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KUNNANJOHTAJA
Pyhtään kunnan hallintosääntö / kunnanjohtajaa koskevia asioita

KELPOISUUSEHDOT
Kunnanjohtaja
Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hyvä käytännön perehtyneisyys kunnallishallintoon
katsotaan hakijalle eduksi.

2 § Kunnan johtamisjärjestelmä
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
3 § Esittely kunnanhallituksessa
Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteelli-nen,
esittelijänä toimii hallintojohtaja.
6 § Kunnan viestintä
Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan
asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä
asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja
ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.
13 § Henkilöstöorganisaatio
Pyhtään kunnan henkilöstöorganisaatio on seuraava:
Kunnanjohtaja ->

Tukipalvelut: Hallintojohtaja
Hyvinvointipalvelut: Rehtori
Tekniikkapalvelut: Tekninen johtaja

14 § Kunnanjohtaja
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Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa
kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtajan vastaa lisäksi:
 elinkeinojen edistämisestä
 kaavoituksesta
 matkailusta ja kulttuuritoimesta
 markkinoinnista ja
 viestinnästä
Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii hallintojohtaja.
35 § Palvelussuhteeseen ottaminen
Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan.
Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan ja toimialajohtajien palkat.

74 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Kunnanjohtaja ja tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä
raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
87 § Läsnäolo kokouksessa
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän
poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.
Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole
samalla valtuutettu.
146 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
Valtuuston ja kunnanhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa
kunnanjohtaja, jollei kunnanhallitus ole päättänyt toisin.
Valtuuston ja kunnanhallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa kunnanjohtaja tai
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai asianomaisen toimialan (asiaa
valmistelleen toimialan) toimialajohtaja.
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DELEGOINTIMÄÄRÄYKSET
1 § Kunnanjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat
1. tarpeellisen yhteistoiminnan järjestämistä ja edustajan määräämistä kuntaa koskeviin neuvotteluihin
tai edustustilaisuuksiin silloin, kun ei itse toimi edustajana ja jollei kunnanhallitus yksittäistapauksissa
toisin päätä
2. tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien sekä kunnassa pidettävien koulutustilaisuuksien
järjestämistä
3. kunnan edustajan nimeämistä yhdistysten vuosikokouksiin
4. kiinteän ja irtaimen omaisuuden vakuuttamista kunnanhallituksen antamien määräysten ja ohjeiden
mukaan
5. etuostolain mukaisen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä
6. tarvittaessa, osastopäälliköitä kuultuaan, kunnanviraston henkilöresurssien jakamista osastojen kesken
kunnan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.
7. elinkeinotoiminnan yleisestä kehittämistä
8. kunnan markkinoimista
9. kaavoituksen käynnistämistä
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