspalvelut ja työllisyyspalvelut ja muut kunnanhallituksen määrittelemät tehtävä-
alueet. 
 
Hallintopalvelujen tehtäväalue on seuraava:  
      -  keskushallinnon palvelut, hankinta-asiat, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tietohallinto-
palvelut, työsuojelu, työhyvinvointi, viestintä, arkistotoimen hoito ja muut kunnanhallituksen 
määräämät tehtäväalueet  
 
 
 

IV  luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 
 

9 § Viran- ja toimenhaltijat 

 
Mitä tässä säännössä on sanottu viranhaltijasta, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuh-
teeseen otettavaa työntekijää, mikäli ei ole toisin määrätty.  

Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta vi-
ranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää hallitus, ellei laissa tai tässä 
hallintosäännössä ole toisin säädetty. 
 

10 § Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muutta-
misessa työsuhteeksi  
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Kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kunnanhallitus päättää 
virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Virat ovat Utajärven kunnan virkoja. 
 

11 § Viran haku 

 
Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Vi-
ran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.  
 

12 § Henkilöstön kelpoisuusehdot 

 
Henkilöstöltä vaadittava kelpoisuus määritellään ko. alan työehtosopimuksessa tai erityislain-
säädännössä. Kelpoisuusvaatimukset vahvistetaan viran perustamisen yhteydessä ja voimas-
saolevista kelpoisuusvaatimuksista pidetään erillistä luetteloa. 

Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuh-
teeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun 
lain 6 §:n 2 momentin mukaisesti. 
 

13 § Henkilöstövalinnat ja palkkauksesta päättäminen 

Vakituiseen virkaan tai toimeen valittavat henkilöt: 

Valtuusto valitsee kunnanjohtajan ja kunnanjohtajan sijaisen, mikäli kunnanjohtaja on estynyt 
hoitamaan tehtäväänsä enemmän kuin 6 kuukautta. 

Kunnanhallitus valitsee toimialueiden johtajat. Kunnanjohtaja valitsee toimialueiden johtajien 
viransijaisuudet. Toimialuejohtaja valitsee tulosalueensa henkilöstön vakinaisiin virkoihin tai 
toimiin. 

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

Toimialuejohtaja ja kunnanhallitus vahvistavat  ehdollisen vaalin, mikäli valitun lääkärintodistus 
ja mahdollinen rikosrekisteriote on varaukseton.  

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön palkasta päättää toimialuejohtaja kvtes:n ja kunnan 
yleisten palkkauspoliittisten linjausten mukaisesti. Kunnanjohtajan ja toimialuejohtajien palkas-
ta palkkatoimikunta tekee esitykset kunnanhallituksen päätettäväksi. 

 

14 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 

 
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa päättää kunnanhallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin vir-
kasuhteisiin ottamisesta. 
 
 

15 § Virka- ja työvapaa 

 
Virka- ja työvapaan myöntää se viranomainen, joka päättää virka- ja työsuhteeseen ottamises-
ta tai päävastuualueen delegointiluettelon mukainen viranhaltija. Kunnanhallitus päättää kun-
nanjohtajan virkavapaan myöntämisestä. Myönnettävien virkavapauksien enimmäispituus on 
määritelty 19 §:ssä. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työ-
vapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta. 
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16 § Sivutoimilupa 

 
Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää se 
viranomainen, joka päättää virka- tai työsuhteeseen ottamisesta. Sellaisesta sivutoimesta, joka ei vaadi 
sivutoimilupaa, tehdään sivutoimi-ilmoitus. 
 

17 § Virantoimituksesta pidättäminen 

 
Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää kunnanhallitus. Kunnanjohtajan virasta pidättä-
misestä päättää valtuusto.  
 

18 § Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen 

 
Palvelussuhteen päättymisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimus-
suhteeseen. Lomauttamisesta päättää lähin esimies voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti 
neuvoteltuaan hallintojohtajan kanssa. 
 

19 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa 

 
Kunnanjohtaja ja toimialuejohtajat sekä tulosyksikköjohtajat/ tiimiesimiehet ratkaisevat alaisi-
aan koskevat seuraavat henkilöstöasiat:  

1) myöntävät vuosiloman ja päättävät tehtävien hoitamisesta vuosilomien aikana 

2) myöntävät sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työnteki-
jällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus; 

3) myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman enintään 30 kalenteripäiväksi ker-
rallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan 
määrä; 

4) antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen; sekä 

5) määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varalla-
oloon. 

6) terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja 
tutkimuksiin määräämisestä. 

7) päättää muun virkavapauden (palkaton) myöntämisestä kunnanhallituksen vahvistamien pe-
rusteiden mukaan enintään vuodeksi kerrallaan, tai, mikäli virkavapautta haetaan omalla 
paikkakunnalla tapahtuvan yritystoiminnan aloittamiseksi, enintään kahdeksi vuodeksi. 

