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I YLEISTÄ 

1 §  Soveltamisala 

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan päätöksenteko- ja 
kokousmenettelystä, kunnan taloutta koskevista määräyksistä sekä hallinnon ja 
talouden tarkastuksesta. 
 
Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, 
joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: 

-  valtuuston työjärjestys 
-  luottamushenkilöiden palkkiosääntö 
 
Keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on voimassa, mitä niistä on 
säädetty. 
 
Kunnan toiminta-ajatus määrätään ja tavoitteet asetetaan kunnan muissa asia-
kirjoissa, kuten kunnan strategiassa, talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. 
 

II HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA NIIDEN RATKAISUVAL-

TA 

2 § Vastuualueet ja toimielimet 

Kunnan toiminnot jaetaan vastuualueisiin, jotka jaetaan edelleen tulosyksiköi-
hin. Tulosyksiköt voidaan tarvittaessa jakaa tulospaikkoihin. 
Vastuualueet ja niiden tulosyksiköt ovat seuraavat: 
 
Kunnanhallitus 

- luottamushenkilöhallinto 
- hallintopalvelut 
- kehittämispalvelut 

 
Perusturvalautakunta 

- sosiaalipalvelut 
- vanhuspalvelut 
- terveyspalvelut 

 
Sivistyslautakunta 

- hallinto ja toimisto 
- koulutuspalvelut 
- vapaa-ajan palvelut 
- päivähoitopalvelut 
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Ympäristölautakunta 

- ympäristöpalvelut ja rakennusvalvonta 
- infrapalvelut 
- talon palvelut 
- konsernin kiinteistötoimi 
- pelastustoimi 

 
Kunnanhallitukseen, ympäristölautakuntaan, sivistyslautakuntaan sekä perus-
turvalautakuntaan valitaan yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilö-
kohtainen varajäsen. Konneveden kunta voi nimetä sivistyslautakuntaan kolme 
(3) jäsentä, joilla on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus sivistyslautakunnan kokouk-
sessa sen käsitellessä Hankasalmen ja Konneveden kuntien yhteisen kansa-
laisopiston asioita.  
 
Rakennus- ja valvontalautakuntaan, joka määritellään erikseen tämän säännön 
pykälässä 4.3., valitaan myös yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtai-
nen varajäsen.  
 
Lautakunnilla on oikeus tarvittaessa asettaa muita jaostoja, joihin kyseinen toi-
mielin itse valitsee jaoston jäsenet, jollei tässä hallintosäännössä ole toisin mää-
rätty. 
 
Tulosyksikköjaosta päättää kunnanhallitus ja kustannuspaikkajaosta lautakunta. 

3 § Kunnanhallitus 

Tehtävät 

Kunnanhallituksen tehtävä on valmistella valtuustossa käsiteltävät asiat, huo-

lehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta, johtaa kunnan hallintoa, huoleh-

tia kunnan taloudesta ja taloussuunnitelmasta, huolehtia elinkeinopolitiikasta, 

huolehtia kuntien välisestä yhteistoiminnasta, huolehtia kunnalle kuuluvista vä-

estönsuojelutehtävistä, valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää kunnan 

puhevaltaa. 

 Kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat: 
 
1. kiinteän omaisuuden ostamista valtuuston myöntämän määrärahan puit-

teissa noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti 
on määrärahaa myöntäessään antanut, 

 
2. rakennustonttien myymistä valtuuston vahvistamien myyntiperiaatteiden 

pohjalta, 
 

3. irtaimen omaisuuden hankkimista, myyntiä, vuokrausta ja käytettäväksi luo-
vuttamista, lukuun ottamatta tämän säännön 4§:ssä kohdissa 5 ja 6 määri-
teltyjä tapauksia, 
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4. lykkäyksen myöntämistä tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehto-
jen mukaisen rakentamisvelvollisuuden tai muun määrätyn velvollisuuden 
täyttämisestä, 

 
5.  uudisrakennustöiden työselityksen, pääpiirustusten ja lopullisen kustan-

nusarvion hyväksymistä valtuuston hyväksymän huonetilaohjelman, ra-
kennustapaselityksen, luonnospiirustusten ja alustavan kustannusarvion 
taikka valtuuston muutoin antamien ohjeiden mukaisesti, 

 
6.  asunto-osakkeiden ostamista rakennuspiirustusten ja rakennustapaselos-

tusten perusteella, 
 
7.  vaikutukseltaan vähäisen asemakaavan muutoksen hyväksymistä, 
 
8.  maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun kehotuksen antamista maan-

omistajille rakentaa rakennuskaava-alueella sijaitseva rakennustontti tai -
paikka, 

 
9. kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymis-

tä, valvomista, muuttamista ja vapauttamista, jollei toisin ole säädetty tai 
valtuuston päätöksestä muuta johdu, 

 
10. vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kunta on katsottava 

korvausvelvolliseksi ja joissa korvaussumma ylittää viisituhatta (5 000) eu-
roa, 

