Orimattilan kaupungin hallintosääntö

Sisällysluettelo
I YLEISET MÄÄRÄYKSET .......................................................................................................................................................... 1
1 § HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN ....................................................................................................................... 1
II HALLINTO-ORGANISAATIO .................................................................................................................................................. 1
2 § LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO ....................................................................................................................... 1
3 § TOIMIELINTEN VALITSEMINEN ................................................................................................................................ 1
4 § VIRASTO-ORGANISAATIO ...................................................................................................................................... 1
5 § JOHTORYHMÄ JA YHTEISTOIMINTAMUODOT ............................................................................................................. 3
5.1. KAUPUNGINVIRASTON JOHTORYHMÄ ..................................................................................................................... 3
5.2 Henkilöstökokoukset ja työryhmät ........................................................................................................................ 3
5.3 Palkka- ja henkilöstöasiat ..................................................................................................................................... 4
III TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖSVALTA ..................................................................................................................... 4
6 § KAUPUNGINHALLITUS .......................................................................................................................................... 4
6.1 Kaupunginhallituksen tehtävät ............................................................................................................................. 4
6.2 Kaupunginhallituksen päätösvalta ........................................................................................................................ 5
6.3 Toimikunnan asettaminen .................................................................................................................................... 7
6.4 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ................................................................................................................... 7
6.5 Kaupunginhallituksen jäsen .................................................................................................................................. 8
6.6 Kylä-/kaupunginosajohtokunnat ........................................................................................................................... 8
6.7 Investointien rakennustoimikunta ........................................................................................................................ 8
7 § SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA .................................................................................................................... 9
7.1 Vapaa-aikajaosto ................................................................................................................................................ 10
7.2 Erkko-lukion ja yhteiskoulun johtokunta ............................................................................................................. 11
8 § PERUSTURVALAUTAKUNTA .................................................................................................................................. 11
9 § TEKNINEN LAUTAKUNTA ..................................................................................................................................... 12
9.1 Tiejaosto .............................................................................................................................................................. 15
10 § YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA .................................................................................................................................. 16
10.1 Katselmusjaosto ................................................................................................................................................ 17
IV KOKOUSMENETTELY ........................................................................................................................................................ 18
11 § LAUTAKUNTIEN OIKEUS PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMISEEN (DELEGOINTIOIKEUS) ................................................................. 18
12 § MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN ........................................................................................................................... 18
13 § KOKOUSAIKA JA -PAIKKA .................................................................................................................................. 18
14 § KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN...................................................................................................................... 18
15 § JATKOKOKOUS ............................................................................................................................................... 18
16 § VARAJÄSENEN KUTSUMINEN.............................................................................................................................. 18
17 § KOKOUKSEN PITÄMINEN ................................................................................................................................... 18
18 § KOKOUKSEN JOHTAMINEN ................................................................................................................................ 19
19 § TILAPÄINEN PUHEENJOHTAJA ............................................................................................................................. 19
20 § LÄSNÄOLO TOIMIELINTEN KOKOUKSISSA ............................................................................................................... 19
21 § ESITTELY ....................................................................................................................................................... 19
21.1 Esittelijät toimielinten kokouksissa ................................................................................................................... 19
22 § ESTEELLISYYDEN TOTEAMINEN............................................................................................................................ 20
23 § ÄÄNESTYS JA VAALIT ........................................................................................................................................ 20
24 § PÖYTÄKIRJAN LAATIMINEN, TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN .................................................................... 20
25 § KAUPUNGINHALLITUKSEN JA LAUTAKUNNAN OTTO-OIKEUS ....................................................................................... 21
26 § OTTOKELPOISEN PÄÄTÖKSEN ILMOITTAMINEN ....................................................................................................... 21

