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HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT
A. VIRKA/TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN
Täytettävä virka
Kaupunginjohtaja
Hyvinvointipalvelujohtaja
Talousjohtaja
Elinkeinojohtaja
Tekninen johtaja
Kaupunginsihteeri
Henkilöstöjohtaja
Kehittämispäällikkö
Kaavoituspäällikkö
Maaseutujohtaja
Maaseutuasiamiehet
Tietohallintojohtaja
Rakennustarkastajat
Ympäristötarkastaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Lukion ja yhtenäiskoulujen rehtorit
Myynti- ja asiakkuusvastaava
Yleishallinnon henkilöstö
Henkilöstöohjauksen henkilöstö
Taloudenohjauksen henkilöstö
Tietohallintopalveluiden henkilöstö

Ottava viranomainen

Peruste

Valtuusto
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Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö

Kaupunginjohtaja
Kaupunginsihteeri
Henkilöstöjohtaja
Talousjohtaja
Tietohallintojohtaja

Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö
Hallintosääntö

Kehittämispalvelut
Elinkeinopalveluiden henkilöstö

Elinkeinojohtaja

Hallintosääntö

Lomatoimenjohtaja

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen päätös

Maatalouslomittajat, johtava lomittajat, lomasihteerit

Lomatoimenjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Maaseutupalveluiden muu henki- Maaseutujohtaja
löstö

Kaupunginhallituksen päätös

Hyvinvointipalvelut
Palvelualuejohtajat, palvelupäälliköt, Pohjankylän koulun rehtori
ja koulujen johtajat, ylilääkäri

Perusturvalautakunta/
Sivistyslautakunta

Perusturvalautakunnan päätös/
Sivistyslautakunnan päätös

Muu palvelun henkilöstö

Palveluvastaava

Perusturvalautakunnan päätös

Määräaikaiset työ-/virkasuhteet,
alaisensa henkilökunnan sijaiset,
työllisyystukityöntekijät

Palvelualuejohtajat

Perusturvalautakunnan päätös

Muu palvelun henkilöstö, määrä- Palvelualuejohtajat valitsevat pal- Sivistyslautakunnan päätös
aikaiset työ-/virkasuhteet, alaisen- veluvastaavaa kuultuaan
sa henkilökunnan sijaiset
Alaisensa henkilökunnan sijaiset,
määräaikaiset työ-/virkasuhteet,
oppisopimussuhteet ja siviilipalvelussopimukset, työllisyystukityöntekijät

Palvelupäälliköt

Perusturvalautakunnan päätös

Alaisensa henkilökunnan sijaiset, Osastonhoitajat
oppisopimustyösuhteisten työsopimukset, määräaikaiset tilapäiset
työsuhteet (≤ 7 pv), siviilipalvelusmiehet, työllisyystukityöntekijät

Perusturvalautakunnan päätös

Alaisensa henkilökunnan sijaiset, Palvelupäälliköt, rehtorit, koulun- Sivistyslautakunnan päätös
määräaikaiset työ-/virkasuhteet
johtajat ja muut esimiehet
max 1 vuosi, oppisopimussuhteet
ja siviilipalvelusopimukset, työllisyystukityöntekijät, määräaikaiset
perhepäivähoitajat ja avustajat

Tekniset palvelut
Palvelualuevastaava

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan päätös

Palveluyksikkövastaavat ja sijaiset ja määräaikaiset työntekijät

Palveluvastaava

Teknisen lautakunnan päätös

Muu henkilöstö ja toimialueensa
sijaiset, määräaikaisen ja kesätyöntekijät

Palvelualuevastaava

Teknisen lautakunnan päätös

Toimialueensa sijaiset, määräaikaiset ja kesätyöntekijät

Palveluyksikkövastaava

Teknisen lautakunnan päätös

HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT
B. VIRKAVAPAUDET
Myönnettävä virkavapaus
Yli vuosi
Kaupunginjohtaja
Alle 1 vuosi
Kaupunginjohtaja
Ulkomaanmatkat
Kaupunginjohtaja
Yli vuosi
Palveluvastaavat
Kaupunginsihteeri
Henkilöstöjohtaja
Tietohallintojohtaja
Maaseutujohtaja
Maaseutuasiamiehet
Kehittämispäällikkö
Lukion ja yhtenäiskoulujen
rehtorit
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Kaavoituspäällikkö
Rakennustarkastajat
Ympäristötarkastaja
Alle 1 vuosi
Palveluvastaavat
Ulkomaanmatkat
Johtoryhmän jäsenet

Päättävä viranomainen
Kaupunginhallitus

Peruste
Hallintosääntö

Kaupunginhallituksen puheenjoh- Hallintosääntö
taja

Kaupunginhallituksen puheenjoh- Hallintosääntö
taja
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

