
Päätösvallan delegointi 2019 - 31.5.2021  Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 

 

HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT 

A. VIRKA/TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN 

 

Täytettävä virka/toimi Ottava viranomainen Peruste  
Elinkeinojohtaja  Valtuusto Hallintosääntö 

Maaseutujohtaja  Kaupunginhallitus Hallintosääntö 

Elinkeinopalveluiden henkilöstö Elinkeinojohtaja  Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös  

Maaseutuasiamiehet Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta Hallintosääntö 

Lomatoimenjohtaja Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta Hallintosääntö 

Johtavat lomittajat, maatalous-

lomittajat, lomasihteerit 

Lomatoimenjohtaja Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

Maaseutupalveluiden muu hen-

kilöstö 

Maaseutujohtaja Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

 
 

HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT 

B. VIRKAVAPAUDET 

 

Myönnettävä virkavapaus Päättävä viranomainen Peruste  
Yli vuosi 
Elinkeinojohtaja 

Maaseutujohtaja 

Maaseutuasiamiehet  

 

Lomatoimenjohtaja  

 

Elinkeinopalvelujen henkilöstö 

 

Johtavat lomittajat, maatalous-

lomittajat, lomasihteerit 

Muu maaseutupalveluiden hen-

kilöstö 

 

Alle vuosi 
Palveluvastaava 

Palvelualuevastaava  

Muu henkilöstö 

 

Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallitus 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 

 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta  

 

Elinkeinojohtaja  

 

Lomatoimenjohtaja 

 

Maaseutujohtaja 

 

 

 

Kaupunginjohtaja 

Palveluvastaava 

Palveluvastaava, palvelualuevastaava 

tai palveluyksikön esimies kukin omien 

alaistensa osalta   

 

Hallintosääntö 

Kaupunginhallituksen päätös 

Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

 

 

Hallintosääntö 

Hallintosääntö 

Hallintosääntö 

Ulkomaanmatkat  
Johtoryhmän jäsenet  

Muu henkilöstö  

 

Kaupunginjohtaja  

Palveluvastaava 

 

Hallintosääntö 

Hallintosääntö 

 
 
 
 
 



HANKINNAT 

 

Hankinta Päättävä viranomainen Peruste 
Tavara- ja palveluhankinnat 

enintään 100 000 € talousarvion 

määrärahojen puitteissa 

Palveluvastaava Kaupunginhallituksen / Kaa-

voitus- ja elinvoimalautakun-

nan päätös  

Tavara- ja palveluhankinnat 

enintään 30 000 € talousarvion 

määrärahojen puitteissa 

Palvelualuevastaava Kaupunginhallituksen / Kaa-

voitus- ja elinvoimalautakun-

nan päätös 

Tavara- ja palveluhankinnat 

enintään 10 000 € talousarvion 

määrärahojen puitteissa 

Palveluyksikön esimies Kaupunginhallituksen / Kaa-

voitus- ja elinvoimalautakun-

nan päätös 

   

MUUT ASIAT 

 

Asia Päättävä viranomainen  
Alle 50.000 euron arvoisista 

omaisuudenluovutuksista ja 

vuokraamisesta lautakunnan 

oman toimialansa irtaimiston 

osalta  

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta Kaupunginhallituksen päätös 

21.1.2019 § 22 

1. Palvelun puolesta pyydetyt 

lausunnot  

2. Hyväksyy ja allekirjoittaa pal-

velu- ja ostosopimukset 

3. Lautakunnan päätösten toi-

meenpano 

Palveluvastaava Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

Operatiiviseen toimintaan liitty-

vien sopimusten hyväksyminen 

ja allekirjoittaminen 

Palveluvastaava, palvelualuevastaava 

tai palveluyksikön esimies kukin oman 

vastuualueensa osalta  

Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

Yrittäjäpalkintojen ja Matkailu-

majakan myöntäminen 

Kaupunginjohtaja kaavoitus- ja elin-

voimalautakunnassa käydyn evästys-

keskustelun jälkeen 

Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

Yritystukien myöntäminen (elin-

keinopalvelut) 

Elinkeinojohtaja 

 

Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

Kyläavustusten ja yritystukien 

myöntäminen (maaseutupalve-

lut) 

Maaseutujohtaja 

 

Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

Hankkeiden kuntarahoitusosuus 

10.000 euroon saakka / toteu-

tusvuosi  

Elinkeinojohtaja Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

Hankkeiden kuntarahoitusosuus 

yli 10.000 euroa / toteutusvuosi  

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

Kehittämispalveluiden omien 

hanke- ja rahoitushakemusten 

hyväksyminen  

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

Maaseutuhallinnon yhteistoi-

minta-alueen neuvottelukunnan 

nimeäminen 

 

