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LAIHIAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 

 

 

 

1 § Toiminta-ajatus 

 

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kunnanvaltuuston päätösten 

valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 

 

Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa. 

 

Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallinto-

elimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.  Konserniorgani-

saatiot toimivat kunnanhallituksen ohjauksen alaisina. 

 

Kunnanhallitus luo valmistelutyöllään kunnanvaltuustolle edellytykset päättää kunnan toimintojen 

painopistealueista, niiden kehittämisestä, niihin suuntautuvista voimavaroista ja elinkeinojen kehit-

tämisestä. Kunnan ja kuntakonserniin lukeutuvien organisaatioiden toimintalinjat sekä tulos-

tavoitteet asetetaan strategiatyön pohjalta aina kolmeksi seuraavaksi vuodeksi laaditussa talous-

suunnitelmassa.  

 

Kunnanhallitus yhteensovittaa päävastuualueiden palvelutoimintojen tulostavoitteet kunnan-

valtuuston antamien voimavarojen suhteessa. 

 

Kunnanhallitus määrittää kunnan johtamisen ja toimintojen kehittämisen yleislinjat jatkuvasti 

muuttuvassa toimintaympäristössä sekä vastaa kunnan suhdetoiminnasta ja yleisestä kuntakuvasta. 

 

 

2 § Kunnanhallituksen toimialueet, jäsenmäärä ja esittely 
 

Kunnanhallituksen toimialueena on kunnan toiminnan kuten elinkeinopolitiikan, maapolitiikan ja 

maankäytön yleissuunnittelun, hallinnon, toiminnan sekä talouden johtaminen. 

 

Kunnanhallitus johtaa ympäristönsuojelun yleissuunnittelua ja toimia ympäristönsuojelun huomioon 

ottamiseksi kunnan toiminnassa. 

 

Kunnanhallitus antaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle maaliskuun loppuun mennessä. 

 

Kunnanhallituksella on oikeus antaa selitys kunnanvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen 

johdosta. 

 

Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen 7 - 11 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 

Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen vara-

puheenjohtajan. 

 

Esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Hänen poissa ollessaan tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä 

hallintojohtaja, jonka tehtävänä on tällöin muidenkin kunnanjohtajan virkatehtävien hoitaminen.  

Sekä kunnanjohtajan että hallintojohtajan poissa ollessa tai ollessa esteellinen, toimii esittelijänä 

tällöin talousjohtaja, jonka tehtävänä on tällöin muiden kunnanjohtajan virkatehtävien hoitaminen. 
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Kunnanhallitus voi erityisestä syystä päättää, että kunnanhallituksen puheenjohtaja toimii 

tarvittaessa esittelijänä. 

 

Kunnanhallituksen kokouksissa toimii sihteerinä hallintojohtaja ja hänen varalla talousjohtaja.  Edellä 

mainittujen ollessa esteellisiä tai estyneitä, kunnanhallitus voi kutsua sihteeriksi muun viranhaltijan. 

 

 

3 § Lautakunnat ja niiden toimialueet sekä lautakuntien jäsenmäärä ja esittely sekä jaostot, 
toimikunnat ja johtokunnat 

 

Kunnanhallitus ei nimeä edustajaansa seuraaviin lautakuntiin ja johtokuntiin: 

 

- tarkastuslautakunta 

- keskusvaalilautakunta 

- äänestysalueiden vaalilautakunnat 

- koulujen johtokunnat 

 
 
A. Keskusvaalilautakunta 

 

Lautakunnan toimialueena on kunnallisten ja valtiollisten vaalien toteuttaminen. 

 

Lautakunnan jäsenmäärä on lakien ja asetusten mukainen. 

 

 
B. Suunnittelulautakunta 

 

Kunnanvaltuusto valitsee suunnittelulautakuntaan varsinaisista valtuutetuista 7 jäsentä ja heille 

henkilökohtaiset varajäsenet. 

Kunnanvaltuusto valitsee suunnittelulautakunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan. Suunnittelulautakunnan esittelijänä toimii hallintojohtaja ja hänen estyneenä tai 

esteellisenä ollessa talousjohtaja tai muu tehtävään määrätty. 