Hallintosääntö
Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös

Kaupunginjohtaja

Hallintosääntö

Kaupunginjohtaja

Hallintosääntö

Hallintopalvelut
Alle 1 vuosi
Palvelualuevastaavat

Palveluvastaava

Hallintosääntö

Palveluvastaava tai
palvelualuevastaava

Hallintosääntö

Ulkomaanmatkat
Muu henkilöstö

Palveluvastaava

Hallintosääntö

Kehittämispalvelut
Alle 1 vuosi
Palvelualuevastaavat

Palveluvastaava

Hallintosääntö

Palveluvastaava tai
palvelualuevastaava

Hallintosääntö

Palveluvastaava

Hallintosääntö

Alle 1 vuosi
Muu henkilöstö

Alle 1 vuosi
Muu henkilöstö
Ulkomaanmatkat
Muu henkilöstö

Hyvinvointipalvelut
Virkavapaudet, työlomat, perhevapaat ja muut lakisääteiset
vapaat (Hallintosääntö 6 luku §
8)
Muu henkilöstö
Palveluvastaava, palvelualuevastaava tai palveluyksikön esimies

Tekniset palvelut
Yli vuosi
Teknisen palvelujen muu henkilöstö
Alle vuosi
Teknisen palvelujen muu henkilöstö

Perusturvalautakunnan päätös/
Sivistyslautakunnan päätös

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan päätös

Palveluvastaava

Teknisen lautakunnan päätös

HANKINNAT
Hankinta

Päättävä viranomainen

Yleinen
1. Tavara- ja palveluhankinnat yli Kaupunginhallitus
1.000.000 €
2. Urakoitsijan valinta, yli
1.000.000 €
Hallintopalvelut
Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan kustannuspaikkoihin
liittyvät tavara- ja palveluhankinnat talousarvion määrärahojen
puitteissa

Peruste
Valtuuston päätös, talousarvio

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Yleishallinnon tavara- ja palvelu- Kaupunginsihteeri
hankinnat talousarvion määrärahojen puitteissa

Kaupunginhallituksen päätös

Talousohjauksen tavara- ja palve- Talousjohtaja
luhankinnat talousarvion määrärahojen puitteissa

Kaupunginhallituksen päätös

Henkilöstöohjauksen tavara- ja
palveluhankinnat talousarvion
määrärahojen puitteissa

Kaupunginhallituksen päätös

Henkilöstöjohtaja

Tietohallinnon tavara- ja palvelu- Tietohallintojohtaja
hankinnat talousarvion määrärahojen puitteissa
Kehittämispalvelut
Elinkeinopalveluiden tavara- ja
palveluhankinnat talousarvion
määrärahojen puitteissa

Kaupunginhallituksen päätös

Elinkeinojohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Maaseutupalveluiden tavara- ja
palveluhankinnat talousarvon
määrärahojen puitteissa

Maaseutujohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Lomituspalveluiden tavara- ja
palveluhankinnat talousarvion
määrärahojen puitteissa

Lomatoimenjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Palveluvastaava

Perusturvalautakunnan päätös/
Sivistyslautakunnan päätös

Hyvinvointipalvelut
1. Tavarahankinnat, yksittäiset
hankinnat, enintään 100 000€
2. Palveluhankinnat, yksittäiset
hankinnat enintään 100 000 €

3. Irtaimistohankinnat talousarvion mukaisesti
1. Tavarahankinnat, yksittäiset
hankinnat, enintään 30 000 €
2. Palveluhankinnat, yksittäiset
hankinnat, enintään 30 000 €
3. Kalustohankinnat talousarvion
mukaisesti

Palvelualuejohtajat

Kalustohankinnat yksikön talous- Palvelupäälliköt rehtorit, koulunarvion mukaisesti/yksittäinen
johtajat, osastonhoitajat ja muut
hankinta max .10.000 €
esimiehet
Tekniset palvelut
1. Tavara- ja palveluhankinnat yli Tekninen lautakunta
300.000 - 1.000.000 €
2. Urakoitsijan valinta, yli
500.000 - 1.000.000 €

Perusturvalautakunnan päätös/
Sivistyslautakunnan päätös

Perusturvalautakunnan päätös/
Sivistyslautakunnan päätös

Valtuusto, talousarvio

1. Tavara- ja palveluhankinnat
enintään 300.000,- €
2. Urakoitsijan valinta, enintään
500.000,- €

Palveluvastaava

Valtuusto, talousarvio

1.Tavara- ja palveluhankinnat
enintään 150.000,- €
2. Kokonaisurakat enintään
300.000,- €