 
11. virka- ja työehtosopimuksen tekemistä kunnallisen työmarkkinalaitoksen 

valtuutuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta 
sopimista työmarkkinalaitoksen suostumuksella, 

 
12. virka- ja työehtosopimusten soveltamista, viranhaltijan tai työntekijän palk-

kaa tahi muuta palvelussuhteen ehtoa niiltä osin kuin ne virka- tai työehto-
sopimuksessa on jätetty kunnan harkintaan, työsopimuksen tekemistä, 
pääsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluja sekä 
kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisia neuvot-
teluja, 

 
13. kunnan riskien vakuuttamista, 
 
14. selityksen antamista valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin, 
 
15. kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttamista toiminta- ja taloussuun-

nitelman perusteella, 
 
16. maatalousyrittäjien lomituspalveluista annetun lain mukaisia ja muun maa-

taloustoimen tehtäviä, 
 
17. alaistensa viranhaltijoiden hankintavaltuuksia ja –rajoja, 
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18. hankintaohjeiden, talousarvion valmistelu- ja täytäntöönpano-ohjeiden se-
kä muiden tarvittavien ohjeiden antamista, 

 
19. kunnan edustajien nimeämistä niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kunnal-

la on puhevalta, sekä edustajien toimintaohjeiden antamista, 
 

20. viranhaltijan ja työntekijän määrittelemistä johtavassa tai itsenäisessä 
asemassa olevaksi, 

 
21. etuosto-oikeuden käyttämistä, ellei sitä ole delegoitu toimielimen alaiselle 

viranhaltijalle. 
 
22. alaisensa viranhaltijan määräämistä ratkaisemaan asian, milloin se lain tai 

muuhun siihen rinnastettavan määräyksen taikka säännön nojalla on kun-
nanhallituksen määrättävissä. 

4 § Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta 

Lautakunta vastuualueellaan päättää 
 

1. keinoista palvelujen järjestämiseksi valtuuston määrittelemän laadun ja 
määrän toteuttamiseksi talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa, ell-
ei tässä säännössä tai muualla ole muuta todettu tai päätetty, 

 
2. toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista, 
 
3. alaisensa viranhaltijan määräämisestä ratkaisemaan asian, milloin se lain 

tai siihen rinnastettavan määräyksen taikka säännön nojalla on lautakunnan 
määrättävissä, 

 
4.  hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisesta tai 

muun käyttökorvauksen perimisestä kunnanhallituksen määräämien perus-
teiden mukaan, 

 
5.  niistä hankinnoista, joihin lautakunnalle on myönnetty määrärahat, jos han-

kinta ei ylitä kunnanhallituksen mahdollisesti vahvistamia hankinnan enim-
mäisrajoja sekä näiden hankintojen osalta alaistensa viranhaltijoiden han-
kintavaltuuksista ja –rajoista, 

 
6.  irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta, 
 
7.  toimialaansa kuuluvien palvelumaksujen ja muiden taksojen suuruudesta, 

ellei säännöksissä tai ohjeissa ole muuta määrätty. 

4.1 Sivistyslautakunta 

Tehtävät 
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Sivistyslautakunnan tehtävä on kunnan perusopetus-, lukio, vapaan sivis-
tystyön, päivähoito-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjes-
täminen ja näitä palveluja koskevassa lainsäädännössä kunnalle määrätyis-
tä tehtävistä huolehtiminen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämises-
tä päättäminen.  
 

 
Sivistyslautakunta päättää: 

  
1.  oppilaan opetuksen järjestämispaikan osoittamisesta  

2.  opetussuunnitelmien hyväksymisestä  

3.  kokeiluihin osallistumisesta  

4.  koulutuksen arviointiin liittyvästä päätöksenteosta  

5.  koulutyön alkamispäivistä ja lomapäivistä  

6.  ns. toissijaisten hakijoiden oppilaaksi otosta 

7.  oppilaan erottamisesta määräajaksi  

8.  rehtorin tai koulunjohtajan tehtävien hoitoa koskevan määräyksen an-
tamisesta opettajalle tai tehtävän poisottamisesta  

9. kuntakohtaisten viranhaltijoiden tai työntekijöiden toimipaikan mää-
räämisestä  

10.  apulais-/vararehtorin sekä varajohtajan määräämisestä tai tehtävän 
poisottamisesta  

11.  opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman hyväksymisestä 

12.  esiopetuksen järjestämisestä ja esiopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteista. 