  

Suunnittelulautakunta voi käyttää kokouksissaan osastopäälliköitä asiantuntijoina. 

     

Suunnittelulautakunta laatii kunnanhallituksen toimeksiannosta pitkän aikavälin suunnitelmia ja 

selvityksiä sekä huolehtii kunnan kannalta keskeisen tilastotietokannan luomisesta ja ylläpitämisestä.  

                

 

C. Jaostot, toimikunnat ja johtokunnat 

 

Kunnanhallitus voi kulloisenkin tarpeen mukaan jakaantua jaostoihin, asettaa toimikuntia ja johto-

kuntia ja lakkauttaa niitä. Kunnanhallitus määrää toimielimen tehtävät ja siirretyn ratkaisuvallan 

samassa yhteydessä kuin ne asetetaan. 
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4 § Kunnanhallituksen ratkaisuvalta 
 

Kunnanhallitus ratkaisee  
 
elinkeinopolitiikkaan liittyvät asiat, jotka koskevat 

 

1. teollisuus- ja liiketonttien myymistä, jos valtuusto on vahvistanut myynnissä 

noudatettavat yleiset perusteet, 

 

rakentamiseen, ympäristöön, tekniseen huoltoon ja kaavoitukseen liittyvät asiat, jotka koskevat 

 

 1. lykkäyksen myöntämistä teollisuus-, asunto- ja liiketonttien ja muiden alueiden myyntiä 

tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämises-

tä,  

 

 2. asemakaavan tai tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja 

laitteiden ostamista, myymistä, vaihtamista ja lunastamista noudattaen valtuuston 

antamia ohjeita, 

 

 3. rakennushankkeiden, joiden kokonaiskustannukset ovat 1,0 % - 1,5 % kunnan talous-

 arvion loppusummasta, rakennustöiden pääpiirustusten, lopullisen kustannusarvion ja 

 työselityksen hyväksymistä, 

 

 4. asemakaavan hyväksymistä. Asemakaavan hyväksyy kunnanhallitus, milloin ei ole 

kysymys merkittävästä asema-kaavasta (MRL 52 §), 

 

 5. suunnittelu- ja urakkasopimuksia (niissä tapauksissa, joissa valtuutta ei ole annettu 

muulle viranomaiselle), 

 

 6. etuosto-oikeuden käyttämisestä päättäminen (EOL 21 §),  

 

 7. maa-ainesten ja leimikoiden myyntiä, 

 

 8. rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä yleis- ja asemakaavan laatimisen tai 

muuttamisen vireillä ollessa (MRL 38 § ja 52 §), 

 

9. maa-aineslupien myöntämistä, 

 

10. kaavoituskatsauksen laatimista vuosittain (MRL 7 §), 

 

11.  kunnan kaavoitusohjelman laatimista, 

 

12. kaavan laatimispäätöstä, 

 

13.  toimenpiderajoituksen määräämistä ja pidentämistä, kun yleiskaavan laatiminen tai 

 muuttaminen on pantu vireille (MRL 38 §, 128 §), 

 

14. asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannusten perimistä (MRL 59 §), 

 

15. asemakaavan ajanmukaisuuden arviointia, 
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16. kansallisen kaupunkipuiston hakemista tai lausunnon antamista (MRL 69 §), 

                 

17. kadunpidon antamista ulkopuolisille (MRL 84 §), 

 

18.  muun yleisen alueen kuin kadun toteuttamissuunnitelman laadintaa (MRL 90 §), 

  

19.  maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §), 

 

20.  vaikutukseltaan vähäistä asemakaavamääräystä kadun tai muun yleisen alueen 

toteuttamisvastuun antamisesta omistajalle tai haltijalle, 

  

21.  MRL:n 171 §:n mukaisia poikkeamispäätöksiä, 

 

22.  valittamista kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevasta hallinto-oikeuden kumoamis- ja 

muuttamispäätöksestä (MRL 191 §), 

  

23.  valittamista AYK:n poikkeamispäätöksestä (MRL 193 §), 

 

24.  valituksen tekemistä erillisestä tonttijaosta. 