Palvelualuevastaava

Valtuusto, talousarvio

1.Tavara- ja palveluhankinnat
enintään 60.000,- €
2. Kokonaisurakat enintään
150.000,- €

Palveluyksikkövastaava
(Palveluyksikön esimies)

Valtuusto, talousarvio

MUUT ASIAT
Asia
Kaupunginjohtajan vuosilomat ja
virkaehtosopimuksen mukaiset
muut vapaat

Päättävä viranomainen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Kaupungin vaakunakilven luovut- Kaupunginjohtaja
taminen
Kaupungin vaakunan käytön valKaupunginjohtaja
vonta
Kaupunginhallituksen käyttövarois- Kaupunginjohtaja

Peruste
Kaupunginhallituksen päätös

Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös

ta myönnettävien ilmoitusten antaminen
Päätös yhtiön osakkeiden lunastusoikeuden käyttämättä jättämisestä
Kaupungin edustamisesta päättäminen
Kunnallisverojen poistohakemuksista päättäminen
Enintään yhden vuoden tilapäislainan ottaminen
Palveluvastaavien vuosilomien
vahvistaminen
Erityisehtoja sisältävien liikehuoneistojen, yms. vuokrasopimusten
hyväksyminen
Hallintopalvelut
Yleishallinnon henkilöstön koulutuksista päättäminen
Kaupungin matka-avustuksista
päättäminen
Kaupungin saamisten poistaminen
enintään 10.000,-€ saakka
Kaupungin enintään 10.000,-€ saamisten maksujen lykkäyksistä päättäminen
Kuntatodistusten liikkeelle laskeminen tarjousten perusteella
Kaupungin otto- ja antolainaasiakirjojen allekirjoittaminen
Kaupungin takaussopimusten allekirjoittaminen
Kaupungin pitkäaikaisten takausvastuiden uusinta
Kaupungin sijoittamisprofiilia koskevat ilmoitukset salkunhoitajalle
Kaupungin pankkitilien perustaminen ja lopettaminen
Enintään yhden vuoden tilapäislainan ottaminen
Talousohjauksen henkilöstön koulutuksista päättäminen
Henkilöstöohjauksen henkilöstön
koulutuksista päättäminen
Tietohallinnon henkilöstön koulutuksista päättäminen
Koko kaupunkia koskevien tietohallintosopimusten tekeminen muitten
palvelujen lukuun
Kehittämispalvelut
Yritystukien myöntäminen
Kyläavustukset ja maaseutupuolen
yritystuet

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Kaupunginsihteeri

Kaupunginhallituksen päätös

Talousjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Talousjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Talousjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Talousjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Talousjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Talousjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Talousjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Talousjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Talousjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Talousjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Talousjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Henkilöstöjohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Tietohallintojohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Tietohallintojohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Elinkeinojohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Maaseutujohtaja

Kaupunginhallituksen päätös

Kaupungin imagomarkkinoinnin
Elinkeinojohtaja
toimenpiteet
Hankkeiden kuntarahoitus osuus
Elinkeinojohtaja
10.000 € saakka
Elinkeinopalvelun henkilöstön kou- Elinkeinojohtaja
lutuksista päättäminen

Kaupunginhallituksen päätös

Maaseutupalvelun henkilöstön kou- Maaseutujohtaja
lutuksista päättäminen

Kaupunginhallituksen päätös

Lomatoimen henkilöstön koulutuk- Lomatoimenjohtaja
sista päättäminen

Kaupunginhallituksen päätös

Kaupungin viljelysmaiden
vuokrasopimukset

Kaupunginhallituksen päätös

Maaseutujohtaja

Vahinkoasiat maatalouslomitukses- Lomatoimenjohtaja
sa viranhaltijalla
Hyvinvointipalvelut
1. Palvelun puolesta pyydetyt lausunnot
2. Hyväksyy ja allekirjoittaa palvelu- ja ostosopimukset
3. Hankehakemukset ja rahoitushakemukset
4. Lautakuntien päätösten toimeenpano
5. Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksupäätökset

Palveluvastaava

Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös

Kaupunginhallituksen päätös

Perusturvalautakunnan päätös/
Sivistyslautakunnan päätös

1. ostolaskujen tilisiirrot kustannus- Taloussihteeri
paikkojen välillä
2. Sisäiset kirjapito- ja vastaavat
muutokset
3. hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelmamuutokset kustannuspaikkojen sisällä
4. Tavarahankinnat < 3 300 €
5. Tarjouspyyntöjen allekirjoitus
(hankintahinta alle kansallisen kynnysarvon)