Kunnanvaltuusto päättää 
 

1.  kunnan opetustoimen yleisestä järjestämisestä, mm. kouluverkosta 
2.  kahden tai useamman kunnan yhteisen koulun hallinnosta 

4.2 Ympäristölautakunta  

Tehtävät 
 
Ympäristölautakunnan tehtävä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnal-
listen sääntöjen mukaan kuulu kunnan muulle toimielimelle, vastata kunnan 
rakennuttamistehtävistä valtuuston hyväksymien rakennushankkeita koske-
vien toimintarajojen puitteissa, huolehtia yleisistä teistä, toimia maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaisena suunnittelutarvealueviranomaisena, toimia asun-
tolainsäädännön tarkoittamana kunnan viranomaisena, vastata maankäytön 
suunnittelusta kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, vastata tu-
kipalveluiden järjestämisestä kunnan eri vastuualueilla, toimia romuajoneu-
vojen järjestäjänä ja kunnan leirintäviranomaisena. 
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Ympäristölautakunta päättää: 
 

1.  toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena 

2.  yleisten alueiden suunnitelmien vahvistamisesta (kadut, torit ym.), 

3.  energia- ja korjausavustusten ja niihin rinnastettavien avustusten myön-
tämisestä, 

5.  asunto-olojen kehittämiseen ja asuntolainoitukseen liittyvien lakien mu-
kaisista tehtävistä,  

6.  joukko- ja asiointiliikenteen reiteistä ja tuista, 

7.  luonnonsuojelulain 26 §:n mukaisista yksityisten omistamilla alueilla 
olevien luonnonmuistomerkkien rauhoittamisista, 

8. kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta. 

4.2.1  Rakennus- ja valvontalautakunta 

Tehtävät 
 

Rakennus- ja valvontalautakunnan tehtävänä on toimia kunnan raken-
nusvalvontaviranomaisena, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, 
kunnan maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena sekä 
toimia yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena. Ja huolehtia 
kunnan hulevesiasioiden hoidosta. 
 
Rakennus- ja valvontalautakunta päättää: 

 
1.  maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kunnan päätettäviksi määri-

tellyistä luvista ja muista vastaavista lain sallimista tai määräämistä 
asioista, 

2.  kunnan lausunnoista poikkeuslupahakemuksiin 

3. maa-aineslain mukaisista kunnan päätettäviksi määritellyistä luvis-

ta. 

4. erillisen kolmijäsenisen tiejaoston perustamisesta yksityistielaissa tie-

lautakunnalle kuuluvien asioiden käsittelyä varten sekä jaoston pu-

heenjohtajan ja esittelijän määräämisestä. 

4.3 Perusturvalautakunta 

Tehtävät 

 
Perusturvalautakunnan tehtävänä on sosiaalipalvelujen ja toimeentulotur-
vaan liittyvien taloudellisten tukitoimien järjestäminen kunnan asukkaille, 
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sosiaalisten ongelmien ja niiden haittavaikutusten ehkäiseminen ja vähen-
täminen. Lisäksi terveydenhuollon palvelujen järjestäminen niiltä vähäisiltä  
osin, kuin ne eivät kuulu Jyväskylän yhteistoiminta-alueen (JYTE) järjestä-
misvastuulle. Sekä terveydenhuollon palveluihin liittyvien asioiden valmiste-
lu Hankasalmen kuntaa koskien kunnanhallitukselle ja JYTEn terveyden-
huollon jaostolle.  

 
Perusturvalautakunta päättää: 

1. sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännön mukaisista asioista 
myös siten, että se voi siirtää päätösvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 
erillispäätöksillään.  

5 § Toimivallan edelleen siirtäminen 

Toimielin voi päättää sille tällä hallintosäännöllä annetun toimivallan siirtämises-
tä alaiselleen viranomaiselle. Toimivallan siirtämispäätöksistä on pidettävä ajan 
tasalla olevaa luetteloa. 

6 § Esimiehet 

Kullakin vastuualueella, tulosyksiköllä ja kustannuspaikalla on esimies ja hänel-
lä sijainen. 
 
Kunnanhallituksen vastuualueen esimies on kunnanjohtaja. 
 
Muun vastuualueen esimiehen ja kunnanjohtajan sijaisen sekä alaisensa tu-
losyksikön ja kustannuspaikan esimiehen ja tämän sijaisen määrää kunnanhalli-
tus.  
 
Muut esimiehet ja sijaiset määrää asianomainen lautakunta. 
 
Määräykset annetaan toimielimen toimikaudeksi. 

III KOKOUSMENETTELY  

7 § Soveltaminen 

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

8 § Kokousaika ja -paikka 

Kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinais-

ten kokousten ajan ja paikan, joista ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten 

julkaisemisesta kunnassa on voimassa. Muiden toimielinten kokoukset pidetään 

toimielinten päättäminä aikoina ja niiden päättämissä paikoissa. 
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Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi 

tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitä-

misestä. 

9 § Kokouksen koolle kutsuminen 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsitel-
tävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokous-
kutsun yhteydessä. (lisäys kv 9.3.2009) Luottamushenkilön suostumuksella esi-
tyslista voidaan lähettää sähköisesti. 
 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -
velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Puheenjohtaja voi kutsua toimielimen kokoukseen tarvittaessa myös eri alojen 
asiantuntijoita. 

