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1 LUKU 
YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
1 § Maaseutulautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet 
 
Tämän maaseutulautakunnan johtosäännön lisäksi noudatetaan Siilinjärven kunnan hallinto- ja toimival-
tasäännön sekä muiden toimintaohjeiden määräyksiä. Jos säännöt ovat ristiriidassa, noudatetaan maa-
seutulautakunnan johtosääntöä. 
 
 
2 LUKU 
TOIMIALUE JA TEHTÄVÄT 
 
2 § Toimialue 
 
Juankosken, Kuopion, Nilsiän, Suonenjoen ja Varkauden kaupungit sekä Kaavin, Leppävirran, Maanin-
gan, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kunnat, jossa isäntä-
kuntana on Siilinjärven kunta. 
 
3 § Tehtävät 
 
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on huolehtia maaseutuhallinnon järjestämisestä 
kunnissa säädetyn lain (210/2010) mukaisten viranomaistehtävien, maaseudun elinkeinojen kehittämis-
tehtävien sekä maaseudun toimintaympäristön kehittämistehtävien hoidosta maaseutuhallinnon yhteis-
toiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen mukaisesti.  
 
 
3 LUKU 
ORGANISAATIO 
 
4 § Lautakunta 
 
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella päätösvaltaa käyttää yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 
kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu sopijakuntien yhteinen toimielin, Siilinjärven kunnan maaseutulautakunta 
sekä sen mahdollisesti asettamat jaostot. 
 
Maaseutulautakunnan asettaa Siilinjärven kunnanvaltuusto toimikaudekseen. Lautakunnassa on yksi 
jäsen jokaisesta sopimuskunnasta. Sopimuskuntien valtuustot nimeävät lautakuntaan yhden jäsenen ja 
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Lautakunnan puheenjohtajana toimii isäntäkunnan edustaja. Varapuheenjohtajana on muiden sopimus-
kuntien nimeämä edustaja siten, että varapuheenjohtajuus vaihtuu valtuustokausittain sopimuskuntien 
asukaslukujen mukaisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään. 
 
5 § Sydän-Savon maaseutupalvelu 
 
Maaseutulautakunnan alaisena palveluorganisaationa toimii Sydän-Savon maaseutupalvelu. Sydän-
Savon maaseutupalvelun viranhaltijat ovat toimivaltaisia koko yhteistoiminta-alueella.  
 
Sydän-Savon maaseutupalvelun johtajana on maaseutujohtaja. Maaseutujohtajalla on oltava tehtävään 
soveltuva koulutus ja riittävä käytännön ja muu kokemus kunnan maaseutuhallinnon vastuualueen teh-
tävistä sekä johtamiskokemusta. 
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4 LUKU 
PÄÄTÖS- JA TOIMIVALTA 
 
6 § Lautakunnan tehtävät ja päätösvalta 
 
Maaseutulautakunta toimii maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukai-
sena maaseutuelinkeinoviranomaisena ja vastaa tämän johtosäännön 3 § mukaisten tehtävien hoidosta 
sekä ohjaa ja valvoo Sydän-Savon maaseutupalvelujen toimintaa, toiminnan laatua, sisältöä ja taloutta. 
 
Tämän lisäksi maaseutulautakunta: 
1) päättää Sydän-Savon maaseutupalvelun strategisista linjauksista; 
2) laatii maaseutulautakunnan ja Sydän-Savon maaseutupalvelujen talousarvio- ja taloussuunnitelma-
ehdotuksen; 
3) hyväksyy Sydän-Savon maaseutupalvelua koskeva käyttösuunnitelman ja sopimuskuntien kustan-
nusjaon; 
4) hyväksyy Sydän-Savon maaseutupalvelua koskevan toimintakertomuksen; 
5) tekee esitykset kunnanhallituksen ja -valtuuston ratkaistavaksi kuuluvista tehtäväalueensa asioista; 
6) hyväksyy tehtäväalueensa sisäisen valvonnan periaatteet; 
7) valvoo, että yksikkö toimii hyväksytyn talousarvion puitteissa sekä asettaa yksikölle tavoitteet sekä 
seuraa niiden toteutumista; 
8) päättää kesken vuoden niistä korjaavista toimenpiteistä, joihin Sydän-Savon maaseutupalvelun on 
ryhdyttävä, jos havaitaan, että sopimusten mukaisten tavoitteiden taikka strategioiden toteutumiseen 
tulee merkittäviä poikkeamia; 
9) päättää tehtäväalueensa talousarviossa varatun maaseudun kehittämismäärärahan ja avustusten 
myöntämisestä koko yhteistoiminta-alueella;  
10) päättää maaseutupalvelujen perittävät maksut Siilinjärven kunnanvaltuuston vahvistamien taksan 
perusteiden mukaisesti; 
11) päättää maaseutupalvelun palkitsemisjärjestelmistä Siilinjärven kunnan palkitsemisjärjestelmän 
periaatteiden mukaisesti; 
12) päättää maaseutujohtajan valinnasta, erottamisesta ja lomauttamisesta; 
13) päättää maaseutupalvelun tarjoamista palveluista sopimuskunnille 
14) päättää maaseutupalvelun hankintojen kilpailutuksesta ja hankintapaikan valitsemisesta silloin kun 
IS-Hankinta Oy ei asiasta päätä; 
15) antaa tehtäväaluettaan koskevat lausunnot ja vahvistaa rajat, joiden mukaan 
viranhaltijat voivat antaa lausuntoja niiden asioiden osalta mitkä ei ole laissa viranhaltijalle määrätty; 
16) päättää muista asioista, joilla on maaseutupalvelujen toimintaan laajakantoinen tai tärkeä merkitys. 
 