Perusturvalautakunnan päätös/
Sivistyslautakunnan päätös

1. Lääkinnällinen kuntoutus
2. Terveydenhuollon maksusitoumukset
3. apuvälineiden myöntäminen yli
1.000 €

Perusturvalautakunnan päätös

Ylilääkäri

Terveydenhuollon maksusitoumuk- Lääkärit
set

Perusturvalautakunnan päätös

Hammashuollon maksusitoumukset Vastaava hammaslääkäri

Perusturvalautakunnan päätös

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksupäätökset

Osastonhoitajat

Perusturvalautakunnan päätös

1. Apuvälineiden myöntäminen
(max. 1.000 €)
2. terapiat omana toimintana
3. terapia-arviot ostopalveluna (1 –
2 kertaa)

Kuntoutuksen osastonhoitaja

Perusturvalautakunnan päätös

1. täydentävä toimeentulotuki ad.
Sosiaalityöntekijät ja sosiaalioh3300 €,
jaajat
2. ehkäisevä toimeentulotuki, ad
3300 €,
3. Lastensuojelun avohuollon tuki
ad. 3300 €
4. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tehtyjen sopimusten vahvistaminen sekä elatussopimusten
vahvistaminen
5. Toimeksiantosopimukset ja tukiperhesopimukset
6. Sosiaalipäivystäjällä virkaapupyyntöjen tekeminen virka-ajan
ulkopuolella
7. Päihdehuoltolain mukaiset maksusitoumukset (nimetty sosiaalityöntekijä)
8. Tilapäisestä ja varsinaisesta perhehoidosta päättäminen (nimetty
sosiaalityöntekijä tai sos.ohjaaja)
9. Perhehoidon maksupäätökset
10. kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisten toimeksiantosopimusten vahvistaminen
11. avustajien/apuohjaajien palkkaaminen
12. Vammaispalveluiden myöntäminen
13. erityishuoltolain mukaisten kuljetusten myöntäminen (nimetty sosialiohjaaja)
14. Perhetyön ja lapsiperheiden
kotipalvelun myöntäminen
15. lastensuojelulain mukaiset päätökset

Perusturvalautakunnan päätös

1. Sosiaalityön maksusitoumukset
2. Sosiaalityöntekijää koskeva toimivalta
3. toimeksiantosopimukset ja tukiperhesopimukset
4. lastensuojelun mukaiset päätökset

Perusturvalautakunnan päätös

Lasten ja perheiden palvelujen
palvelupäällikkö

Välitystilien hoitaminen

Sosiaalityön toimistosihteeri

Perusturvalautakunnan päätös

1.Allekirjoittaa palkkatukihakeKuntouttavan työtoiminnan ohjaa- Perusturvalautakunnan päätös
mukset
ja
2. kuntouttavan työtoiminnan päätökset
3. allekirjoittaa työkokeilusopimukset

1. Henkilön monitoimikeskukseen Työ- ja toimintapalvelujen palveottaminen ja työosuusrahan myön- lupäällikkö
täminen
2. apuohjaajien palkkaaminen
3. lyhytaikaiselle päivä- ja iltapäivähoitopaikalle ottaminen
4. allekirjoittaa palkkatukihakemukset
5. kuntouttavan työtoiminnan päätökset
6. allekirjoittaa työkokeilusopimukset
7. nuorten kesätyöllistämistukipäätökset

Perusturvalautakunnan päätös

1.Asumispalvelupäätökset ympärivuorokautiseen kotihoitoon ja asumispalveluun
2. Maksusitoumukset yksityisiin
asumispalveluihin
3. Asumispalveluiden asiakasmaksupäätökset
4. ympärivuorokautisen kotihoidon
ja asumispalvelujen palvelusetelin
myöntäminen
5. Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen

Asumispalvelupäällikkö

Perusturvalautakunnan päätös

Asumispalvelujen asiakasmaksupäätökset

Asumispalvelujen osastohoitajat

Perusturvalautakunnan päätös

1.Omaishoidontuen päätökset
2. Rintamaveteraanikuntoutukset
3. Kotihoidon ja tukipalvelujen
myöntäminen (myös päivätoiminta
ja vuorohoito)
4. kotihoidon asiakasmaksupäätökset
5. Ikäihmisten asunnon muutos-

Palveluohjauspäällikkö

Perusturvalautakunnan päätös

työpäätökset
6. Kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelin myöntäminen
7. palvelusetelituottajaksi hyväksyminen

1.Kotihoidon ja tukipalvelujen
Kotihoidon osastonhoitaja
(myös päivätoiminta) myöntäminen
2. Kotihoidon asiakasmaksupäätökset
3. Kotihoidon palvelusetelin myöntäminen