10 § Jatkokokous 

Jos kokousasioita ei saada koolle kutsutussa kokouksessa käsitellyiksi, asiat 
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta 
poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 

11 § Varajäsenen kutsuminen 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava 
varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa ko-
kouksessa 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. 

12 § Kokouksen pitäminen 

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen lailli-
suuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin 
päätä.  
 
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu 
kokouskutsussa. 

13 § Kokouksen johtaminen 

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjes-
tyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja varoituksen annettuaan saa 
määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy 
epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 
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14 § Tilapäinen puheenjohtaja 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossa-
kin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohta-
ja. 

15 § Läsnäolo toimielinten kokouksissa 

Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: 

- kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheen-
johtajilla 

- muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kun-
nanjohtajalla. 

 
Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päät-
tää asiakohtaisesti asianomainen toimielin. 
 
Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston 
työjärjestyksessä. 

16 § Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 

Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja 
puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kun-
nanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. 

 
Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä vaalilautakuntiin eikä tarkastuslautakun-
taan.  

17 § Esittely 

Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. 
 
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muut-
tanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen 
asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on 
poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Esittelijöinä ovat, mikäli ei ole toisin päätetty: 

1. kunnanhallituksessa kunnanjohtaja, 

2.  lautakunnassa ao. vastuualueen esimies. 

 
Toimielin voi määrätä päätettävissään olevassa asiassa tulosyksikön esimiehen 
tai muun viranhaltijan olemaan läsnä asiantuntijana omaa alaansa koskevissa 
asioissa. 
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Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen 
määrätty. 

 
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan se-
lostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

18 § Esteellisyyden toteaminen 

Mikäli toimielimen jäsen tai muu kokouksessa läsnäoloon oikeutettu henkilö on 
esteellinen osallistumaan jonkin asian käsittelyyn, toimielimen tulee aina tehdä 
päätös esteellisyydestä. Pöytäkirjaan merkitään henkilön poistuminen esteelli-
senä ja esteellisyyden syy. 

19 § Äänestys ja vaalit 

Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä val-
tuuston työjärjestyksessä määrätään. 

20 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan alle-
kirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan 
toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja pai-
kassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. 
 
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 

 
1) järjestäytymistietoina: toimielimen nimi, kokouksen alkamis- ja päättymis-

aika sekä kokouspaikka, läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa 
kukin on ollut läsnä sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
2)  asian käsittelytietoina: asiaotsikko, selostus asiasta, päätösehdotus, es-

teellisyys, tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu, äänestykset, äänes-
tystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos, vaalit, 
vaalitapa ja vaalin tulos, päätöksen toteaminen sekä eriävä mielipide. 

 
3) laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, puheenjohtajan 

allekirjoitus, pöytäkirjanpitäjän varmennus, merkintä pöytäkirjan tarkastuk-
sesta sekä merkintä nähtävänpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti 
nähtävänä. 

 
Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet 
oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa 
on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. 
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Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä 
tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto pe-
rustuu. 
 
Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamus-
henkilön tekemiin päätöksiin. 

21 § Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 

Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, 
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 

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

22 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 

Kunnan viranomaisen on neljän (4) päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta 
toimitettava kokouksen pöytäkirja lähimmälle edellisessä §:ssä mainitulle otto-
oikeuden käyttäjäviranomaiselle. 

 
Lautakunnan pöytäkirja on toimitettava kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja 
kunnanjohtajalle viimeistään neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamises-
ta. 
 
Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamises-
ta. 

IV  KUNNAN TALOUS 

23 § Yleistä 

Kunnan taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mi-
tä muutoin on säädetty tai määrätty, noudatettava tämän hallintosäännön mää-
räyksiä. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen tulee noudattaa näitä määräyksiä 
soveltuvin osin.  

24 § Taloussuunnittelu 

Talousarvio on kunnanvaltuuston hyväksymä, vastuualueita ja tulosyksiköitä 
kunnanvaltuuston määrittelemällä tavalla sitova suunnitelma talousarviovuoden 
toiminnasta ja taloudesta. Kunnan taloussuunnitelma, joka koskee koko kunta-
konsernia, laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi. Suunnitelmakauden ensim-
mäinen vuosi on talousarviovuosi.  
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25 § Talousarvion seuranta ja raportointi 

Kunnanvaltuustolle laaditaan raportti toiminnan ja talouden seurannasta neljä 
kertaa vuodessa. Lautakunnan ja vastuualueen on seurattava toiminnan toteu-
mista kuukausittain.  Kunnan koko vuoden talouden ja tavoitteiden toteutuminen 
käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä. 
 
Toiminnan ja talouden seuranta on järjestettävä siten, että kunnanvaltuusto, 
kunnanhallitus ja lautakunnat saavat toiminnan ja talouden ohjauksessa tarvit-
tavat tiedot. 
 
Toimintaan liittyviä suunnitelmia ja päätöksiä tehtäessä on selvitettävä niiden 
vaikutukset talouteen, henkilöstöön, tuotteisiin ja asiakkaisiin. 