27 § KAUPUNGIN ASUKKAIDEN ALOITTEET ................................................................................................................... 21
28 § SIHTEERI ....................................................................................................................................................... 21
V VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖSVALTA ............................................................................................................ 22
29 § DELEGOINTIOIKEUS ......................................................................................................................................... 22
30 § HALLINTOPALVELUKESKUKSEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA ............................................................................... 22
30.1. Kaupunginjohtaja ............................................................................................................................................. 22
30.2. Talousjohtaja.................................................................................................................................................... 22
30.3 Elinkeino- ja kehittämisjohtaja .......................................................................................................................... 23
1. kehittää elinkeinotointa vahvistetun kaupungin strategian ja elinkeino-ohjelman mukaisesti ......................... 23
30.4 Maaseututoimen johtaja, maaseutusihteerit ................................................................................................... 23
31 § SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA ................................................................................. 24
31.1 Sivistystoimenjohtaja ........................................................................................................................................ 24
31.2 Talouspäällikkö ................................................................................................................................................. 25
31.3. Kulttuuritoimenjohtaja ..................................................................................................................................... 25
31.4. Kirjastotoimenjohtaja ...................................................................................................................................... 26
31.5 Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja ..................................................................................................................... 27
31.7 Koulujen rehtorit ............................................................................................................................................... 28
31.8 Opettajat ........................................................................................................................................................... 30
31.9 Varhaiskasvatusjohtaja ..................................................................................................................................... 30
31.10 Varhaiskasvatusaluejohtaja ............................................................................................................................ 31
31.11 Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja ................................................................................................................ 32
31.12 Päiväkodinjohtaja ........................................................................................................................................... 33
32 § PERUSTURVAN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA................................................................................................... 33
32.1 Perusturvan tilaajajohtaja ................................................................................................................................ 33
33 § TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA............................................................................... 33
33.1 Teknisen palvelukeskuksen johtaja ................................................................................................................... 33
33.2 Tekninen johtaja................................................................................................................................................ 34
33.3 Kaavoitusinsinööri ............................................................................................................................................. 35
33.4 Maankäyttöinsinööri ......................................................................................................................................... 35
33.5 Toimitilajohtaja ................................................................................................................................................. 36
33.6 Vesilaitoksen johtaja ......................................................................................................................................... 37
33.7 Johtava rakennustarkastaja .............................................................................................................................. 37
33.8 Ympäristönsuojelusihteeri ................................................................................................................................. 38
VI PÄÄTÖSTEN JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN SEKÄ NIMENKIRJOITUSOIKEUS .................................................... 39
34 § KAUPUNGIN NIMENKIRJOITUS JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN.......................................................................... 39
35 § ASIAKIRJOJEN ANTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN .......................................................................................................... 39
36 § ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA NIIDEN ANTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT ................................................ 39
37 § ASIAKIRJOJEN VASTAANOTTAMINEN .................................................................................................................... 40
38 § HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS ................................................................................................................. 40
VII KAUPUNGIN TALOUS....................................................................................................................................................... 41
39 § TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO .................................................................................................................... 41
40 § TALOUSARVION MUUTOKSET ............................................................................................................................. 41
41 § KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO, VUOKRAUS JA MYYNTI ................................................................................................ 41
42 § POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN .............................................................................................................. 42
43 § RAHATOIMEN HOITAMINEN ............................................................................................................................... 42
44 § MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN............................................................................................................................... 42
45 § RISKIENHALLINTA ............................................................................................................................................ 42

46 § SAATAVIEN POISTO.......................................................................................................................................... 42
VIII TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA ............................................................................................................................... 43
47 § TOIMIVALTA VIRAN PERUSTAMISESSA JA LAKKAUTTAMISESSA SEKÄ VIRKASUHTEEN MUUTTAMISESTA TYÖSUHTEEKSI.............. 43
48 § PALVELUSSUHTEIDEN AUKI JULISTAMINEN............................................................................................................. 43
49 § RATKAISUVALTA HENKILÖSTÖVALINNOISSA ........................................................................................................... 43
50 § SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN JA SIVUTOIMI-ILMOITUKSET .................................................................................. 43
51 § VIRANHALTIJAN SIIRTÄMINEN TOISEEN VIRKASUHTEESEEN ........................................................................................ 43
52 § VIRANTOIMITUKSESTA PIDÄTTÄMINEN JA KIRJALLINEN VAROITUS ............................................................................... 44
53 § SIJAISEN MÄÄRÄÄMINEN .................................................................................................................................. 44
54 § VIRANHALTIJAIN RATKAISUVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA ........................................................................................... 44
55 § PALVELUSSUHTEEN PÄÄTTYMINEN, LOMAUTTAMINEN JA OSA-AIKAISTAMINEN .............................................................. 44
56 § KELPOISUUSEHDOT.......................................................................................................................................... 45
IX TOIMIVALTA HANKINTA-ASIOISSA ................................................................................................................................... 45
57 § HANKINTAPÄÄTÖSTEN EUROMÄÄRÄRAJAT ............................................................................................................ 45
X VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET............................................................................................................................................ 46
58 § HALLINTOSÄÄNNÖN VOIMAANTULO .................................................................................................................... 46

ORIMATTILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

I YLEISET MÄÄRÄYKSET
1 § Hallintosäännön soveltaminen
Hallintosäännössä määrätään kaupungin hallinnosta ja taloudesta, päätöksenteosta ja kokousmenettelystä sekä annetaan virkasuhdetta koskevat toimivaltamääräykset.

