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5 luku
Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako
Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. Kuntalain 91 §:n mukaan valtuusto tekee päätösvallan eli toimivallan
siirtoa koskevat ratkaisut aina hallintosäännöllä. Toimivaltaa voidaan siirtää toimielimelle, luottamushenkilölle
ja viranhaltijalle. Toimivaltaa viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä hallinnollisen pakon
käyttämisessä voidaan siirtää vain toimielimelle.
Jos laissa määrätään, että toimivalta on valtuustolla tai muulla nimetyllä kunnan viranomaisella, valtuusto ei
voi siirtää toimivaltaa. Jos erityislaissa on toimivallan siirtämistä koskevia säännöksiä, ne syrjäyttävät kuntalain
91 §:n.
Tässä luvussa on pääosa valtuuston toimivallan siirtoa koskevista päätöksistä ja lisäksi otto-oikeuden
käyttämiseen liittyvät määräykset. Kunnan viranomaisten tehtäviä ja toimivallan jakoa koskevia määräyksiä on
asiaperustaisesti myös hallintosäännön muissa luvuissa, esimerkiksi 6 ja 8 luvuissa.
20 §
Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä.
Kunnanhallituksen yleiset tehtävät:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Johtaa ja valvoo kunnan toimintoja, huolehtii kunnan talouden ja organisaation
kehittämisestä, strategiatyöstä ja toiminnan tuloksellisuudesta sekä valvoo kunnan yleistä
etua.
Luo edellytykset sille, että kunnalla on kulloistenkin toimintojen ja taloudellisten
voimavarojen mukaan oikein mitoitettu ja koulutettu henkilöstö, joka työskentelee
mahdollisimman tuloksellisesti kunnan tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi.
Antaa selityksen ja lausunnon valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos
kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätökseen.
Nimeää ehdokkaat yhteisöjen toimielimiin silloin, kun kunnalla on asianomaisten sääntöjen
tai sopimusten mukaan siihen oikeus.
Vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy
sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että
sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja
tuloksellisesti. Kunnanhallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Antaa lausunnot koko kuntaa koskevista merkittävistä asioista.

Kunnanhallituksen toimivalta:
1.
2.
3.
4.

5.