26 § Talousarvion täytäntöönpano 

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle toiminnalliset ja taloudelliset ta-
voitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät ta-
lousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyt-
tösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhal-
tijoille. 

27 § Talousarvion muutokset 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden 
aikana.  
 
Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poik-
keustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutos-
ehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. 
 
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toi-
minnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai 
tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus 
määrärahoihin. 
 

28 § Käyttöomaisuuden myynti 

Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mu-
kaisesti kunnanhallitus tai muu tämän säännön määrittelemä toimielin. 
 
Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä kunnanhallitus 
voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 
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29 § Poistosuunnitelman hyväksyminen 

Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perus-
parannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen pois-
tosuunnitelmaan ole erityistä syytä. 
 
Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhalli-
tus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. 
 
Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 

30 § Rahatoimen hoitaminen 

Valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamisesta ja muuta sijoitus-
toimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen 
yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. 
Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus.  
 
Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamista ja sijoitustoimintaa koskevaa toimival-
taansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 

 
Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. 

31 § Maksujen määrääminen 

Valtuusto päättää uusien maksujen käyttöönotosta ja maksujen yleisistä perus-
teista. Maksujen suuruudesta ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää 
kunnanhallitus tai asianomainen lautakunta kukin omalla toimialueellaan. 

 
Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. 

32 § Riskienhallinta 

Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta 
sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta.  
 
Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhal-
tijoille. 

33 § Konserniohjeet 

Kunnanhallitus valmistelee konserniohjeet kunnanvaltuuston päätettäviksi. 

34 § Hankinnat 

Toimielin päättää hankinnoista ja sopimuksien tekemisestä kunnan puolesta ta-
lousarvioon merkityn määrärahan puitteissa, sekä irtaimen omaisuuden myyn-
nistä ja luovuttamisesta käyttöön siltä osin, kun tehtävää ei ole annettu viranhal-
tijalle. Kunnanhallitus antaa yleiset hankintaohjeet. Talousarvion sitovuusmää-
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räyksissä ja täytäntöönpano-ohjeissa voidaan antaa tarkempia määräyksiä 
hankinnoista. 
 
Kunnanhallitus antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita talousarvion 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon sekä muuhun talouteen ja taloudenhoitoon 
liittyvissä asioissa.  
 

V  HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 

35 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta 

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen 
valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. 
 
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta 
valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän 
säännön mukaisesti. 

 
Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä 
vastaa kunnanhallitus. Sisäinen valvonta raportoi havainnoistaan kunnanhalli-
tukselle, tilintarkastajalle sekä tarkastuslautakunnalle.  

36 § Tarkastuslautakunnan kokoonpano 

Valtuusto valitsee kuntalain 71 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan, jossa on 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä (4) muuta jäsentä. Jokaisella jä-
senellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
tulee olla valtuutettuja. 

37 § Tarkastuslautakunnan kokoukset 

Tarkastuslautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. 
Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhalti-
joilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa tarkastuslautakunnan 
niin päättäessä. 
 
Kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Esittelijästä 
päättää tarkastuslautakunta. 

38 § Tarkastuslautakunnan tehtävät 

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

1.  seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muu-
toinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen 
mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 
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2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, 
jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastusta-
van edellyttämässä laajuudessa, 

 
3.  tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen val-

vonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukai-
sella tavalla. 

39 § Tilintarkastajien valinta 

Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tarjousten perusteella toi-
mikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden 
JHTT tilintarkastajan tai JHTT-yhteisön ja varalle yhden JHTT tilintarkastajan tai 
JHTT-yhteisön. 

40 § Vastuun jakaantuminen 

Jos tilintarkastajia valitaan enemmän kuin yksi, tilintarkastajat vastaavat kunnal-
le tilintarkastuksesta yhteisvastuullisesti. 

41 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 

Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja tarkastuslauta-
kunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtä-
vien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa tilintarkastuslain ja hyvän ti-
lintarkastustavan kanssa. 

42 § Tilintarkastajan ilmoitukset 

Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastusha-
vainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain 73 §:n 
3 momentin tarkoittamat ilmoitukset lautakunnalle tehdään kirjallisina lautakun-
nan puheenjohtajalle.  
 
Kunnanhallitukselle annettavat ilmoitukset tehdään kirjallisina kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle. 

43 § Tilintarkastuskertomus 

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

44 § Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle (Arviointikertomus) 

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vähintään kahta (2) viikkoa ennen tilin-
tarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toi-
minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. 
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Tarkastuslautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyis-
tä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja kunnanhal-
lituksen lausunnosta. 
 
Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lauta-
kunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. 

VI  TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 

45 §  Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen 

Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilös-
töstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta vastaavat kunnanhallitus 
ja yhteistyötoimikunta. 

46 § Luvun määräysten soveltaminen 

Niissä virkasuhteissa ja viranhaltijaan liittyvissä asioissa, joista on säädetty 
kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003) tai muussa laissa, 
päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taik-
ka muussa johtosäännössä toisin määrätty. 