II HALLINTO-ORGANISAATIO
2 § Luottamushenkilöorganisaatio
Kaupunginvaltuusto (43 jäsentä)
1. Tarkastuslautakunta (8 jäsentä)
2. Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)
3. Kaupunginhallitus (12 jäsentä)
- investointien rakennustoimikunta (4 jäsentä)
- talous- ja konserniohjaustyöryhmä
4. Perusturvalautakunta (8 jäsentä)
- vanhus- ja vammaisneuvosto
5. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (8 jäsentä Orimattila, 1 jäsen Myrskylä)
- vapaa-aikajaosto (3 jäsentä)
- Orimattilan yhteiskoulun ja Erkko-lukion johtokunta (5 jäsentä Orimattila, 1 jäsen Myrskylä)
- Myrskylän kunnan edustaja osallistuu sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan sekä Orimattilan yhteiskoulun ja Erkko-lukion johtokunnan päätöksentekoon vain siltä osin, kun
siellä käsitellään perusopetuksen 7. – 9. luokkien asioita.
6. Tekninen lautakunta (8 jäsentä)
- tiejaosto (3 jäsentä)
7. Ympäristölautakunta (8 jäsentä)
- katselmusjaosto (3 jäsentä)
8. Kylä-/kaupunginosajohtokunnat
- Artjärvi, Heinämaa, Karkkula, Keskusta, Kuivanto, Luhtikylä-Viljaniemi, Mallusjoki, Koivula-Myllylä, Pennala, Tietävälä-Pakaa, Tönnö, Virenoja

3 § Toimielinten valitseminen
Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen kahden vuoden toimikaudeksi ja lautakuntien
jäsenet ja varajäsenet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan valinnassa noudatetaan vaalilain kulloinkin voimassa olevia säännöksiä.
Tarkastuslautakunnasta säädetään kuntalaissa ja sen tehtävistä valtuuston vahvistamassa tarkastussäännössä.

4 § Virasto-organisaatio
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Kaupunginvirasto avustaa kaupungin toimielimiä suunnittelussa, asioiden valmistelussa, toimeenpanossa ja valvonnassa sekä kunnallisten palvelujen tuottamisessa, valtuuston ja muiden
luottamushenkilötoimielinten määräämien, kaupungin toiminta-ajatuksesta johdettujen päämäärien sekä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kaupunginviraston toiminta järjestetään siten, että viraston voimavarojen tehokas käyttö ja siellä
työskentelevien yhteistoiminta mahdollistaa kaupungin päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen.
Kaupungin organisaatiota johtaa kaupunginjohtaja siten, että se saavuttaa kaupunginvaltuuston
päättämien tavoitteiden puitteissa kaupunginhallituksen siltä edellyttämät tulokset. Kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat sivistystoimenjohtaja, talousjohtaja, teknisen palvelukeskuksen johtaja, perusturvan tilaajajohtaja ja elinkeino- ja kehittämisjohtaja.
Viranhaltijoiden sijoittumisesta kaupungin organisaatioon määrätään viran perustamispäätöksen
asettamissa rajoissa toimenkuvauksissa.
Kaupunginhallitus päättää palvelukeskusten välisestä ja lautakunnat vastuualueiden välisestä
työnjaosta.
Kaupunginjohtaja päättää neuvoteltuaan palvelukeskusten johtajien kanssa palvelukeskusten
välisestä henkilöstön käytöstä. Palvelukeskuksen johtaja päättää neuvoteltuaan vastuualueiden
esimiesten kanssa palvelukeskuksen sisäisestä henkilöstön käytöstä.
Kaupunginhallitus määrää palvelukeskusten johtajat palvelukeskusten alaisista virkasuhteisista
henkilöistä.
Kaupunginvirasto jakautuu toiminnoittain palvelukeskuksiin ja vastuualueisiin seuraavasti:
Hallintopalvelukeskus
Yleishallinto

Talousjohtaja

Elinkeinotoimi ja projektit

Elinkeino- ja kehittämisjohtaja

Maataloustoimi

Maaseututoimen johtaja

Asuntotoimi

Asuntosihteeri

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruokapalvelupäällikkö

Sivistyspalvelukeskus
Sivistyspalvelujen hallintopalvelut

Talouspäällikkö

Opetuspalvelut

Sivistystoimenjohtaja

Kansalaisopistopalvelut

Kulttuuritoimenjohtaja

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritoimenjohtaja

Kirjastopalvelut

Kirjastotoimenjohtaja

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja

Päivähoitopalvelut

Varhaiskasvatusjohtaja

Perusturva
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Perusturvan vastuuhenkilönä toimii perusturvan tilaajajohtaja.
Orimattilan kaupunki kuuluu Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymään, joka tuottaa kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut.
Perusturvalautakunta ja hallinto
Peruspalvelukeskus
Ympäristöterveyskeskus
Erikoissairaanhoito

