Astuu voimaan 8.12.2015

SIUNTION KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ
1§
Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa ja taloutta sekä huolehtia kunnan
toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti.
2§
Kunnanhallituksen kokoonpano ja toimiaika

Kunnanhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto
valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja ensimmäisen sekä toisen varapuheenjohtajan.
Kunnanhallituksen toimiaika on kaksi vuotta.
3§
Kunnanhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta

Kunnanhallitus
1. valmistelee kunnanvaltuustolle ehdotukset kunnan keskeisiksi tavoitteiksi ja
strategioiksi
2. johtaa kunnan toimintaa ja hallintoa
3. vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja
laillisuuden valvonnasta
4. ohjaa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua niin, että asetetut tavoitteet
voidaan saavuttaa
5. huolehtii toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä
toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä
6. päättää omaisuuden hankinnassa ja myynnissä noudatettavista periaatteista
7. hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen periaatteista
8. päättää elinkeino-, kilpailukyky-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan periaatteista
9. päättää rahoituksen periaatteista sekä henkilöstöpoliittisista periaatteista
10. määrää kunnan edustajan yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- tai vuosikokouksiin ja
vastaaviin sekä antaa tarvittaessa toimiohjeet edustajille sekä nimeää kunnan
ehdokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilintarkastajiksi
11. päättää talousarviolainojen ottamisesta talousarviossa vahvistetuissa rajoissa,
jollei muualla johtosäännöissä ole muuta määrätty
12. päättää yli 1000 euron vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa
kunta on katsottava korvausvelvolliseksi
13. päättää kunnan omaisuuden vakuuttamisesta sekä kunnan velvollisuudeksi
säädetystä muusta vakuuttamisesta
14. päättää sopimusten ja muiden sitoumusten solmimisesta, milloin muu
viranomainen ei tee päätöstä
15. päättää tarkemmista julkisuuslain mukaan perittävien maksujen perusteista ja
määristä
16. päättää palkkausasioista siltä osin, kuin niitä ei ole delegoitu muussa
johtosäännössä
17. päättää asuntohallinnon kysymyksistä.

18. antaa selitys valtuuston päätöksistä tehdyistä valituksista, mikäli kunnanhallitus
katsoo voivansa hyväksyä valtuuston päätöksen.
19. jättää viimeistään helmikuussa valtuustolle kuntalain 28 §:ssä tarkoitetun
luettelon aloitteista, joita kuntalaiset ovat edellisen vuoden aikana tehneet.
20. hoitaa ne asiat, jotka liittyvät kunnan elinkeinopolitiikkaan, PR-toimintaan sekä
huolehtii ystäväkuntayhteyksistä.
21. päättää toimialueellaan irtaimen omaisuuden ostosta, myynnistä, vaihdosta,
lahjoituksesta ja poistosta.
22. huolehtii siitä, että toimialojen välinen yhteistyö toimii, sekä vastaa toiminnan
yhteen sovittamisesta
23. päättää yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamisesta, osakkeiden ja osuuksien
ostamisesta ja myymisestä sekä säätiöiden perustamisesta
24. päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta
pidemmäksi aikaa kuin 10 vuodeksi mutta korkeintaan 30 vuodeksi
25. johtaa maankäytön yleistä suunnittelua ja kaavoitusta sekä päättää maankäyttöä,
kaavoitusta ja asuntopolitiikkaa koskevista periaatteista
26. päättää ympäristöpolitiikan periaatteista
27. päättää maankäyttösopimusten hyväksymisestä
28. hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan
muutokset sekä ranta-asemakaavat ja ranta-asemakaavan muutokset, joihin liittyy
maankäyttösopimus.
29. päättää kunnan rakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä
30. päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakentamiskehotuksen antamisesta
31. päättää suunnittelijan valinnasta, mikäli suunnittelusta aiheutuvat kustannukset
ylittävät 100 000 euroa
32. päättää urakoitsijan valinnasta, mikäli urakkasumma ylittää 500 000 euroa
33. päättää kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden valtuuttamisesta ratkaisemaan
asiat, jotka kuuluvat kunnanhallituksen toimivaltaan.
34. huolehtii niistä tehtävistä, jotka eivät kuulu minkään muun kunnan toimielimen
vastuualueeseen.
35. hyväksyy kunnanvaltuuston päättämien suunnitelmapoistojen perusteiden
pohjalta hyödykkeen tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.
36. vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja hyväksyy sisäistä
valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat.
Kunnanhallituksen toimivallasta henkilöstöasioissa määrätään henkilöstösäännössä ja hankintaasioissa hankintasäännössä.
4§
Esittely