  

47 § Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä nimikkeen 

muuttamisessa 

Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä kuntalain 46 
§:ssä tarkoitetusta virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.  
 
Työsuhteisten toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kunnanhalli-
tus. 
 
Viran tai toimen julistaa haettavaksi se viranomainen, jonka tehtävä on valita vi-
ranhaltija tai työntekijä avoinna olevaan virkaan tai toimeen. Viran, johon val-
tuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.  
 
Mitä viranhaltijasta sanotaan, koskee myös toimenhaltijaa. 
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi 
henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen ilman hakumenettelyä, kun kyseessä on  
 
- henkilön ottaminen sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määrä-

ajaksi  
 

- oman kunnan vakinaisessa palveluksessa olevan henkilön valitseminen 
muuhun kuin valtuuston täytettävään virkaan siinä tapauksessa, että siir-
täminen on organisaation toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista. 
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Mikäli viran täyttäminen kuuluu viranhaltijalle, on ennen viran julistamista haet-
tavaksi tai sen täyttämistä vakinaisesti taikka yli kuuden (6) kuukauden määrä-
ajaksi ilman hakumenettelyä saatava menettelyyn kunnanhallituksen lupa. 
 
Mikäli kyse on tämän säännön 53 §:n b) kohdan mukaisen muun virkavapauden 
myöntämisestä enintään vuoden ajaksi, ratkaisee kuitenkin kunnanjohtaja täyt-
töluvan antamisen. 

48 § Henkilöstön kelpoisuusehdot 

Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. 
 
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikai-
seen virkasuhteeseen, erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaisesti.  
 
Valitseva viranomainen määrää henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta, ellei 
virkaa perustettaessa tai laissa ole asiasta määrätty.  

49 § Henkilöstövalinnat 

Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan. 
 
Kunnanhallitus valitsee muut alaisensa viran- ja toimenhaltijat, sivistystoimen-
johtajan, kiinteistöjohtajan ja palvelujohtajan sekä vastuualueiden esimiehet, jos 
he ovat muita kuin edellä mainitut. 
  
Lautakunta päättää muutoin alaistensa viran- ja toimenhaltijoiden valinnasta.  

 
Väliaikaiset viranhaltijat ottaa 53 §:ssä (viranhaltijan ratkaisuvalta) mainittu vi-
ranhaltija, joka päättää myös viran/toimen haettavaksi julistamisesta kunnanhal-
lituksen luvalla. 
 
Mitä tässä säännössä on sanottu viranhaltijasta, koskee soveltuvin osin myös 
työsopimussuhteeseen otettavaa työntekijää, mikäli ei ole toisin määrätty. 

50 § Virkavapaus ja työloma 

Jollei 53 §:stä tai 54 §:stä muuta johdu, kunnanhallitus ja lautakunta päättävät 
alaisensa henkilöstön virkavapaudesta ja työloman myöntämisestä. (lisäys kv 
9.3.2009) Harkinnanvaraisen virkavapauden palkallisuudesta päättää kunnan-
hallitus  
 
Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virkavapaan tai 
työloman. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta, ellei tehtä-
vää ole määrätty kunnanhallitukselle.  



Hankasalmen kunnan hallintosääntö  21 

 

51 §  Sivutoimilupa ja -ilmoitus 

Kunnanhallitus päättää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 §:n 2 mo-
mentin tarkoittamasta sivutoimiluvasta ja 18 §:n 5 momentin tarkoittamasta si-
vutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä. 
 
Sivutoimi-ilmoitus tehdään vastuualueen esimiehelle, joka tekee ilmoituksesta 
viranhaltijapäätöksen ja toimittaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle.   

52 § Palvelussuhteen irtisanominen, lomauttaminen ja varoitus 

Irtisanomisesta päättää se, joka ottaa viranhaltijan tai työntekijän. 
 
Kunnanjohtajalle eron myöntää kunnanhallitus, kunnanhallituksen ottamalle 
kunnanjohtaja, lautakunnan ottamalle vastuualueen esimies ja väliaikaisen vi-
ranhaltijan ottaneelle ottopäätöksen tehnyt viranhaltija. Nämä päättävät myös 
viran/toimen haettavaksi julistamisesta. 
 
Lomauttamisesta sekä irtisanomismenettelyyn tai muuhun henkilöstöhallintoon 
liittyvästä varoituksesta päättää se toimielin tai viranhaltija, joka valitsee viran-
haltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.   

53 § Viranhaltijan ratkaisuvalta  

Kunnanhallituksen, lautakunnan ja muun toimielimen ratkaisuvaltaa siirretään 
tällä hallintosäännöllä suoraan viranhaltijoille niin kuin jäljempänä määrätään. 
Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty tai määrät-
ty. 
 
Käyttäessään toimielimelle kuuluvaa ja viranhaltijalle siirrettyä päätösvaltaa, vi-
ranhaltija toimii viranomaisena. Hänen on noudatettava toimielimen vahvistamia 
perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa päätöksistään tai tehtävä 
kirjallinen viranhaltijapäätös. 
 