Tekninen palvelukeskus
Hallinto- ja maankäytön palvelut

Teknisen palvelukeskuksen johtaja

Kunnallistekniikan
palvelut

Tekninen johtaja

Tilapalvelu

Toimitilajohtaja

Lupa- ja valvontapalvelut

Johtava rakennustarkastaja

Vesilaitos

Vesilaitoksen johtaja

5 § Johtoryhmä ja yhteistoimintamuodot
5.1. Kaupunginviraston johtoryhmä
Kaupunginjohtaja nimeää kaupunginviraston johtoryhmän ja kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita
johtoryhmän työskentelyyn. Kaupunginviraston johtoryhmä työskentelee kaupungin toimintaajatuksen ja päämäärien sekä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.
Kaupunginviraston johtoryhmä kokoontuu kaupunginjohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Johtoryhmä on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään kaksi jäsentä ilmoittamaansa
asiaa varten sitä vaatii. Kaupunginviraston johtoryhmän jäsenen sijaisena toimii se viranhaltija,
jonka tehtävänä on hoitaa ao. johtoryhmän jäsenen muutkin virkatehtävät hänen poissa ollessaan .
Palvelukeskuksilla on omat johtoryhmät.
Sivistyspalvelukeskuksessa opetuspalveluiden johtoryhmä päättää oppilaan määräaikaisesta
erottamisesta kun erottamisen syy ei aiheuta rikosoikeudellista tutkintaa.
5.2 Henkilöstökokoukset ja työryhmät
Kaupunginjohtaja kutsuu koolle virastokokouksen, kun tavoitteiden saavuttaminen, tiedottaminen tai muu syy sitä edellyttävät.
Palvelukeskuksen johtaja kutsuu koolle palvelukeskuskokouksen, kun toimintojen kehittäminen,
tiedottaminen tai muu syy sitä edellyttävät. Virasto- ja palvelukeskuskokouksiin voidaan kutsua
asiantuntijoita.
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Ajallisesti ja sisällöltään rajattua tehtäväkokonaisuutta varten kaupunginjohtajalla ja palvelukeskusten johtajilla on oikeus nimetä työryhmiä, joihin määrättävät henkilöt osallistuvat omien tehtäviensä ohella. Työryhmiin voidaan kutsua lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita.
5.3 Palkka- ja henkilöstöasiat
Työnantajan edustajana toimii kaupunginhallituksen nimeämä palkka-asiamies. Kaupunginjohtaja toimii tarvittaessa myös työnantajan edustajana.
Kaupunginjohtaja päättää henkilökohtaisten lisien ja järjestelyvaraerien myöntämisestä. Tehtäväkohtaisen palkan määrittää tehtävän täyttävä viranomainen kuultuaan ensin palkka-asiamiestä. Palvelusuhteen kuluessa tehtävistä tehtäväkohtaisen palkan muutoksista päättää kaupunginhallitus.
Kaupunginhallitus päättää virka- ja työehtosopimukseen liittyvien työnvaativuuden arviointijärjestelmien periaatteista sekä muutoin periaatteellisista, koko henkilöstöä koskevista asioista.
Palkka-asiamiehen tehtävät
Palkka-asiamies päättää palvelusvuosiin perustuvien lisien myöntämisestä lukuun ottamatta
OVTES: in alaista henkilöstöä, jonka osalta päätöksen tekee sivistystoimen talouspäällikkö.
Palkka-asiamies on yhteistoiminnassa henkilöstöä edustavien paikallisten pääsopijajärjestöjen
luottamusmiesten kanssa.
Esimiehen yleiset tehtävät
Esimiehen tehtävänä on omalta osaltaan
1. toimia työnantajan edustajana ja johtaa alaisensa henkilöstön työtä
2. johtaa ja kehittää yksikkönsä toimintaa ja vastata sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan raportoinnista ja sisäisestä valvonnasta
3. vastata alaistensa toimenkuvien määrittelystä
4. huolehtia yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa
5. vastata johtamansa yksikön henkilöstön, talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta
6. vastata töiden ja työvuorojen suunnittelusta, työmenetelmien kehittämisestä ja työtehtävien jakamisesta ja työhön opastamisesta
7. vastata työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista, työkyvyn ylläpidosta sekä henkilöstön osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä johtamassaan yksikössä samoin kuin valmius-.
väestönsuojelu- ja pelastussuunnittelusta
8. huolehtia vuotuisista kehityskeskusteluista ja välittömästä yhteistoiminnasta
9. vastata tietojen välittämisestä organisaatiossa
10. vastata henkilörekisteriasioiden, arkistoasioiden sekä tietoturva- ja tietosuoja-asioiden asianmukaisesta hoidosta
11. vastata osaltaan sisäisestä valvonnasta, joka on osa kaikkea esimiestyötä. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan
toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Se on osa johtamisjärjestelmää, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä.

III TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖSVALTA
6 § Kaupunginhallitus
6.1 Kaupunginhallituksen tehtävät
Kaupunginhallituksen tehtävänä on kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti
johtaa hallintoa, vastata kaupungin etujen valvonnasta ja puhevallan käyttämisestä, valmistella
ja täytäntöön panna valtuustossa käsiteltävät asiat sekä vastata ohjeiden antamisesta kaupungin edustajille eri yhteisöissä ja tällöin:
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Hallintoa johtaessaan
1. seurata ja ohjata kaupungin yleistä kehitystä
2. johtaa ja yhteen sovittaa palvelukeskusten ja muiden kuntakonsernin osien kehittämistä
3. ohjata ja valvoa asetettujen ja antamiensa tavoitteiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien
toteutumista ja ohjeiden noudattamista
4. valtuuston hyväksymien päämäärien saavuttamiseksi asettaa alaistensa toimielinten ja
henkilöstön toiminnalle yleisiä tavoitteita ja toimintaohjeita
5. antaa yleisohjeita kaupungin toimialaan kuuluvista tehtävistä
6. johtaa yhteistyötä kuntakonsernin sisällä ja muutoin kaupungin toimintaan läheisesti
liittyvien yhteisöjen kanssa
7. vastata kaupungin arkistotoimesta ja keskusarkistosta
8. valvoa toimintojen oikeellisuutta ja lainmukaisuutta sekä yleistä tarkoituksenmukaisuutta
9. huolehtia kunnan johtokeskuksen ja väestönsuojien toimintavalmiudesta sekä ylläpidosta
Kaupunginvaltuuston käsiteltäviä asioita valmistellessaan
10. huolehtia säännösten, määräysten ja suunnitelmien huomioon ottamisesta, tarpeellisten
taloudellisten ja muiden selvitysten laatimisesta ja päätösehdotusten riittävästä perustelemisesta ja
11. antaa viimeistään helmikuussa valtuustolle kuntalaissa tarkoitettu luettelo kaupungin
jäsenten edellisenä vuonna tekemistä aloitteista
Kaupunginvaltuuston päätöksiä täytäntöön pannessaan
12. antaa täytäntöönpanosta tarpeelliset määräykset ja ohjeet
13. huolehtia päätösten tiedottamisesta
14. huolehtia kaupungin henkilöstön sekä taloudellisten ja teknisten voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä
Kaupungin etuja valvoessaan
15. määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kaupungin puhevaltaa, edustamaan kaupunkia yhteisöissä sekä tekemään oikeustoimia
16. antaa valtuuston puolesta selitys valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos
kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava
17. vastata ohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä edustaville henkilöille
6.2 Kaupunginhallituksen päätösvalta
Kaupunginhallitus päättää, jollei lainsäädännöstä tai määräyksistä muuta johdu, seuraavista asioista:
1. alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta, kun niiden arvo on yli 20 000 euroa
2. hyväksyy tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat
5

3. isojen (kustannusarvoltaan yli 200 000 euroa) hankkeiden osalta kaupunginhallitus
päättää lopullisten luonnossuunnitelmien, lopullisen kustannusarvion ja toteuttamistavan hyväksymisestä
4. päättää urakoitsijoiden valinnasta rakennushankkeiden hallinnan ja hallinnoinnin menettelytapaohjeen mukaisesti
5. palkkioiden ja maksujen määräämisestä, milloin se säädösten ja määräysten mukaan
on sallittua ja milloin asia ei kuulu jonkin lautakunnan toimialueeseen
6. vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron ja kiinteistöveron suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty
7. vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun/yksityisoikeudellisen
maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua ja milloin asia ei kuulu jonkin lautakunnan toimialueeseen
8. kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä
valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty ja
milloin asia ei kuulu jonkin lautakunnan toimialueeseen
9. vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi ja milloin asia ei kuulu jonkin lautakunnan toimialueeseen
10. hallinnassaan olevan kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta
11. kaupungin omaisuuden vakuuttamisesta sekä kaupungin velvollisuudeksi säädetystä ja
muusta vakuuttamisesta, milloin asia ei kuulu jonkin lautakunnan toimialueeseen
12. nimeää keskuudestaan talous- ja konserniohjaustyöryhmän, joka valmistelee talousasioita sekä omistajaohjaus ja konserniohjausasioita
13. julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määräämisestä
14. arkistolaissa tarkoitetun arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtavan viranhaltijan määräämisestä
15. kaupunginjohtajan toimenkuvauksen hyväksymisestä
16. kaupunginjohtajan vuosilomasta yli viikon kestävien jaksojen osalta
17. kaupunginjohtajan sijaisen määräämisestä
18. sellaisen virkavapauden myöntämisestä kaupunginjohtajalle, jonka saamiseen hänellä
on lain tai säädösten nojalla ehdoton oikeus ja harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisestä enintään kuudeksi kuukaudeksi sekä sijaisen järjestämisestä tai ottamisesta
enintään vuodeksi
19. hyväksyä kaupungin myöntämien henkilökohtaisten asuntolainojen vakuudet ja päättää
niiden muuttamisesta ja vapauttamisesta
20. kaupungin myöntämien asuntolainojen irtisanomisesta ja ilman irtisanomista takaisinmaksettavaksi määräämisestä
21. huolehtia maataloustoimen hallintoon ja henkilöstöön liittyvistä tehtävistä
22. vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta sekä päättää sitä koskevista periaatteista ja antaa ohjeita mm. harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisestä
23. päättää palkka-asiamiehen nimeämisestä
24. nimeää kaupungin edustajat yhteistoimintaelimeen sekä paikallisneuvottelijat
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25. hyväksyy paikalliset sopimukset
26. päättää henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä. Työsuojelutoimintakunta hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman.
27. päättää maankäyttösopimusten (MRL luku 12a) hyväksymisestä kun sopimuksen arvo
on 20 000 – 50 000 euroa
28. päättää kaupungin osallistumisesta hankkeisiin
29. päättää tilapäislainoituksen myöntämisestä, kun lainan tarve on yli 30 000 euroa ja
laina-aika yli 1 vuotta.
30. päättää kaupungin saatavien poistosta yli 1000 euron arvoisten yksittäisten saatavien
osalta
31. päättää luonnonvarojen sekä maa- ja metsätaloustuotteiden myynnistä yli 100 000 euron yleisen hintatason mukaisissa kaupoissa sekä kaupoissa, joissa metsänhoitosuunnitelmaa ei ole hyväksytty
32. hyväksyy metsänhoitosuunnitelman
33. päättää seutulipun hinnasta
34. päättää kiinteistöjen sekä rakennusten myyntiin laittamisesta
35. hyväksyy riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeet valtuuston hyväksymien perusteiden pohjalta

