
 
 

  

Kunnanhallituksen  

toimintasääntö 
2019  

 

www.nurmijarvi.fi 

 



  
       
KUNNANHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 
 
Kunnanhallituksen hyväksymä 4.2.2019 §19  
 
 
 
 
Sen lisäksi mitä kunnan hallintosäännössä on määrätty, kunnanhallitus on siirtänyt valmistelu- ja rat-
kaisuvaltaa viranhaltijoille seuraavasti: 
 
Kunnanjohtaja  
 Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, kunnanjohtajalla on oikeus kunnanhallituksen 

puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat: 
1. Yritystonttien sekä liike- ja palvelutonttien luovuttamista kunnanhallituksen hyväksy-

mien luovutusperiaatteiden mukaan 200 000 euroon asti sekä luovuttamiensa tont-
tien takaisin ostoa tai vuokrasopimuksen purkamista. 

2. Aiemmin vuokrattujen yritystonttien myyntihinnan vahvistamista. 
3. Haaste- ja pakkohuutokauppatoimenpiteitä. 
4. Koko kuntaa koskevien tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien sekä koulutus- 

ja valmennustilaisuuksien järjestämistä. 
5. Merkkipäivälahjan hankkimista, huomionosoituksia ja kannatusilmoitusten antamista 

sekä lahjoitusten tekemistä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin talousar-
vion käyttösuunnitelman rajoissa. 

6. Kunnan vaakunan käyttöä. 
7. Matkapuhelimien käyttöoikeuksia työajan ulkopuolella. 
8. Lykkäyksen myöntämistä kohdassa 1 mainittujen luovutuspäätösten ehtoihin ja tont-

tien myynti- ja vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuu-
den täyttämisestä. 

9. kunniamerkkien hakemista 
  
 

Hallintojohtaja 
Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, hallintojohtajalla on oikeus kunnanhallituksen 
puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat: 
1. Kunnan viranomaisten asiakirjoista ja rekisteriluetteloista perittävistä lunastuksista ja 

maksuista määräämistä.  
2. Julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vas-

tuunalaisen hoitajan määräämistä. 
3. Monistamon palveluhinnastosta päättämistä. 
4. Kunnan asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan määräämistä 
5. Tarkempien määräysten antamista asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallin-

non johtavan viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaa-
vien henkilöiden tehtävistä 

 
Talousjohtaja  

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, talousjohtajalla on oikeus kunnanhallituksen puo-
lesta ratkaista asiat, jotka koskevat: 
1.  Kunnan kassavarojen tilapäistä sijoittamista. 
2.  Kunnan saamisten poistoa ja saamisten etuoikeusjärjestyksen muuttamista. 
3.  Maksuliikenne- ja pankkipalveluista, rahahuoltosopimuksista ja leasingrahoituspal-

veluista päättämistä. 
 

Kehityspäällikkö 
Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, kehityspäälliköllä on oikeus kunnanhallituksen 
puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat: 
1.    Asuntojen korkotukilainojen hyväksymistä 
2.    Arava- ja korkotukilainojen lainavarauksia ja niiden muuttamista.  
 



  
Maankäyttöpäällikkö 

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, maankäyttöpäälliköllä on oikeus kunnanhallituk-
sen puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat 
1.  Aiemmin vuokrattujen pientalotonttien myyntihinnan vahvistamista 

  

 
Konsernipalvelujen toimialan hallintopäällikkö 

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, hallintopäälliköllä on oikeus kunnanhallituksen 
puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat 
1. Valtion lainoittamien asuntojen käytön ja luovutuksen valvontaa sekä lain sallimien 

tilapäisten poikkeuslupien myöntämistä. 
2. Velkajärjestelyihin liittyvien maksuohjelmaehdotusten ja maksuohjelmien hyväksy-

mistä. 
 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, kunnanhallituksen puheenjohtajalla on oikeus 
ratkaista asiat, jotka koskevat: 
1.  Kunnanjohtajan vuosiloman myöntämistä sekä sellaisen virkavapauden myöntä-

mistä, jonka saamiseen viranhaltijalla on lainsäädännön tai virkaehtosopimuksen no-
jalla ehdoton oikeus. 

2.  Kunnanjohtajan muun harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden myöntämistä    
enintään 14 päivän ajaksi. 

3.  Kunnanjohtajan koulutusohjelmasta päättämistä. 
 