Vastuualueiden esimiehet ratkaisevat asiat, jotka koskevat: 

 
a)  sellaisen virkavapauden ja työloman myöntämistä alaisilleen, jonka saami-

seen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtoso-
pimuksen perusteella oikeus, kuten sairausloma, äitiys-, isyys- ja vanhem-
painloma, lapsen hoidon järjestämisloma, vanhempainloma ottolapsen hoi-
tamiseksi sekä opinto- ja hoitovapaa, 

 
b) virkaehtosopimuksessa tarkoitetun muun virkavapauden myöntämisestä 

enintään yhden (1) vuoden ajaksi, sekä vuorotteluvapaan myöntämisestä 
 
c) väliaikaisen viranhaltijain ottamista, 
 
d) vuosilomien myöntämistä ja tehtävien hoitamista vuosilomien aikana, 
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e) alaisensa henkilökunnan osallistumista viranhoidon edellyttämään ylläpito- 
ja täydennyskoulutukseen sekä ohjaamista tarvittaessa uudelleen koulutuk-
seen, 

  
f) hankintoja toimielimen vahvistamissa rajoissa, 
  
g) palveluista perittäviä taksan mukaisia maksuja ja korvauksia, 
 
h) niitä asioita, jotka toimielin toimivaltansa nojalla on siirtänyt viranhaltijan 

päätettäväksi, 
 
i) tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityötä sekä varalla-

oloa, 
 
j) terveydentilaa koskevien tietojen pyytämistä ja terveydentilaa koskeviin tar-

kastuksiin ja tutkimuksiin määräämistä, 
 
k) vastuualueen henkilöstön toimenkuvia, 
 
l) ehdollisesti suoritetun virkavaalin vahvistamista, mikäli lääkärintodistus tai 

rikosrekisterin ote, joita virkalainsäädäntö edellyttää, on varaukseton 
 
m) korvauksen ja vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kunta 

on katsottava korvausvelvolliseksi enintään viiteentuhanteen (5 000) euroon 
asti tapausta kohden. 

 
Vastuualueen esimiehet vastaavat toiminta- ja taloussuunnitelman noudattami-
sesta, tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä sekä valtionosuuksien ja -
avustusten hakemisesta ja tarvittaessa esityksestä oikaisuvaatimuksen tai vali-
tuksen tekemiseksi. 

 
Palvelukseen otettavan henkilökunnan tehtäväkohtaisen palkan määrää ottava 
viranomainen voimassaolevien virka- ja työehtosopimusten sekä työtehtävään 
tehdyn työn vaativuuden arvioinnin perusteella annettujen yleisohjeiden mukai-
sesti. Valtuuston ottaman viranhaltijan tehtäväkohtaisen palkan määrää kun-
nanhallitus ja muun toimielimen ottaman viranhaltijan tehtäväkohtaisen palkan 
määrää toimielin, ellei sitä ole delegoitu toimielimen alaiselle viranhaltijalle. 
 
Vastuualueen esimies päättää alaistensa työntekijöiden oman auton käytöstä 
virka-ajoihin. Kunnanjohtaja päättää vastuualueiden esimiesten oman auton 
käytöstä virka-ajoihin.  

 
Tulosyksikön ja kustannuspaikan esimies   

 
Tulosyksikön esimies ratkaisee edellä kohdissa a–j mainitut asiat tulosyksik-
könsä osalta. Kunnanhallitus tai lautakunta voi delegoida kohdissa a–j mainittu-
jen asioiden osalta päätösvaltaa myös alaiselleen kustannuspaikan esimiehelle.  
 
Palkka-asiamies 
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Palkka-asiamieheksi määrätty viranhaltija päättää henkilökohtaisen lisän vuo-
sisidonnaisten osien sekä muiden mahdollisten kokemuslisien myöntämisestä. 

54 § Hallituksen puheenjohtajan ratkaisuvalta 

Hallituksen puheenjohtaja päättää kunnanjohtajan koulutuksesta ja virkaehto-
sopimuksen mukaisista vuosilomista. 

55 § Johtoryhmät 

Kunnanjohtaja nimeää kunnan johtoryhmän. Kunnanjohtaja voi tarvittaessa laa-
jentaa johtoryhmää käsiteltävien asiakokonaisuuksien, valtuuston hyväksymien 
strategisten tavoitteiden ja hallituksen asettamien erityistehtävien niin edellyttä-
essä. 
 