6.3 Toimikunnan asettaminen
Toimikuntaa asettaessaan kaupunginhallitus nimeää toimikuntaan valittavat jäsenet ja varajäsenet, määrittelee toimikunnan tavoitteet ja tehtävät sekä sen, onko toimikunta tilapäinen vai pysyväisluonteinen.
Toimikunta toimii hyväksytyn talousarvion/kustannus-arvion puitteissa. Toimikunnan jäsenten
keskuudesta kaupunginhallitus nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Toimikunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista on soveltuvin osin voimassa,
mitä hallintosäännössä määrätään.
Mikäli toimikuntaan on määrätty kaupungin viranhaltija-asemassa oleva sihteeri, asiat ratkaistaan toimikunnan kokouksissa sihteerin esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana.
Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä
on tällöin muidenkin esittelijäksi määrätyn viranhaltijan virkatehtävien hoitaminen.
6.4 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Puheenjohtajan erityistehtävät
Sen lisäksi, mitä kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja jäsenen tehtävistä erikseen säädetään
tai määrätään, kaupunginhallituksen puheenjohtaja:
1. johtaa asioiden käsittelyä kaupunginhallituksen kokouksissa
2. päättää lautakunnan, johtokunnan, toimikunnan tai viranhaltijan päättämän asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kuntalain 51 §:n mukaisesti
3. kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla on oikeus olla läsnä toimielinten kokouksessa ja käyttää niissä puhevaltaa, vaikka hän ei olisi kaupunginhallituksen edustajaksi nimetty
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4. hyväksyy kaupunginjohtajan matkalaskut
5. hyväksyy kaupunginjohtajan enintään viikon kestävät vuosilomat
6.5 Kaupunginhallituksen jäsen
Jäsenen tulee
1. seurata kaupungin hallintoa ja tehdä tarvittaessa aloitteita sen kehittämiseksi
2. seurata sen toimielimen toimintaa, johon kaupunginhallitus on valinnut hänet edustajakseen, ja kiinnittää kaupunginhallituksen huomiota toimielimen käsiteltävinä oleviin kaupungin kannalta merkittäviin asioihin
3. tehdä tarvittaessa esitys toimielimen ratkaiseman asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
6.6 Kylä-/kaupunginosajohtokunnat
Kokoonpano
Kuhunkin kylä-/ kaupunginosajohtokuntaan kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joilla kullakin on
henkilökohtainen varajäsen valtuuston toimikauden ajan. Kylien asukkaita tulee kuulla johtokuntien valinnasta.
Tehtävät
Kylä-/kaupunginosajohtokuntien tehtävänä on
1. laatia ja ylläpitää kylän/kaupunginosan oma kehittämissuunnitelma
2. tehdä kylän/kaupunginosan kehittämistä koskevia aloitteita ja antaa lausuntoja
3. tukea kansalaistoimintaa yhteistyössä järjestöjen ja kuntalaisten kanssa
4. hyväksyä koulun toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, seurata koulun toimintaa ja
tehdä sitä koskevia esityksiä
5. edistää asuinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta
Sihteeri
Johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin. Sihteeri valmistelee johtokunnalle tulevat asiat yhdessä puheenjohtajan kanssa ja pitää kokouksessa pöytäkirjaa. Opetuspalveluja koskevat asiat valmistelee ja esittelee edellä olevasta poiketen koulun rehtori.

