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Liite 2 

TOIMIVALTA VAKAVISSA HÄIRIÖTILANTEISSA JA POIKKEUSOLOISSA 

1 § Hallintosäännön liitteen soveltaminen 

Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan vakavissa häiriötilanteissa ja 
valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa ja niihin valmistautumisessa. 

2 § Vakavat häiriötilanteet ja poikkeusolot 

Vakavilla häiriötilanteilla tarkoitetaan tässä hallintosääntöliitteessä tapahtumia 
ja tilanteita, jotka edellyttävät kunnan johtamisessa ja palvelutuotannossa 
normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia. 

Poikkeusolojen käyttöönoton säätää valtioneuvosto asetuksella, enintään 
kuudeksi kuukaudeksi. Käyttöönottoasetus saatetaan eduskunnan 
käsiteltäväksi. Eduskunta päättää, saako asetus jäädä voimaan vai onko se 
kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn ajan vai 
lyhemmän ajan. 

Poikkeusolot määritellään valmiuslaissa. 

3 § Valmius- ja pelastussuunnitelmat

Kunnalla on valmiuslain mukainen valmiussuunnitelma poikkeusolojen varalle. 
Siinä suunnitellaan elintärkeiden toimintojen turvaaminen ja 
tehtävienmahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. 
Valmiussuunnittelua johtaa ja valvoo kunnanhallitus. 

Osastot ja tytäryhtiöt laativat valmiussuunnitelmat omien toimintojensa osalta. 
Osastojen valmiussuunnittelua johtaa ja valvoo osaston toimintaa ohjaava 
lautakunta. Valmiussuunnittelua edellytetään myös elintärkeiden toimintojen 
hoitamisen kannalta tärkeiltä ostopalveluiden tuottajilta ja 
sopimuskumppaneilta. 

4 § Hallintosäännön toimivuus vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 

Voimassa olevaa hallintosääntöä noudatetaan myös vakavissa 
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, ellei tämän liitteen 5 §:stä tai valmiuslaista 
muuta johdu. 

5 § Erityistoimivallan käyttöön ottaminen 

Vakavien häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kunnanjohtaja voi käyttää 
normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen 
päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen 
normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri 
toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien 
suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi 
välttämätöntä päätöstä. 
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Erityinen toimivaltuus otetaan käyttöön valtioneuvoston määrittelemissä 
poikkeusoloissa. Lisäksi se voidaan ottaa käyttöön vakavissa häiriötilanteissa 
kunnanhallituksen päätöksellä tai kiireellisissä tilanteissa kunnanjohtajan 
johtoryhmässä tekemällä päätöksellä. Toimivaltuuksien lakkauttamisesta 
päättää kunnanhallitus. 

Toimivaltuuksien käyttö tapahtuu aina kunnan häiriötilanteiden johtoryhmässä. 
Erityiseen toimivaltaa liittyvät päätökset tekee kunnanjohtaja tai hänen 
määräämänsä henkilö johtoryhmän esittelystä. 

6 § Luottamushenkilöorganisaatio 

Valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat toimivat mahdollisuuksien mukaan 
kuten normaalioloissa ottaen huomioon kuitenkin 5 §:n mukaisen 
kunnanjohtajan toimivallan. Valtioneuvosto voi valmiuslain perusteella 
asetuksella säätää valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien toimintaan 
tehtävistä muutoksista. 

Vakavan häiriötilanteen tai poikkeusolojen aikana Nousiaisten kunnan 
toimielimet voivat pitää kokouksia myös sähköisesti. Sähköiset kokoukset 
järjestetään joko sähköisessä toimintaympäristössä 
(asianhallintajärjestelmään liittyvä) tai Teams-sovelluksella tai vastaavalla 
yhteydellä. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta 
paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut 
eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Jokaisen suljettuun 
kokoukseen osallistujan on huolehdittava siitä, että perheenjäsenet tai muut 
henkilöt eivät kuule kokouksen sisältöä. 

Valtuuston kokoukset ovat muista toimielimiestä poiketen avoimia. Valtuuston 
kokoukset voidaan lähettää verkon kautta, minkä katsotaan häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa riittävän avoimen kokouksen tunnusmerkkien täyttymiseen. 