Asiat ratkaistaan kunnanhallituksen kokouksissa kunnanjohtajan esittelystä. Hänen poissa
ollessaan tai ollessaan esteellinen toimii esittelijänä hallintojohtaja.
5§
Esteellisyys ja sijaisuus

Kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa tai viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan
tehtäviä hallintojohtaja.
KUNNANJOHTAJA
6§
Kelpoisuusehdot

Kelpoinen kunnanjohtajan virkaan on henkilö, joka koulutuksensa tai käytännössä saavutetun
kokemuksensa perusteella on katsottava tehtävään päteväksi.
7§
Kunnanjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Sen lisäksi, mitä muualla muissa johtosäännöissä on määrätty, kunnanjohtaja
1. johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa
2. huolehtii siitä, että kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat
asianmukaisesti valmistellaan, yhteen sovitetaan ja pannaan täytäntöön
3. päättää kunnan osallistumisesta tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksiin
4. päättää siitä, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupoissa
5. päättää kunnan palveluksessa oleville henkilöille kokonaan tai
osittain vapautuksen myöntämisestä heidän velvollisuudestaan korvata
virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahingot, ellei asianomainen ole
aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella
6. päättää hakea ja ottaa vastaan kunnalle tulevia valtionperintöjä ja
testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta sekä antaa näiden käyttöä
koskevat tarpeelliset ohjeet
7. päättää kunnan vakuutuksista
8. hyväksyy kuntatodistukset
9. päättää kunnan saatavien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja saatavista
vapauttamisesta
Kunnanjohtaja käyttää kunnan puheoikeutta tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa.
Lisäksi kunnanjohtaja päättää kunnan edustuksesta sellaisten yhdistysten ja yhteisöjen kokouksissa,
joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä, ellei kunnanhallitus ole toisin päättänyt.
Kunnanjohtaja ottaa lisäksi lyhytaikaiset lainat kunnan talousarviossa tai erillisessä
valtuustopäätöksessä vuosittain eritellyn enimmäismäärän mukaisesti.

HALLINTOJOHTAJA
8§
Hallintojohtajan ratkaisuvalta

Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty, hallintojohtajan tehtävänä on:
1. johtaa ja kehittää osastonsa toimintaa ja erityisesti vastata tehtävien yhteensovittamisesta ja
osastojen sisäisestä ja välisestä yhteistyöstä sekä osaston yhteistyöstä muiden osastojen kanssa
2. huolehtia osastonsa toimialaan kuuluvien kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta ja täytäntöönpanosta
3. seurata toiminta-alallaan toimintaa kuntayhtymissä, joissa kunta on jäsenenä
4. vastata osaston henkilöstön koulutuksesta
5. päättää vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä
silloin, kun kunta on korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen
katsotaan kohtuulliseksi 1000 euroon saakka
6. vastata osaston valtionosuuksien ja -avustusten sekä muiden avustusten
hakemisesta sekä tilityksistä
7. antaa määräykset kunnan arkistotoimen ja sopimushallinnan järjestämisestä
8. ottaa lyhytaikaiset lainat kunnan talousarviossa tai erillisessä valtuustopäätöksessä vuosittain
eritellyn enimmäismäärän sisällä sekä hyväksyä kuntatodistukset.

MUUTA
9§
Haasteiden ja muiden tiedoksiantojen vastaanottaminen

Kunnanjohtajan lisäksi myös hallintojohtaja on oikeutettu kunnan puolesta ottamaan vastaan
haasteita ja muita tiedoksiantoja.
10 §
Kunnanhallituksen edustus eri toimielimissä

Kunnanhallitus ei aseta edustajaa keskusvaalilautakuntaan, vaalilautakuntiin eikä
tarkastuslautakuntaan. Muilta osin kunnanhallituksen edustuksesta muissa toimielimissä määrätään
hallintosäännössä.
11 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen

Kunnanhallituksen päätösten perusteella tehtävät sopimukset ja muut sitoumukset sekä asiakirjat
allekirjoittaa kunnanjohtaja tai hallintojohtaja. Kunnanhallituksen valtakirjan allekirjoittaa
kunnanjohtaja.
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.