8) määrää alaisensa osallistumaan viranhoidon edellyttämään koulutukseen. 

9) päättää tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien järjestämisestä ja huomionosoituksis-
ta. 

 

V  luku KUNNAN TALOUS  
 

20 § Talousarvion täytäntöönpano  

 
Talousarvioon kuuluvat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Val-
tuusto hyväksyy toimialueiden talousarviot ja niiden sitovuustason. Kunnanhallitus hyväksyy 
talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kunnan-
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hallitus voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen 
viranhaltijoille. Kunnan talousarvioprosessi etenee seuraavasti: 

1) Kunnanhallituksen talousarvio raamittaa toimialueiden talousarvion 

2) Toimialuejohtaja laatii toimialueensa talousarvioesityksen 

3) Sopimuksin tuotettavat palvelut ja ostopalvelut ovat osa kunnan talousarviota. 

4) Toimialueen talousarvioesitys esitellään ja käsitellään syksyn valtuustoseminaarissa 

5) Kunnanhallitus/kunnanjohtaja valmistelee valtuustoseminaarin jälkeen lopullisen talousar-
vioesityksen 

6) Valtuusto päättää lopullisen talousarvion ja sen sitovuudesta 

7) Toimialuejohtajat päättävät toimialueen talousarvion täytäntöönpanosta  kunnanhallituksen 
talousarvioin täytäntöönpano-ohjeistuksen mukaisesti ja laativat käyttösuunnitelman. 

8) Kunnanhallitus hyväksyy lopulliset käyttösuunnitelmat.  

9) Toimialuejohtajalla on oikeus päättää muutoksista kululajien välillä käyttösuunnitelman puit-
teissa. 

 

21 § Talousarvion muutokset  

 
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talo-
usarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. 
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoit-
teisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä 
muutoksen vaikutus määrärahoihin. 
 

22 § Käyttöomaisuuden myynti  

 
Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti kun-
nanhallitus. 
 
Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä kunnanhallitus voi siirtää toi-
mivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 
 

23 § Poistosuunnitelman hyväksyminen  

 
Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno 
lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä 
syytä. 

Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus laatii hyö-
dyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. 

 

24 § Rahatoimen hoitaminen 

 
Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista 
periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää lai-
nan otto- ja antovaltuudet. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. 
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Kunnanhallitus voi siirtää rahatoimen hoitoa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimieli-
mille ja viranhaltijoille.  
 

25 § Maksujen määrääminen  

 
Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perus-
teista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa toimialajohtajille. 

 
 
 

VI luku HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 
 
26 § Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 

 
Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tulok-
sellisuudesta. Kunnanhallitus päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kun-
nanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.  
 
 

27 § Valvontajärjestelmä 

 
Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan perusteista. Utajärven valtuuston hyväksymien sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa Utajärven kuntakon-
sernin hyvää hallintoa ja johtamista, ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja joh-
tohenkilöitä sekä koko kuntakonsernin toimintaa.  
 
Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kunnan hallintosäännös-
sä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu. Kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisö-
jen on noudatettava Utajärven kunnan konserniohjetta.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet  
 
Sisäinen valvonta käsittää 
1) luottamushenkilöille kuuluvan seurannan 
2) esimiesten suorittaman, toimivaltansa piiriin kuuluvan toiminnan tarkkailun ja korjaavat toi-

menpiteet (sisäisen tarkkailun)  
3) Sisäisen tarkastuksen 
 
Sisäisessä valvonnassa on kyse oman toiminnan itsearvioinnista ja tavoitteena on toiminnan 
jatkuva parantaminen.  
 
Sisäisen valvonnan ohella kunnan ja kuntakonsernin valvontajärjestelmään kuuluu ulkoinen 
valvonta, joka on toimielimistä ja johtohenkilöistä riippumatonta toimintaa, jota toteuttaa joko 
lakisääteisesti kunta tai kuntakonsernin yhteisöt (kunnan tarkastuslautakunta sekä kunnan ja 
tytäryhteisöjen tilintarkastukset) tai kuntakonsernin ulkopuoliset toimijat (esimerkiksi kunnan 
asukkaat ja valtion valvontaorganisaatiot).  
 
 
Riskienhallinta  
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Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus or-
ganisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. 
Riskienhallinta käsittää kuntakonsernin lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toi-
minnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdis-
tua koko kuntakonserniin sekä ulkoistettuihin palveluihin.  
 