Kunnan johtoryhmä toimii supistettuna/laajennettuna kunnanjohtajan määrää-
mällä tavalla väestönsuojelun tai muiden mahdollisten valmiusajan tilanteiden 
johtoryhmänä täydennettynä tarpeen vaatiessa esimerkiksi Keski-Suomen pe-
lastuslaitoksen tai Jyväskylän terveystoimen yhteistoiminta-alueen edustajalla. 
Valmiusajan tilanteissa, jollaisia voivat olla jo esimerkiksi vakavat onnettomuus-
tilanteet tai myrskyt kunnassa, voidaan perustelluista syistä kunnanjohtajan vi-
ranhaltijapäätöksillä, jotka tulee saattaa kunnanhallituksen tietoon välittömästi, 
ohittaa tämän hallintosäännön ratkaisuvaltamääräyksiä akuutissa tilanteessa, 
jos niin voidaan välttää kunnan omaisuusvahinkoja tai vaikuttaa kuntalaisten 
omaisuuteen tai turvallisuuteen liittyviin asioihin. 
 
Vastuualueen esimies määrää vastuualueensa johtoryhmän. 
 
Kunnan johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan johdolla ja vastuualueiden 
johtoryhmät vastuualueen esimiehen johdolla.  
 
Kunnanjohtaja päättää johtoryhmän jäsenten koulutuksesta ja virkaehtosopi-
muksen mukaisista vuosilomista. 

VII MUUT MÄÄRÄYKSET 

56 § Tiedottaminen 

Kunnan tiedottamista johtaa ja valvoo kunnanhallitus valtuuston vahvistaman 
tiedotusohjeen mukaan. 
 
Käytännössä tiedottamista johtaa kunnanjohtaja. Eri vastuualueiden esimiehet 
ja muut esittelevät viranhaltijat vastaavat oman alansa tiedotuksesta. Tiedotus-
vastuu ulottuu myös tulosyksikköjen ja -paikkojen esimiehille sillä periaatteella, 
että tietoja antaa se henkilö, joka omaa parhaan asiantuntemuksen käsiteltävä-
nä olevaan asiaan. 
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Salassa pidettävien asioiden käsittelyssä noudatetaan kunnanhallituksen kulle-
kin valtuustokaudelle antamia ohjeita. 

57 § Kunnan asukkaiden aloitteet 

Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä val-
tuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimin-
taa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuus-
to voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vas-
taavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle nii-
den päättämällä tavalla. 
 
Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi 
aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa 
aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloit-
teen käsittelystä. 
 

58 § Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 

Kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa 
päätöksen tehnyt viranomainen kuntalaissa säädetyllä tavalla, ellei viranomai-
nen ole toisin päättänyt. 
 
Valtuuston ja hallituksen päätöksiin perustuvat sopimukset ja sitoumukset alle-
kirjoittaa kuitenkin kunnanjohtaja, jollei kunnanhallitus ole valtuuttanut toisia 
henkilöitä allekirjoittajiksi. 
 
Kunnanhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanjohtaja.  
 
Lautakunnan toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa vastuualueen esimies ja 
varmentaa tulosyksikön tai kustannuspaikan esimies. 
 
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 
 
Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen mää-
räämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan.  
 
Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset 
voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö yksinkin 
todistaa oikeaksi. 

 
Lisäksi kunnan arkistonhoitaja voi todistaa oikeaksi otteet ja jäljennökset kun-
nan hallinnassa olevista asiakirjoista. 



Hankasalmen kunnan hallintosääntö  25 

 

59 § Asiakirjojen lunastus 

Valtuusto päättää perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava kun-
nalle lunastus. 

60 § Kansalaisopisto 

Kansalaisopiston toimialueeseen kuuluu kuntien välisen sopimuksen mukaan 
myös Konneveden kunta. Konneveden kunta valitsee sivistyslautakuntaan kol-
me (3) jäsentä, joilla on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus kansalaisopistoa koske-
vissa asioissa. Sivistyslautakunnassa on tällöin kaksitoista (12) jäsentä. 

61 § Pelastustoimi 

Pelastustoimen tehtävistä vastaa Keski-Suomen pelastuslaitos. Kunta vastaa 
sammutusvesihuollosta, yleisten väestönsuojien rakentamisesta sekä kunnan 
omien poikkeusolojen johtokeskusten rakentamisesta ja ylläpidosta. 

62 § Edunvalvonta 

Kunta vastaa yleisen edunvalvonnan järjestämisestä niin kauan kunnes tehtävä siirtyy 

valtiolle. 

63 § Kuluttajaneuvonta 

Kunta järjestää kuluttajaneuvontaa kuluttajaneuvonnan järjestämisestä annetun 
lain mukaan. Kuluttajaneuvonta voidaan toteuttaa ostopalveluna. 

64 § Toimeenpano 

Kunnanhallituksella ja kunnanjohtajalla on oikeus antaa tarvittaessa hallinto-
säännön toimeenpanoon liittyviä ohjeita. 

65 § Päätösvallan siirrot 

Päätösvallan siirroista on pidettävä luetteloa ja tehtävä ilmoitus kunnan arkis-
tonhoitajalle. 

66 §  Voimaantulomääräykset 

Tarkemmat määräykset tämän hallintosäännön soveltamisesta antaa kunnan-
hallitus. Tämä hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2008 ja se kumoaa kunnanval-
tuuston 28.8.2000 hyväksymän hallintosäännön. 
 

  
 

 

 


