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1 § Toiminta-ajatus 
 

Kunnanhallitus toteuttaa kuntalaisten tahdon mukaista hyvin-
vointia valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtamalla 
kunnan toimintaa ja huolehtimalla kunnan etujen valvonnasta. 

2 § Toimiala 
 

Kunnanhallitus huolehtii kunnan johtamisesta ja kehittämisestä 
valtuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten 
mukaisesti. 

3 § Kokoonpano ja toimikausi 
 

Kunnanhallitukseen kuuluu yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja 
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. 
 
Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. 
 
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista kunnanhallituksen puheen-
johtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 

4 § Esittely kunnanhallituksessa 
 

Asiat ratkaistaan kunnanjohtajan esittelystä.  
 

5 § Pysyvä läsnäolo-oikeus 
 

Valtuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo-oikeus kunnanhalli-
tuksen kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä 
päätöksentekoa.  

6 § Kunnanjohtaja  
 

Kunnanjohtaja johtaa kunnan toimintaa asetettujen tulostavoit-
teiden saavuttamiseksi. 
 
Kunnanjohtajan vastuualueeseen kuuluu erityisesti kuntakuvaa 
tukien 

 

1 huolehtia kunnan monipuolisesta kehittämisestä 
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2 huolehtia kunnan toimintojen kehittämisestä, tuloksel-
lisuudesta ja taloudellisuudesta 

 
3 vastata kunnan tiedottamisesta ja suhdetoiminnasta 
 
4 edistää yhteistoimintaa eri tahojen kanssa. 

7 § Kunnanhallituksen alaiset toimielimet 
 

Kunnanhallitus voi asettaa toimikunnan valmistelemaan erityistä 
tehtävää. Samassa yhteydessä kunnanhallitus määrittelee toi-
mikunnan tavoitteet, tehtävät ja aikataulun. 

8 § Menettelytapaohjeet 
 

Kunnanhallitus johtaessaan kunnan hallintoa 
 
1 vastaa kunnan avaintulosten ja tulostavoitteiden to-

teuttamisesta 
 
2 hyväksyy kunnanjohtajan tulostoimenkuvan 
 
3 ohjaa kuntayhtymissä, osakeyhtiöissä, säätiöissä ja 

yhdistyksissä jne. toimivia kunnan edustajia. 
 
4 nimeää tarvittaessa kunnanjohtajan sijaisen vuosilo-

man ja muun virkavapauden ajaksi 
5 seuraa kuntayhteistyönä hoidettavalle toiminnalle 

asetettujen tulostavoitteiden toteutumista 
 
6 toimii yleisjohdon ja konsernipalvelujen vastaavana 

luottamushenkilöelimenä lukuunottamatta maaseu-
tuelinkeinopalveluja ja Keski-Uudenmaan ympäristö-
keskusta 

 
7 päättää kuntakonsernin palkkapolitiikasta ja vahvistaa 

paikallissopimukset. 

9 § Ratkaisuvalta erityisasioissa 
 

Ellei laeissa, asetuksissa tai johtosäännöissä toisin määrätä, 
kunnanhallitus ratkaisee kunnanvaltuuston ohjeiden mukaisesti 
asiat, jotka koskevat 
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1  kiinteän omaisuuden hankkimista 
 
2  rakennuspaikkojen luovuttamista 
 
3 lykkäyksen myöntämistä luovuttamiensa rakennus-

paikkojen, tonttien ja muiden alueiden myynti- tai 
vuokraehtojen mukaisen rakentamisvelvollisuuden tai 
muun ehdon täyttämisestä 

 
4 tilapäisluoton ottamista kunnanvaltuuston vahvista-

maan määrään asti 
 
5  rakentamiskehotuksen antamista ja luettelointia 
 
6  asemakaavan ajanmukaisuudesta päättämistä 
 
7  suostumuksen antamista kaupunkipuiston perusta-

mismääräyksiin 
 
8  maanomistajalle maksettavaksi määrättäviä katualu-

een korvausasioita 
 
9  valittamista kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevista 

hallinto-oikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksis-
tä 

 
10  valittamista ELY-keskuksen poikkeamispäätöksistä 
 
11  valituksen tekemistä erillisestä tonttijaosta 
 
12  esityksen tekemistä rakennuksen suojelemiseksi ja 

lausuntoja suojeluasioissa 
 
13  lausunnon ja selityksen antamista kunnanvaltuuston 

puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen 
johdosta mikäli kunnanhallitus voi yhtyä päätökseen 

 
14  toimialojen välistä ja toimialojen ja yleisjohdon ja kon-

sernipalvelujen välistä työnjakoa sekä tulosalueita 
 
15  kunnalle tulevien perintöjen hakemista ja vastaanot-

tamista samoin kuin testamentatun ja lahjoitetun 
omaisuuden vastaanottamista ja niiden hoidosta 
päättämistä 
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16 talousarviolainan ottamista kunnanvaltuuston talous-

arviossa tai erikseen tehdyn päätöksen asettamissa 
rajoissa 

 
17  kunnallisia taksoja ja maksuja lukuunottamatta Keski-

Uudenmaan ympäristökeskuksen määräämät taksat 
ja maksut 

 
18  kunnan omistamien osakeyhtiöiden perustamista ja 

kunnan mukaanmenosta yhtiön osakkaaksi 
 
19 kaavoituksen työohjelman hyväksymistä. 

10 § Vuokrattujen omakotitonttien myyminen 
 

Kunnanhallitus päättää vuokrasopimuksen mukaisesti kunnan 
vuokraamien omakotitonttien myynnistä.  
 
Siinä tapauksessa, jossa vuokrasopimuksen mukainen osto-
oikeus ei ole enää voimassa kunnanhallitus saa määrittää myy-
tävän vuokratontin käyvän hinnan 

11 § Erinäiset määräykset 
 

Kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset sekä kun-
nanhallituksen toimituskirjat allekirjoittavat kaksi yhdessä kun-
nanjohtaja, henkilöstöjohtaja, yhteistoimintajohtaja, talousjohta-
ja, kuntakehitysjohtaja ja kunnansihteeri tai joku heistä yhdessä 
kunnan ao. toimialajohtajan kanssa. 
 
Kunnanjohtajalla yhdessä henkilöstöjohtajan, yhteistoimintajoh-
tajan tai kunnansihteerin kanssa on oikeus allekirjoittaa kunnan 
puolesta annettavat valtakirjat. 
 
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 
 
Kunnalle tulevat tiedoksiannot vastaanottaa kunnanjohtaja, hen-
kilöstöjohtaja, yhteistoimintajohtaja tai kunnansihteeri. 