Sisäisen tarkastuksen tarkoitus ja tehtävät  
 
Sisäinen tarkastus edistää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kunnan ja kuntakonsernin toi-
mintaa arvioimalla ja tarvittaessa konsultoimalla. Sisäinen tarkastus tuottaa johdolle riippuma-
tonta ja objektiivista arviointitietoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja te-
hokkuudesta. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada kaikki tarkastuksen suorittamiseksi 
tarpeelliset tiedot. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on  
 
- tutkia ja analysoida toimintaa suhteessa hyväksyttyihin tavoitteisiin, lainsäädäntöön, pää-

töksiin  ja annettuun ohjeistukseen,  

 
- arvioida ja tarkastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintoproses-

sien toimivuutta,  

 
- arvioida päätöksenteossa käytettävän informaation luotettavuutta  

 
- tukea varmistus- ja konsultointitoiminnallaan organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saa-

vuttamista. 
 
Raportointi sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tilinpäätöksessä  
 
Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa kunnanhallitus antaa arvion merkittävim-
mistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
tämisestä sekä selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä.  
Kunnanhallituksen riskiarviot ja selonteot perustuvat toimielinten ja tytäryhteisöjen hallitusten 
toimintakertomuksissaan antamiin  selontekoihin sisäisenvalvonnan ja riskienhallinnan järjest-
misestä, havaittuihin puutteisiin ja toimenpiteistä puutteiden korjaamiseksi. Selontekojen tulee 
perustua dokumentoituun arviointiaineistoon.  
 
Kunnan toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden sekä tytäryhteisöjen hallitusten ja toimitusjoh-
tajien tulee raportoida välittömästi konsernijohdolle, mikäli merkittävä riski on todennäköisesti 
realisoitumassa tai sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuus ja riittävyys on vaarantu-
massa.  
 
 

28 § Tarkastuslautakunnan tehtävät: ulkoinen tarkastus 

 
Tilintarkastajan on kuntalain 73 §:n mukaan tarkastettava, onko kunnan ja kuntakonsernin si-
säinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Kuntalain 
75 §:n mukaan tilintarkastuskertomuksessa on esitettävä, voidaanko toimielimen jäsenelle ja 
asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vas-
tuuvapaus. Tilintarkastuskertomuksessa tilivelvolliseen voidaan kohdistaa muistutus, mikäli 
kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai ai-
heutunut vahinko ole vähäinen.   
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Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukai-
sesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta vastuualueellaan. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, 
että (1) tilivelvollisen henkilön toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, (2) häneen voidaan koh-
distaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja (3) häneltä voidaan evätä vastuuvapaus sekä 
omasta että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuusaseman puuttu-
minen ei vapauta esimiestä alaistensa toiminnan valvontavastuusta.   
 
Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat muun muassa kunnanhallituksen jäsenet, lautakuntien 
jäsenet, johtokuntien jäsenet, toimikuntien jäsenet, kunnan muiden toimielinten jäsenet, kun-
nanjohtaja, sekä hallinto- ja johtosäännöissä määrätyt toimielinten esittelijät.   
 
Ylimmällä johdolla, etenkin tilivelvollisella johdolla, on erityinen vastuu ja velvoite toimia hyvän 
johtamis- ja hallintotavan ja eettisten lähtökohtien mukaisesti sekä puuttua toiminnassa ilme-
neviin poikkeamiin. 
 

Sen lisäksi mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on 

1) Seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava 
tilintar kastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuk-
sen kehittämiseksi 

2) Huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollista-
vat  

3) tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
 
4) Tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien  
5) yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 

29 § Tarkastuslautakunnan kokoukset  

 
Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla sekä 
lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lauta-
kunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kokousmenettelyssä noudatetaan hallinto-
säännön määräyksiä. Esittelijästä, valmistelijasta ja sihteeristä päättää lautakunta. 

 

30 § Arviointikertomus 

 
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen val-
tuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to-
teutumisesta edellisenä vuonna.  

Tarkastuslautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksis-
ta sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja kunnanhallituksen lausunnosta. Lauta-
kunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintar-
kastuskertomus antavat aihetta. 
 

31 § Tilintarkastajan valinta 

 
Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallin-
non ja talouden tarkastamista varten JHTT-yhteisön.  
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32 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 

 
Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden val-
misteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristirii-
dassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. 
 

33 § Tilintarkastajan ilmoitukset 

 
Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tar-
kastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain 73 §:n 3 momentin tarkoittamat ilmoi-
tukset lautakunnalle tehdään kirjallisina lautakunnan puheenjohtajalle. Kunnanhallitukselle an-
nettavat ilmoitukset tehdään kirjallisina kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle. 
 

34 § Tilintarkastuskertomus 

 
Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 75 §:ssä mainitun lisäksi esitettävä lausunto 73 §:n 1 
momentin mukaisista asioista. Kertomuksessa esitetään myös muut tilintarkastajan tarpeelli-
seksi katsomat asiat. 