Perusturvalautakunnan päätös

1.Omaishoidon tuen päätösten val- Palveluohjaaja
mistelu
2. Omaishoidon ja kotihoidon palvelusetelien myöntäminen
3. Palvelutarpeen arvioinnin suorittaminen ja kotihoidon palvelujen
sekä tukipalvelujen myöntäminen
(myös päivätoiminta ja vuorohoito)
4. kotihoitoon sekä siihen liittyvien
tukipalvelujen myöntäminen (myös
päivätoiminta)

Perusturvalautakunnan päätös

1.Vuokrassopimukset palveluasumiseen
2.tukipalvelumaksupäätökset (muu
päivätoiminta)

Asumispalvelujen ja kotiin annettavien palveluiden toimistosihteerit

Perusturvalautakunnan päätös

Palvelusetelintuottajaksi hyväksyminen

Palvelualuejohtaja/ terveyspalvelut Perusturvalautakunnan päätös

Asiakasmaksukattopäätökset

Terveyspalveluiden toimistosihteerit

Perusturvalautakunnan päätös

Ympäristöterveydenhuollon johta- Perusturvalautakunnan päätös
Terveydensuojelulaki (763/1994
ja ja terveystarkastajat
muutoksineen)
6 § Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön
(2005) (SopS 51/2007) 20 ja 39
artiklassa tarkoitettujen todistusten
myöntämisestä säännösten liitteessä
3 olevan mallin mukaisesti. Laivojen saniteettitoimenpiteistä määrääminen
/vapauttaminen ja todistusten anto.
13 §Velvoittaminen ilmoituksen
tekemiseen ja tarpeellisten tietojen

saamiseen
15 § Ilmoituksenvaraisen toiminnan
ilmoitusten käsittely ja päätösten
antaminen
18 § Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen
20 § Talousveden laadun valvonta
ja talousveden käyttöä koskevat
määräykset
20a § Talousveden välityksellä leviävän taudin ehkäiseminen
27 § Asunnossa tai muussa oleskelutilassa oleva terveyshaitta, määräysten anto terveydellisen haitan ja
siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi
29 § Uimaveden säännöllinen valvonta ja uimaveden käytön kieltäminen
30 § Käymälät. määräys käymälän
rakentamisesta yleiselle alueelle tai
suureen yleisötilaisuuteen
31 § Mikrobit ja vahinkoeläimet,
määräys terveydelle haittaa aiheuttavien vahinkoeläinten ja mikrobien
hävittämisestä
42 § Velvoite hautaamisesta aiheutuvien epäkohtien poistamiseksi ja
kielto alueen käyttämisestä hautaamiseen
44 § Tiedonsaantioikeus
45 § Tarkastusoikeus ja tarkastukseen liittyvien tutkimusten teettäminen
46 § Asunnon tarkastus asukkaan
tahdon vastaisesti ympäristö terveydenhuollon johtajan määräyksellä
47 § Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta
Muut terveydensuojeluvalvontaan
liittyvät lait/asetukset
TsA 42§ Haudatun ruumiin siirtämistä koskeva päätös,
Valtiosopimus 13/1989 Asetus Asetus ruumiiden kuljettamista koskevan sopimuksen voimaan saattamisesta , 72/1993 Asetus Asetus ruumiiden kuljettamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, ympäristöterveydenhuollon
johtaja Inkeri Eronen, terveystar-

kastajat Anu Räsänen ja Jukka Häikiö (lupa annetaan henkilön nimellä)
TsA 9§ talousvettä koskevista tarkkailuvelvoitteista määrääminen
TsA 16§ Henkilömäärän rajoittaminen asunnossa tai muussa oleskelutilassa
Elintarvikelaki (32/2006 muutok- Ympäristöterveydenhuollon johta- Perusturvalautakunnan päätös
ja, terveystarkastajat
sineen)
14 § Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely
15 § Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi
22 §Alkutuotantopaikkaa koskevan
ilmoituksen käsittely
22a § Alkutuotantopaikan hyväksyminen (itujen alkutuotanto)
36 § Ulkopuolisen asiantuntijan
käyttöoikeus
45 § Ruokamyrkytysten selvittäminen
49 § Tarkastusoikeus
50 § Näytteenotto-oikeus
51 § Tiedonsaantioikeus
52 § Ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus
53 § Ohjausvelvollisuus
54e §Nimisuojatuotteiden ilmoitusten käsittely
55 § Elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen
56 § Kielto
57 § Elintarvikkeen markkinoilta
poistaminen ja yleinen tiedottaminen
58 § Haltuunotto
59 § Elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös
60 § Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläimistä
saatavien elintarvikkeiden hylkääminen ensi saapumispaikassa
Elintarvikelaki (32/2006 muutok- Virkasuhteiset eläinlääkärit
sineen)
49 § Tarkastusoikeus
50 § Näytteenotto-oikeus
51 § Tiedonsaantioikeus
52 § Ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus
53 § Ohjausvelvollisuus
Muut elintarvikevalvontaan liit-