7 § Maaseutulautakunnan alaisten viranhaltijoiden toimivalta 
 
Maaseutujohtaja 
 
Maaseutujohtaja vastaa Sydän-Savon maaseutupalvelun tehtävien hoitamisesta sekä lautakunnan pää-
tösten toimeenpanosta yhteistoiminta-alueella. Maaseutujohtaja johtaa Sydän-Savon maaseutupalvelua 
sekä suunnittelee, organisoi ja kehittää sen toimintaa ja taloutta. Maaseutujohtaja toimii välittömänä 
esimiehenä koko maaseutupalvelun henkilöstölle. Maaseutujohtaja huolehtii tulosalueiden ja vastuu-
alueiden välisestä yhteistyöstä ja vastaa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta. 
 
Lisäksi maaseutujohtaja: 
1. päättää Sydän-Savon maaseutupalvelun toiminnan järjestämisestä, henkilöstön tehtäväjaosta sekä 
henkilöstöresurssien ja toimitilojen käytöstä; 
2. päättää tehtäväaluettaan koskevien korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta, esitysten teke-
misestä ja muutoksenhausta; 
3. vastaa maaseutupalvelujen tiedottamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä; 
4. myöntää käyttöoikeudet yhteistoiminta-alueen kuntien maaseutuhallinnon tietojärjestelmiin. 
 
Maaseutujohtajan ollessa esteellisenä tai estyneenä hänen tehtäviään hoitaa maaseutulautakunnan 
määräämä Sydän-Savon maaseutupalvelun viranhaltija. 
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8 § Toimivallan edelleen siirtäminen 
 
Lautakunnalla on oikeus siirtää tällä säännöllä saamaansa toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijal-
le, ellei lainsäädäntö sitä kiellä. 
 
 
5 LUKU 
KOKOUSMENETTELY 
 
9 § Esittely ja pöytäkirjan pitäminen 
 
Lautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan maaseutujohtajan esittelystä. Maaseutujohtajan ollessa 
estynyt tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty. 
 
Pöytäkirjanpitäjänä toimii maaseutulautakunnan määräämä maaseutupalvelujen työntekijä tai viranhalti-
ja. 
 
Esittelyn muista periaatteista on määrätty Siilinjärven kunnan hallintosäännössä. 
 
10 § Läsnäolo 
 
Lautakunnan kokouksissa on Siilinjärven kunnan hallintosäännön mukaisten henkilöiden lisäksi läsnä-
olo- ja puheoikeus sopijakuntien kunnan- ja kaupunginjohtajilla tai kunnan- tai kaupunginjohtajan val-
tuuttamalla henkilöllä.  
 
11 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 
 
Pöytäkirjan laatimisessa, tarkastamisessa ja nähtävänä pitämisessä toimitaan Siilinjärven kunnan hal-
lintosäännön mukaisesti. Pöytäkirja on nähtävillä kaikissa sopijakunnissa. 
 
12 § Otto-oikeus 
 
Siilinjärven kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhalli-
tuksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty kuntalain nojalla maaseutulautakunnan, maaseutujohtajan 
tai hänen alaisensa viranhaltijan toimivaltaan. Otto-oikeus ei koske kuntalain 51 §:n 5 momentin kohdan 
1 mukaisia asioita. 
 
Maaseutulautakunta ja sen puheenjohtaja voi ottaa maaseutulautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on 
siirretty kuntalain nojalla maaseutujohtajan tai hänen alaisensa viranhaltijan toimivaltaan, jollei kunnan-
hallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhal-
lituksen käsiteltäväksi. Otto-oikeus ei koske kuntalain 51 §:n 5 momentin kohdan 1 mukaisia asioita. 
 
 
6 LUKU 
Johtosäännön voimaantulo 
 
13 § Säännön voimaantulo 
 
Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2012 alkaen. 
 