Kaupunginhallitus  

 

  

Kaupunginhallituksen päätös  



Lomitushallinnon paikallisyksi-

kön yhteistoimintaryhmän jä-

senten nimeäminen 

Kaupunginhallitus  Kaupunginhallituksen päätös 

   

Laki maaseutuhallinnon järjes-
tämisestä kunnissa (210/2010) 
1 §  

Kunnan maaseutuelinkeinovi-

ranomaisen tehtävien järjestä-

minen ja organisointi Kalajoen, 

Alavieskan, Merijärven, Pyhäjo-

en, Siikajoen ja Raahen kuntien 

yhteistoiminta-alueella 

 

Kunnan maaseutuelinkeinovi-

ranomaisen tehtävien hoitami-

nen Kalajoen, Alavieskan, Meri-

järven, Pyhäjoen, Siikajoen ja 

Raahen kuntien yhteistoiminta-

alueella 

 

 

 

Maaseutujohtaja  

 

 

 

 

 

 

Maaseutujohtaja ja maaseutuasiamie-

het  

 

 

 

 

 

 

 

Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunta 

 

 

 

 

 

Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunta 

 

 

 

   

Maatalousyrittäjien lomitus-
palvelulaki (1231/1996) 
Päätöksenteko seuraavista lo-
mituspalvelulain mukaisista 
oikeuksista ja asioista Kalajoen 
paikallisyksikön alueella: 
4 § ja 6 § Oikeus vuosilomaan 

5 § ja 7 § Oikeus sijaisapuun eri 

perustein sekä lomituksesta 

perittävä maksu                                

8 § Vuosiloma- ja sijaisapupäi-

vän keston määrittäminen 

11 § Päätöksenteko lomituspal-

velujen antamisesta, itse järjes-

tetyn lomituksen korvauksesta, 

palvelun saajalta perittävistä 

maksuista sekä maksetun kor-

vauksen takaisinperinnästä 

15 § Lomituspalvelujen järjes-

täminen 

16 § Maksullinen lomittaja-apu 

ja perittävä maksu 

26 § Korvaus itse järjestetystä 

lomituksesta 

29 § Takaisinperintä perusteet-

tomasta lomituspalvelusta 

39 § Tilityksen teko Melaan 

 

 

 

 

 

 

 

Lomatoimenjohtaja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laki turkistuottajien lomitus-
palveluista (1264/2009) 
Päätöksenteko seuraavista lain 
mukaisista oikeuksista ja asiois-
ta Kalajoen paikallisyksikön 
alueella: 
4 § Oikeus vuosilomaan ja lisä-

vapaaseen vuosittain päätettä-

vien määrien mukaan sekä pe-

rittävistä maksuista, jotka näky-

vät päätöksellä ja määräytyvät 6 

ja 7 § mukaan 

8 § Takaisinperintä perusteet-

tomasta lomituspalvelusta 

14 § Tehtäväosuuden määrittä-

minen 

17 § Itse järjestetyn lomituksen 

korvauspäätös ja maksaminen 

18 § Päätöksenteko lomituspal-

velujen antamisesta, itse järjes-

tetyn lomituksen korvauksesta, 

palvelun saajalta perittävistä 

maksuista sekä maksetun kor-

vauksen takaisinperinnästä 

22 § Paikallisyksikön velvollisuus 

järjestää lomituspalveluja 

31 § Tilityksen teko Melalle 

 

 

Lomatoimenjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

   

Kaupungin viljelysmaiden vuok-

rasopimuksista päättäminen 

Maaseutujohtaja Kaupunginhallituksen päätös 

Kaupungin omistuksessa olevien 

tukioikeuksien vuokraamisesta 

päättäminen 

Maaseutujohtaja Kaupunginhallituksen päätös  

Vahinkoasiat maatalouslomituk-

sessa viranhaltijalla 

Lomatoimenjohtaja Kaavoitus- ja elinvoimalauta-

kunnan päätös 

 
 
TALOUS 

 
Asia Päättävä viranomainen  

Palveluiden välillä tehtävät siir-

rot 

Kaupunginhallitus  Valtuusto 

Palvelualueiden välillä tehtävät 

siirrot  

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta Valtuusto 

Palveluyksiköiden välillä tehtä-

vät siirrot  

Palveluvastaava Valtuusto 

Kustannuspaikkojen välillä teh-

tävät siirrot 

Palveluvastaava Valtuusto 

 