6.7 Investointien rakennustoimikunta
Toimiala
Rakennustoimikunta vastaa kaupunginhallituksen erikseen nimeämien investointihankkeiden
hallinnoimisesta ja toteuttamisesta.
Päätös investointihankkeen kuulumisesta rakennustoimikunnan hoidettavaksi tehdään kyseisen
rakennushankkeen hankesuunnitelman hyväksymisen tai talousarvion täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä.
Kokoonpano ja toimikausi
Kaupunginhallitus nimeää rakennustoimikuntaan 4 jäsentä.
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Kaupunginhallitus nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Rakennustoimikunnan toimikausi on kaupunginhallituksen toimikauden mittainen (2) vuotta.
Tehtävät ja päätösvalta
Rakennustoimikunnan tehtävät rakennushankkeessa alkavat hankesuunnitelman hyväksyminen
jälkeen. Rakennustoimikunta:
1. päättää hallinnoimiensa hankkeiden lopullisten luonnossuunnitelmien, lopullisen kustannusarvion ja toteuttamistavan hyväksymisestä, ellei se kuulu kaupunginhallituksen päätösvaltaan
2. tekee esityksen kaupunginhallitukselle isojen hankkeiden lopullisten luonnossuunnitelmien, lopullisen kustannusarvion ja toteuttamistavan hyväksymisestä
3. päättää tai tehdä esitys suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valinnasta rakennushankkeiden hallinnan ja hallinnoinnin menettelytapaohjeen mukaisesti
4. valmistelee ja tekee tarvittaessa esitykset lisämäärärahasta
5. informoi kaupunginhallitusta hankkeen etenemisestä
Rakennustoimikunta voi delegoida päätösvaltaansa viranhaltijalle.

7 § Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävät
1. johtaa, kehittää ja valvoo sivistystointa sekä huolehtii sen hallinnosta
2. vastaa varhaiskasvatus-, opetus-, kulttuuri-, kirjasto-, sekä liikunta- ja nuorisotoimen
toiminnan ja talouden kehittämisestä, asettaa toimintatavoitteet ja suorittaa toiminnan
arviointia
3. valmistelee esitykset niistä sivistystoimen asioista, joista kaupunginvaltuusto tai -hallitus
päättävät
4. toimii työnantajan edustajana ja antaa määräyksiä alaisensa toiminnan ja henkilöstön
työn järjestämisestä sekä valvoo niiden toteuttamista
5. ohjaa toimialansa tiedotustoimintaa
6. huolehtii paikallisesta ja seudullisesta yhteistoiminnasta viranomaisten, toimialan järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa
7. asettaa tarpeelliseksi katsomansa työryhmät ja toimikunnat
8. suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät
9. huolehtia osaltaan kunnan varautumisesta poikkeusoloihin sekä valmiussuunnittelusta
10. vastaa osaltaan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätösvalta
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää
1. rehtoreiden, apulaisrehtoreiden ja päiväkodinjohtajien valinnasta
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2. sivistystoimen alueella noudatettavista toiminta suunnitelmista ja -periaatteista sekä
kaupungin päätettävissä olevista palvelu- ym. maksuista ja niiden perusteista
3. sivistystoimen hankinnoista ja palvelujen järjestämistä koskevista sopimuksista vahvistettujen suunnitelmien ja talousarvion puitteissa
4. vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun tai sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua
5. vahingonkorvauskanteesta ja vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa
kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi, jollei vaadittava korvaus ylitä kaupunginhallituksen määrittämää 5 000 euron ylärajaa.
6. talousarvioon perustuvat tulosalueiden käyttösuunnitelmat
7. sivistystoimen henkilöstön virantoimituspaikat.
8. yksittäistapauksissa virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamisesta sopimuksiin jätetyn harkintavallan puitteissa kaupunginhallituksen periaatepäätösten mukaisesti
9. koulujen työ- ja loma-ajoista
10. kokonaistuntimäärän jakamisesta koulukohtaisesti käytettäväksi koulujen rehtoreita
kuultuaan
11. oppilaaksiottoalueista
12. oppilaan siirtämisestä erityisopetukseen, jos huoltajien kanssa ei ole saavutettu yksimielisyyttä siirrosta
13. oppilaan määräaikaisesta erottamisesta enintään kolmen (3) kuukauden ajaksi silloin,
kun erottamisen syy aiheuttaa myös rikosoikeudellisen tutkinnan
14. vahvistaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan avustus periaatteet ja päättää avustusten myöntämisestä
15. myöntää yli vuoden kestävän palkattoman harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman sivistystoimen henkilöstölle lukuun ottamatta palvelukeskuksen johtajaa
16. omalta osaltaan kaupungin saatavien poistosta 200-1000 euron arvoisten yksittäisten
saatavien osalta
17. nimeää keskuudestaan vapaa-aikajaoston, jossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja yksi varsinainen jäsen sekä henkilökohtaiset varajäsenet