Perusturvalautakunnan päätös

tyvät lait/asetukset:
MMM:n asetus lihantarkastuksesta
590/2014 7§ lihantarkastus ja 11§
lihantarkastuspäätös

Virkasuhteiset eläinlääkärit

Perusturvalautakunnan päätös

MMM:n asetus naudanlihan merkit- Ympäristöterveydenhuollon johta- Perusturvalautakunnan päätös
semisestä 434/2008 2 § ja 4 §
ja, terveystarkastajat
MMM:n asetus pakasteista
818/2012 10 §

Ympäristöterveydenhuollon johta- Perusturvalautakunnan päätös
ja, terveystarkastajat

Tupakkalaki (549/2016)
Ympäristöterveydenhuollon johta- Perusturvalautakunnan päätös
8 § Valvonnan suorittaminen
ja, terveystarkastajat
44 § Vähittäismyyntilupapäätös
48 § Nikotiininesteiden myyntiilmoituksen käsittely ja vastaanottoilmoituksen toimittaminen
49 § Vähittäismyyntilupaa koskevat
ilmoitukset
50 § Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti-ilmoituksen käsittely ja vastaanottoilmoituksen toimittaminen
79 § Tupakointikiellon määrääminen asuntoyhteisöön, määrätyn tupakointikiellon peruuttaminen
82 § Viranomaisten ilmoitukset
86 § Tarkastus- ja näytteenottooikeus
87 § Tiedonsaantioikeus
88 § Tietojen luovuttamisoikeus
95 § Rekisterin tietojen ylläpito
omien valvontakohteiden osalta
96 § Kunnan kiellot
97 § Vähittäismyyntiluvan peruuttaminen
Lääkelain (359/1987) muutos
Ympäristöterveydenhuollon johta- Perusturvalautakunnan päätös
(22/2006)
ja, terveystarkastajat
54a § Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen
54c § Nikotiinivalmisteiden varastointi- ja myyntipaikkojen tarkastus
ja valvonta
Terveystarkastajan sijaisena toimivalla ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian tai elintarviketeknologian opiskelijalla on elintarvikelain (23/2006 muutoksineen),
terveydensuojelulain (763/1994
muutoksineen) tiedoksisaanti-, tarkastus- ja näytteenotto-oikeus ja

Terveystarkastajan sijainen (opiskelija)

Perusturvalautakunnan päätös

tupakkalain (549/2016) 86§ mukainen tarkastus- ja näytteenottooikeus sekä lääkelain (359/1987)
muutoksen (22/2006) 54 c § tarkastus- ja valvontaoikeus. Opiskelija ei
voi käyttää hallinnollisia pakkokeinoja eikä opiskelija voi tehdä itsenäisesti Oiva-valvontoja.

1.Palvelusetelintuottajaksi hyväksyminen
2. Palvelusetelin myöntäminen
3. Lapsen päivähoitoon ottaminen
sekä siitä perittävät maksut
4. koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hyväksyminen
5. esiopetukseen sijoittaminen

Palvelualuejohtaja/ Varhaiskasvatuspalvelut

Sivistyslautakunnan päätös

1. lasten päivähoitoon ottaminen
sekä siitä perittävät maksut
2. palvelusetelin myöntäminen

Päivähoidon ohjaajat

Sivistyslautakunnan päätös

Päivähoidosta perittävät maksut

Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri

Sivistyslautakunnan päätös

1.päättää tilavarausjärjestelmässä
Opetuspalveluiden toimistosihteeri Sivistyslautakunnan päätös
olevien tilojen käytöstä
2. tilavarausjärjestelmän ulkopuolisen tilojen käytöstä päättää yksikön
esimies
Palvelualuejohtaja/Opetuspalvelut Sivistyslautakunnan päätös
1. Tuntikehyksen valmistelu
2. Työjärjestyksen laatiminen Merenoja ja lukio
3. Oppilaan perusopetuksen alkamisen myöhäistäminen
4. Koulukäynti muussa kuin oman
oppimisalueen koulussa

1. Erityisen tuen päätökset
2. Pidennetty oppivelvollisuus
3. Oppilaan perusopetuksen alkamisen myöhäistäminen
4. avustaja- ja erityisopetuksen henkilöresurssien käytön valmistelu

Erityisopetuksen koordinaattori
(valitaan myöhemmin, siihen
saakka työtehtävät opetuspalvelujen palvelualuejohtajalla)

Sivistyslautakunnan päätös

1.Päättää opetuspalvelujen toimisto- Koulujen rehtorit ja koulujen johsihteerin esityksestä koulukuljetuk- tajat
sista
2..Yleinen ja tehostettu tuki