Päättää asiat, jotka liittyvät kahden tai useamman hallintokunnan toimialaan, ellei kyseessä
ole asia, joka kuuluu valtuuston päätösvaltaan eikä muista säännöksistä muuta johdu.
Ratkaisee epäselvyydet, mille toimielimelle jokin toiminta tai asia kuuluu.
Päättää kiinteän omaisuuden (maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet)
ostamisesta kunnalle talousarvion mukaisten perusteiden tai valtuuston erikseen
hyväksymien perusteiden mukaisesti.
Päättää kiinteän omaisuuden (maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet)
myynnistä talousarvion mukaisten perusteiden tai valtuuston hallintosäännössä erikseen
hyväksymien perusteiden mukaisesti. Kunnanhallitus päättää kaavatonttien myymisestä
edellyttäen, että valtuusto on vahvistanut niille myyntihinnan.
Määrää yksityiskohtaisista taksoista ja maksuista, jollei tehtävää ole annettu lautakunnalle
tai viranhaltijalle.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
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Päättää valtuuston hyväksymissä rajoissa pitkäaikaisten talousarviolainojen ottamisesta,
lainojen takaisin maksamisesta ja lainaehtojen muuttamisesta.
Päättää irtaimen omaisuuden hankkimisesta kunnan tarpeisiin ja irtaimen omaisuuden
myyntiä koskevat asiat, jollei tehtävää ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle.
Päättää kunnalle uskotun valtionperinnön ja testamentatun tai lahjoitetun omaisuuden
vastaanottamisesta sekä edellä mainitun omaisuuden hoitoa ja käyttöä koskevien
tarpeellisten ohjeiden antamisesta.
Päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä asiassa, jossa kunta on korvausvelvollinen
yli 1000 euron vahingoissa.
Päättää saatavien poistamisesta tileistä niiden saatavien osalta, joista on saatu
perintätoimiston luottotappiokirjaussuositus tai ulosottomenettelyllä päätös asiakkaan
maksukyvyttömyydestä.
Myöntää helpotuksen, lykkäyksen tai vapautuksen yksittäistapauksessa kunnalle tulevan
maksun tai saatavan suorittamisesta, jollei tehtävää ole annettu lautakunnalle tai
viranhaltijalle.
Päättää sovinnon tai akordin tekemisestä.
Päättää toimikunnan perustamisesta ja toimikaudesta. Päättää toimikunnan tehtävästä ja
toimivallasta kuntalain mahdollistamissa rajoissa.
Päättää kunnan omaisuuden vakuuttamisesta.
Päättää maa-alueiden myynnistä noudattaen seuraavia valtuuston antamia
yleisperusteita:
- maa-alue on kunnalle tarpeeton
- maa-alueen koko on enintään 10 hehtaaria
- maa-alueella ei ole rakentamisoikeutta. Poikkeuksena kaavassa M-alueelle
mahdollistettu rakentaminen
- kauppahinnan on vastattava paikkakunnalla yleistä maapohjan kauppahintaa, ottaen
huomioon maa-alueen sijainti, koko ynnä muut sen hinnanmuodostukseen vaikuttavat
tekijät. Mikäli maa-alueella on puustoa, tulee kauppahinnan kattaa myös
metsänhoitoyhdistyksen arvioiman puuston arvon.
Kaikkien edellä mainittujen perusteiden on täytyttävä samanaikaisesti. Muussa
tapauksessa maa-alueen myynnistä päättää valtuusto.
Päättää kunnan vuokrasopimuksista, jollei tehtävää ole annettu lautakunnalle tai
viranhaltijalle.
Päättää yleiskaavan laatimisesta ja rakennuskiellon määräämisestä yleiskaavan laatimisen
tai muuttamisen vireillä ollessa ja toimenpiderajoitusten määräämisestä ja pidentämisestä,
kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille.
Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n tarkoittamista maankäyttösopimuksista.
Päättää
maankäyttöja
rakennuslain
76
§:n
tarkoittamien
yleiskaavan
laatimiskustannusten perimisestä ranta-alueilla.
Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 97 §:ssä tarkoitetun rakentamiskehotuksen
antamisesta.
Päättää asemakaavan muuttamisesta, milloin kysymyksessä on viemärin tai muun johdon
sijoitus, kadun, torin, puiston tai muun alueen nimi tai numero taikka sellainen yhtä
rakennuspaikkaa koskeva kaavamuutos, joka ei muuta rakennuspaikan kerrosalaa eikä
rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittujen rakennusten kerroslukua eikä olennaisesti
rakennuspaikan käyttötarkoitusta (vaikutuksiltaan vähäinen asemakaava MRL 52 §).
Päättää asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden
ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta tai lunastamisesta.
Päättää rakennusten ja niiden osien vuokralle tai muuhun käyttöön luovuttamisesta ja
vuokralle tai muuhun käyttöön ottamisesta niissä tapauksissa, kun ratkaisuvalta ei kuulu
lautakunnalle tai viranhaltijalle.
Hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet.
Hyväksyy suunnittelu- ja hankintasopimukset, kun hankinta-arvo alle 1 miljoona euroa,
jollei tehtävää ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle.
Hyväksyy kunnanhallituksen toimialan suunnittelu- ja hankintasopimukset niissä
tapauksissa, joissa toimivalta ei kuulu viranhaltijalle.
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27. Hyväksyy rakennusten sekä rakenteiden ja laitteiden luonnospiirustukset ja
kustannusarviot valtuuston asettamien määrärahojen puitteissa, kun hankkeen
kustannusarvio on enintään miljoona euroa, jollei tehtävää ole annettu lautakunnalle tai
viranhaltijalle.
28. Päättää rakentamisvelvollisuutta koskevan pidennyksen myöntämisestä kunnan
luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämisestä enintään
kahden vuoden ajaksi.
29. Päättää kunnanjohtajan osalta seuraavista asioista:
a. yli 30 päivää ja enintään kuusi (6) kuukautta kestävä virkavapaus
b. terveydentilaa koskevien tietojen pyytäminen ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja
tutkimuksiin määrääminen.
30. Päättää yli 30 päivää ja enintään kuusi (6) kuukautta kestävän virkavapauden ja
opintovapaan myöntämisestä toimialajohtajille.