 

 

VII luku KOKOUSMENETTELY 
 

35 § Luvun määräysten soveltaminen  

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

 

36 § 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 kokouksen pitämisestä. 

 

 

37 § Kokouksen koollekutsuminen 

 
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 jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimieli-
men päättämällä tavalla. 
 

38 § Jatkokokous  
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Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokoko-
ukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä 
antamaan tieto jatkokokouksesta. 
 

39 § Varajäsenen kutsuminen  

 
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen si-
jaansa. 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. 
 

40 § Kokouksen pitäminen 

 
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja pää-
tösvaltaisuuden. 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 

Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsus-
sa. 

 

41 § Kokouksen johtaminen  

 
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimie-
limen kokouksessa. Puheenjohtaja saa, annettuaan varoituksen, määrätä poistettavaksi henki-
lön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä 
tai lopetettava kokous. 
 

42 § Tilapäinen puheenjohtaja  

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

 

43 § Läsnäolo toimielinten kokouksissa 

 
Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten ja kokousvirkailijoiden lisäksi läsnäolo- ja pu-
heoikeus: 

 kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla 

 muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. 

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomai-
nen toimielin. 

Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyk-
sessä. 
 

44 § Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä  
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Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin paitsi tarkastuslautakuntaan, keskusvaalilauta-
kuntaan ja vaalitoimielimiin, edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouk-
sessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. 
 

45 § Esittely  

 
Asiat valmistellaan/päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijöinä 
toimivat, mikäli toisin ei ole säädetty 

- kunnanhallituksessa kunnanjohtaja 

- lautakunnissa ja toimikunnissa kunnanhallituksen tai kunnanjohtajan määräämä johtava vi-
ranhaltija. 

Lautakunta tai toimialueen johtaja voi määrätä päätettävänään olevassa asiassa vastuualueen 
vastuuhenkilön tai muun viranhaltijan selostamaan tämän toimialaan kuuluvan asian.  

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

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. 

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen poh-
jalta ilman viranhaltijan esittelyä. 
 

46 § Esteellisyyden toteaminen  

 
Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Toimielimen puheenjohtajan on tarvit-
taessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen 
ratkaistavaksi.  
 

47 § Äänestys ja vaalit  

 
Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjes-
tyksessä määrätään. 

 

48 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen  

 
Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa pu-
heenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä ta-
valla. 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin 
siitä on ilmoitettu. 

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään  

1. järjestäytymistietoina: 

- toimielimen nimi 
- kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka 
- läsnä ja poissaolleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä 
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
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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 
- merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 

 

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaati-
muksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviran-
omainen, 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 teke-
miin päätöksiin. 
 

49 § Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 

 
Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. 

Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan 
lisäksi lautakunnan esittelijä.  
 

50 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen  

 
Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kun-
nanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan 
ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräai-
ka lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. 

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle kunnanhallituksen 
määräämällä tavalla tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista 
kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle lautakunnan määräämällä ta-
valla tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta asioita ja asiaryhmiä, joista lautakunta on il-
moittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 



19 
 

Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään seitsemän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-
ta, kuitenkin viimeistään sen ajan kuluessa, josta Kuntalain 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaati-
mus päätöksestä on tehtävä. 

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna 
täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai 
lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
 
 

VIII luku MUUT MÄÄRÄYKSET 
 

51 § Tiedottaminen  

 
Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen 
periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kunnan viranhaltijoista. 
 

52 § Kunnan asukkaiden aloitteet  

 
Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun 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 esitettä-
vä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. 

Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on 
ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittely-
aika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. 
 

53 § Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 

 
Kunnan puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset ja hakemukset allekirjoittaa 
kunnanjohtaja tai ao. toimialueen johtaja.  

Kiinteistökaupat allekirjoittaa kunnanjohtaja tai tekninen johtaja yksin. 

Vastuualueen toimituskirjat allekirjoittaa vastuuhenkilö tai esittelijä. 

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

Kunnanhallitus voi yksittäisen asiakirjan osalta päättää erikseen allekirjoittamisesta. 

 

54 § Asiakirjojen lunastus 

 
Valtuusto päättää yleisistä perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava kunnalle lu-
nastus. 

IX luku SOVELTAMINEN JA VOIMASSAOLO  
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55 § Tarkemmat ohjeet  

 
Tarkemmat ohjeet tämän säännön soveltamisesta antaa tarvittaessa kunnanhallitus. 
 

56 § Säännön voimassaolo  

 
Valtuusto hyväksyy säännön 26.6.2014 ja sääntö tulee voimaan kun päätös tulee lainvoimai-
seksi. Tällä korvataan valtuuston 7.11.2012 hyväksymä hallintosääntö. 

 

 