Sivistyslautakunnan päätös

3. Kirjallinen varoitus
4. Yli viikon mittaiset poissaolopäätökset

Tekniset palvelut
Antaa teknisiltä palveluilta pyydetyt Palveluvastaava
lausunnot
1. Antaa vastuualueensa lausunnot
2. Vastaa asioiden valmistelusta
päätöksentekoon

Palvelualuevastaava

Teknisen lautakunnan päätös

Teknisen lautakunnan päätös

1.Päättää maankäyttö- ja rakennus- Rakennustarkastaja
lain ja –asetuksen sekä rakennusjärjestyksen mukaisten toimenpiteiden
luvista sekä myöntää vähäiset poikkeukset
2. Voi halutessaan saattaa asian
lautakunnan käsittelyyn
3. Päättää rakennusluvan voimassaolon jatkamisesta
4. Myöntää kokoontumishuoneistoista ja –alueista annetun asetuksen
mukaiset luvat
5. Suorittaa eräistä naapuruussuhteista annetun lain sekä maankäyttöja rakennuslain mukaiset paikalliskatselmukset
6. Hyväksyy rakennustyön vastaavat työnjohtajat
7. Päättää rakennustyön keskeyttämisestä maankäyttö- ja rakennuslain
180 §:n tarkoittamissa tapauksissa
8. Määrää rakennustyön valvonnasta ja kokoontumishuoneistojen tarkastamisesta perittävät maksut
9. hyväksyy omistusasuntojen korkotukilain mukaisten rakennushankkeiden rakennussuunnitelmat
ja –kustannukset
10. Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisista luvista
(lupaviranomainen).

Valtuuston/ Ympäristölautakunnan päätös

1.Päättää ja antaa lausuntoja ympä- Ympäristötarkastaja
ristön-, vesien- ja luonnonsuojeluun
liittyvistä lupa-, ilmoitus- ym. asioista lukuun ottamatta valitus- ja
riita-asioita, pakkokeinojen käyttöä
sekä sellaisia asioita, joilla on yleisen edun tai ympäristösuojelun
kannalta huomattavaa merkitystä
2. Päättää maa-aineslain 7 §:n mu-

Valtuuston/ Ympäristölautakunnan päätös

kaisista luvista (lupaviranomainen)
3.Päättää maa-ainesten ottamisen
keskeyttämisestä maa-aineslain 15
§:n ja maankäyttö- ja rakennuslain
128 §:n mukaisissa tapauksissa
(valvontaviranomainen)
4. Päättää ajoneuvojen siirtämisestä
ja romuajoneuvojen hävittämisestä
annetun lain mukaisista asioista

NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Tekniset palvelut
1.Teknisiä palveluita koskevat ha- Palveluvastaava
kemukset, sopimukset, sitoumukset,
käyttöoikeudet ja luvat, joilla on
useammalle vuodelle ulottuva vaikutus
2. Toimielimen päätökseen perustuvat asiakirjat, joilla on yhtä palvelualuetta laajempi merkitys ja useammalle vuodelle ulottuva vaikutus

Hallintosääntö

1.Palvelualueen tai –yksikön opera- Palvelualuevastaavat
tiivista toimintaa koskevat hakemukset, sopimukset, sitoumukset,
käyttöoikeudet ja luvat
2. Toimielimen päätökseen perustuvat asiakirjat
3. Vesihuoltolaitoksen liittymissopimukset, jotka vaativat tulkintaa
(taseyksikkö)
4. Tavanomaiset katusuunnitelmien
hyväksyminen (kuntatekniikka)
5. Sijoituspaikka- ja kaivuluvat johtoalueilla, kaupungin omistamilla
maa-alueilla (kuntatekniikka)
6. katualueiden käyttöluvat ja sulkeminen (kuntatekniikka)

Teknisen lautakunnan päätös

1.Normaaliehtoiset kaupungin
omistamia liike-, teollisuus- ja varastotiloja koskevat vuokrasopimukset. Sopimusneuvottelut ja sopimusten valmistelu tapahtuu yh-

Kaupunginhallituksen päätös

Isännöitsijä

teistyössä elinkeinopalvelun, taloushallinnon ja teknisen palvelun
kanssa
1.Normaaliehtoiset kaupungin
omistamia liike-, teollisuus- ja varastotiloja koskevat vuokrasopimukset. Sopimusneuvottelut ja sopimusten valmistelu tapahtuu yhteistyössä elinkeinopalvelun, taloushallinnon ja teknisen palvelun
kanssa