 

 
henkilöstöpolitiikkaan liittyvät asiat, jotka koskevat 

 

 1. virka- ja työehtosopimuksen kuntakohtaista täytäntöönpanoa koskevien soveltamis-

periaatteiden ja kustannusvaikutusten päättämistä, 

 

 2. virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanoa, virkaehtosopimuksen harkinnan-

varaisten määräysten soveltamista, pääsopimuksen ja työehtosopimuksen 

paikallisneuvotteluja sekä kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain 

mukaisia neuvotteluja, 

 

 3. päättää sivutoimilupien myöntämisestä 

 

 

hallintoon liittyvät asiat, jotka koskevat 

 

1. Teollisuus-, asunto- ja liiketilojen sekä alueiden vuokralle antamista, 

        

2. Talousarvioon kunnanhallituksen käytettäväksi varattujen avustusmäärärahojen 

jakamisesta noudattaen kunnanvaltuuston antamia ohjeita, 

 

3. Vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisveron sekä kansaneläke- ja 

sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty, 

 

4. Helpotuksen tai vapautuksen myöntämistä yksittäistapauksissa kunnalle tulevan yksi-

tyisoikeudellisen ja julkisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, 

jollei valtuusto ole suoritettavaa määrää erikseen vahvistanut tai määrä perustuu 

valtuuston hyväksymään taksaan, 
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 5. Kunnalle annettujen vakuuksien hyväksymistä, valvomista, muuttamista tai vapaut-

tamista 6 §:n A kohdassa 4 ja 5 mainituin poikkeuksin, jollei toisin ole säädetty tai 

valtuuston päätöksestä muuta johdu, 

 

 6. Talousarviolainojen ottamista valtuuston vahvistaman talousarvion mukaisesti, 

 

 7. Sovinnon tai akordin tekemistä, 

 

 8. Kunnan toimintojen riskienhallinnan pääperiaatteita ja kunnan omaisuuden 

vakuuttamis- ja omavastuuperiaatteita koskevat asiat, 

 

 9. Kunnanjohtajan koulutussuunnitelman hyväksymistä, jos siitä ei ole erikseen sovittu 

johtajasopimuksessa, 

 

10. Luottamushenkilöiden koulutussuunnitelman hyväksymistä, jos sitä ei ole hyväksytty 

asianomaisissa lautakunnissa, 

 

11. Irtaimen omaisuuden myyntiä, vuokrausta tai muuta käytettäväksi luovuttamista, 

 

12. Käytöstä poistetun omaisuuden myynnin yleisperiaatteita koskevat asiat, 

 

13. Osastojen yhteishankintojen päättämistä, 

 

14. Myöntää asunto- ja korkotukilainan omakotitalon rakentamista, hankkimista, perus-

parantamista ja laajentamista varten ja samalla vahvistaa hankkeen hankinta-arvon, 

rahoitussuunnitelman ja lainoitusarvon, pyydettyään sijainnista asianomaisen kunnan 

viranomaisen lausunnon, 

 

15. Myöntää asunto- ja korkotukilainan sekä omaksilunastamislainan huoneiston hallintaan 

oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten ja samalla vahvistaa huoneiston 

lainoitusarvon, 

 

16. Päättää käyttöomaisuuden poistosuunnitelman muutoksista kunnanvaltuuston 

hyväksymien taloudellisten käyttöaikojen rajoissa, 

 

17. Ratkaisee asiat, jotka koskevat vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa 

kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, jollei vaadittu korvaus ylitä valtuuston 

mahdollisesti vahvistamaa enimmäismäärää, 

  

18. Päättää kehitysvammahuollon palveluiden myynnistä muille kunnille perusturvalauta-

 kunnan esityksen pohjalta. 
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5 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 
 
A. Kunnanjohtajan ratkaisuvalta 

 

Kunnanjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat: 

 

 1. Asuntotarkoitukseen osoitettujen tonttien myymistä, jos valtuusto on vahvistanut 

myynnissä noudatettavat perusteet, 

 

 2. Tilapäisluoton ottamista valtuuston vahvistamaan enimmäismäärään asti, 

 

 3. Tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien sekä kunnassa pidettävien koulutus-

tilaisuuksien järjestämisestä talousarvion puitteissa, 

 

 4. Vakuuden hyväksymistä, milloin kyse on pankkitakauksesta tai takuutalletuksesta, 

 