Toimitilasihteeri

Kaupunginhallituksen päätös

1. Venepaikkojen myöntäminen
2. Toimialueensa operatiivista toimintaa koskevat hakemukset, sopimukset, sitoumukset, käyttöoikeudet ja luvat

Kaupungin puutarhuri

Teknisen lautakunnan päätös

1. Kaupunginvaltuusto antaa kauMaanmittausteknikko
punginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja hänen valtuuttamalleen
oikeuden allekirjoittaa kaupungin
puolesta, valtuuston vahvistamilla
tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla laaditut vuokra- ja kauppakirjat asuin-, liike- ja teollisuustonttien
osalta sekä antaa oikeuden maanmittausteknikolle allekirjoittaa
vuokra- ja kauppakirjat kaupungin
puolesta asuintonttien osalta kaupunginvaltuuston vahvistamilla
tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla.
2. Kiinnityshakemukset
3. Lohkomishakemuksen vireillepano
4. Lainhuutohakemuksen vireillepano
5. Etuosto-oikeustodistukset
6. Kaupungin edustaminen maanmittaustoimituksissa
7. Toimialueensa operatiivista toimintaa koskevat hakemukset, sopimukset, sitoumukset, käyttöoikeudet ja luvat

Valtuusto, kaupunginhallitus

1.Lohkomishakemuksen vireillepano
2. Lainhuutohakemuksen vireillepano
3. Etuosto-oikeustodistukset
4. Kaupungin edustaminen maanmittaustoimituksissa

Kiinteistösihteeri

Valtuusto, kaupunginhallitus

1. Kaavoitusmittausten valvonta

Paikkatietoinsinööri

Kaupunginhallituksen päätös

2. Asemakaavan pohjakarttojen
tarkastus ja hyväksyminen

1. Toimialuetta koskevat selvitykLaskenta-, toimisto- ja lupasihteeset, asiakaskirjeenvaihdon sekä
ritteknisissä palveluissa
muut asiakirjat
2. Teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan pöytäkirjaotteet
3. Vesihuoltolaitoksen liittymissopimukset, jotka eivät vaadi tulkintaa
4. toimintaan liittyvät naapureiden
kuulemiset, kuulutukset sekä julkipanokuulutukset

Teknisen lautakunnan päätös

TALOUS
Talous
Hallintopalvelut
Määrärahamuutokset
Käyttötalousmuutokset palvelualueen sisällä

Päättävä viranomainen

Peruste

Kaupunginjohtaja, hallintopalveluiden palveluvastaavat

Kaupunginhallituksen päätös

Käyttötalousmuutokset palveluyksikön sisällä
Konserniohjaus
Yleishallinto
Henkilöstöohjaus
Talousohjaus
Tietohallinto

kaupunginjohtaja
kaupunginsihteeri
henkilöstöjohtaja
talousjohtaja
tietohallintojohtaja

Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallituksen päätös

Kehittämispalvelut
Määrärahamuutokset
Käyttötalousmuutokset kehittämispalveluiden sisällä

Kehittämispalveluiden palveluvastaava

Kaupunginhallituksen päätös

Käyttötalousmuutokset elinkeino- Elinkeinojohtaja
palveluiden sisällä

Kaupunginhallituksen päätös

Käyttötalousmuutokset maaseutupalveluiden sisällä

Kaupunginhallituksen päätös

Maaseutujohtaja

Tekniset palvelut
Talousarvion sitovuus
Määrärahojen ja tuloarvioiden
siirto:
Palveluiden välillä tehtävät siirrot Valtuusto
Palvelualueiden välillä tehtävät
siirrot

Kaupunginhallitus

Valtuusto
Valtuusto

Palveluyksiköiden välillä tehtävät Tekninen lautakunta
siirrot

Valtuusto

Kustannuspaikkojen väillä tehtävät siirrot

Valtuusto

Palveluvastaava

Investointiosa
Investointiosan tuloarviot ja mää- Valtuusto
rärahat ovat sitovia bruttoperiaatteella. Investoinnin määrärahat ja
tuloarviot ovat sitovia valtuustoon
nähden; kiinteä omaisuus, osakkeet ja osuudet, talonrakennus,
julkinen käyttöomaisuus, viher- ja
ulkoilualueet, liikelaitokset ja
irtaimisto.
Edellisten sisällä tuloarviot ja
Valtuusto
määrärahat ovat sitovia investointikohteittain kaupunginhallitukseen nähden. Mikäli määrärahaa
tai tuloarviota tulee siirtää kohteiden välillä, päättää siitä kaupunginhallitus. Tekninen lautakunta
vastaa investointikohteittain toteutuksesta ja niistä investointikohteista, jotka on erikseen tekniselle lautakunnalle osoitettu.

Valtuusto

Valtuusto