 5. Vakuuksien luovuttamista, milloin vakuus on käynyt kunnalle tarpeettomaksi, 

 

 6. Huomionosoituksia ja kannatusilmoitusten antamista sekä lahjoitusten tekemistä 

tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin kunnanhallituksen päättämissä rajoissa, 

 

 7. Valtionosuus- tai avustustilityksen hyväksymistä tai niitä koskevan valituksen tai 

oikaisuvaatimuksen tekemistä, tiedoksi kunnanhallitukselle, 

 

 8. Lykkäyksen myöntämistä asuntotarkoitukseen osoitettujen tonttien ja muiden alueiden 

myyntiä tai vuokraehtoja mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden 

täyttämisestä,  

 

 9. Kunnan omaisuuden vakuuttamista sekä kunnan velvollisuudeksi säädettyä ja muuta 

vakuuttamista, 

 

10. Etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä hallituksen määrittämien ohjeiden pohjalta 

(EOL 21 §). 
 
 
B. Hallintojohtajan ratkaisuvalta 

 

Hallintojohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat: 

 

 1. Julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuun-

alaisen hoitajan määräämistä, 

 

 2. Luvan antamista tilapäisen ilmoituksen tai tiedonannon kiinnittämiseen kunnan 

omaisuuteen, 

          

3. Kunnanviraston sisäistä kokouskäytäntöä (pöytäkirjat, lomakkeet, kokousaikataulut 

jne.), 

 

4. Kunnan matkailu- ja markkinointiasioista määrärahojen puitteissa. 
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C. Kirjaajan ratkaisuvalta 

 

Kirjaaja ratkaisee seuraavat asiat:  

 

 1. Valvoo valtion lainoittamien asuntojen käyttöä, luovuttamista ja tarvittaessa päättää 

lain sallimien tilapäisten poikkeuslupien myöntämisestä, 

 

 2. Vahvistaa asukasvalinnan asuntolainoitettuun vuokrataloon, 

 

 3. Päättää myönnettävän asuntolainan vuosimaksutasosta ja sen muuttamisesta, 

 

 4. Hyväksyy lainansiirrot,  

 

 5. Hyväksyy kunnan myöntämien asuntolainojen vakuudet ja päättää niiden 

muuttamisesta ja vapauttamisesta, 

 

 6. Päättää kunnan myöntämien asuntolainojen ja omaksilunastamislainojen lyhennysten 

ja koron tai molempien suorittamisen lykkäämisestä, vuosimaksun alentamisesta sekä 

koron alentamisesta sen mukaan, kuin niistä on erikseen säädetty. 

 

 

D. Talousjohtajan ratkaisuvalta 

 

Talousjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat: 

 

 1. Kunnan kassavarojen sijoittamista, 

 

 2. Käteiskassan myöntämistä kunnan laitokselle tai muulle toimipisteelle. 

 

 

E. Palkka-asiamiehen ratkaisuvalta 

 

Palkka-asiamieheksi määrätty viranhaltija päättää kokemuslisien ja määrävuosikorotusten  

myöntämisestä. 

 

 

F. Kunnanasiamiehen ratkaisuvalta 

 

Kunnanasiamies ratkaisee kunnan, seurakunnan ja kansaneläkelaitoksen oikeutta verotuksessa  

käsittävät asiat noudattaen hallituksen määrittämiä yleisohjeita. 

 

 

G. Keskusarkistonhoitajan ratkaisuvalta 

 

Keskusarkistonhoitajaksi määrätty viranhaltija ratkaisee keskusarkistonhoitoon kuuluvat asiat. 
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7 § Vanhojen sääntöjen kumoaminen 
 

Tällä säännöllä kumotaan kunnanvaltuuston 29.8.2011 § 82 hyväksymä kunnanhallituksen joh-

tosääntö. 

  

        

8 § Voimaantulo 
 

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.11.2013. 
 
---------------------------- 
Tämä kunnanhallituksen johtosääntö on yhtäpitävä Laihian kunnanvaltuuston 23.9.2013 § 78  

hyväksymän johtosäännön kanssa, todistaa: 

 

 

Laihia 01.11.2013 

 

 

Tarja Vilmunen 

kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä 

 

 