7.1 Vapaa-aikajaosto
Kokoonpano
Vapaa-aikajaostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi varsinainen jäsen, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Vapaa-aikajaoston jäsenet ja varajäsenet nimetään sivistyslautakunnan jäsenistä. Jaosto voi kutsua kokouksiinsa tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita ja
yhteistyötahoja. Vapaa-aikajaosto valmistelee liikunta-, nuoriso-, kulttuuri ja kirjastotoimen asioita.
Tehtävänä on
1.

asioiden valmistelun edistäminen ja yhteistyö vapaa-aikasektorilla

2.

kehittämisen painopisteiden seuranta ja arviointi
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3.

poikkihallinnollisen yhteistyön edistäminen

Sihteeri
Vapaa-aikajaoston esittelijänä ja sihteerinä toimii liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja, joka valmistelee käsiteltävät asiat muiden vapaa-aikasektorin tulosalueiden esimiesten kanssa.

7.2 Erkko-lukion ja yhteiskoulun johtokunta
Tehtävänä on
1. asettaa koululle toimintatavoitteet ja arvioida niiden toteutumista
2. tehdä koulun toimintaedellytyksiin ja toiminnan kehittämiseen liittyviä esityksiä
3. edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja vastata sen toimivuudesta
Päätösvalta
1. hyväksyy koulun/opiston toimintasuunnitelmat ja niiden arvioinnit
2. päättää järjestyssäännöistä, lainsäädännön edellyttämistä toimintayksikköä koskevista
suunnitelmista sekä oppilaskunnan säännöistä

8 § Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunnan tehtävät
1. huolehtii kaupungille sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määrättyjen palvelujen järjestämisestä lukuun ottamatta lasten päivähoitoa.
2. valmistelee sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan talousarvioesityksen, toimintasuunnitelman sekä toiminta-/ arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle
3. laatii palvelujen tuottajien kanssa vuosittaiset palvelusopimukset
4. seuraa ja arvioi palvelujen tarvetta, palvelujen laatua, saavutettavuutta ja taloudellisuutta
5. koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän, kaupungin palvelukeskusten, yksityisten palvelun tuottajien ja järjestöjen
kanssa
6. huolehtia osaltaan kunnan varautumisesta poikkeusoloihin sekä valmiussuunnittelusta
7. vastaa osaltaan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti

Perusturvalautakunnan päätösvalta
Perusturvalautakunta päättää
1. hyväksyä palvelusopimukset palvelun tuottajien kanssa kaupungin talousarvion määrärahojen puitteissa
2. hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä kaupungin talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa
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9 § Tekninen lautakunta
Teknisen lautakunnan yleiset tehtävät
Teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluu vastata oman toimialansa lisäksi myös ympäristölautakunnan taloudesta ja hallinnosta.
1. vastaa toimialallaan toiminnan sekä teknisen palvelukeskuksen osalta talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja
valvoo suunnittelua ja toteutusta
2. edustaa teknisen palvelukeskuksen osalta kaupunkia, valvoo kaupungin etua ja käyttää
sen puolesta puhevaltaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jolleivät ne kuulu kaupunginhallitukselle
3. antaa määräyksiä ja ohjeita alaisen toiminnan ja palvelukeskuksen alaisen henkilöstön
työn järjestämisestä sekä valvoo niiden toteuttamista
4. valmistelee esitykset niistä teknisen palvelukeskuksen asioista, jotka lautakunnan toimivaltaan kuuluvat ja jotka kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus päättää
5. ohjaa toimialansa tiedotustoimintaa sekä huolehtii yhteistyöstä viranomaisten ja muiden
yhteistyö tahojen kanssa
6. valvoo kaupunginhallituksen apuna niiden tekniseen palvelukeskukseen kuuluvien kuntayhtymien, osakeyhtiöiden ja säätiöiden toimintaa, jossa kaupunki on osallisena
7. toimii työnantajan edustajana teknisen palvelukeskuksen osalta
8. huolehtia osaltaan kunnan varautumisesta poikkeusoloihin sekä valmiussuunnittelusta
9. suorittaa toimialaansa kuuluvat muut tehtävät
10. vastaa osaltaan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti
Maankäytönpalvelut
11. valmistella kaupunginhallitukselle sen antamien ohjeiden mukaisesti yleiskaavat ja asemakaavat sekä huolehtia niiden pitämisestä ajan tasalla
12. huolehtia yhdyskuntasuunnitteluun liittyvien tutkimusten ja selvitysten laadinnasta
13. valmistella kaavoituskatsaus ja -ohjelma
14. valmistella maan hankintaan ja luovutukseen liittyvät asiat sekä huolehtia kaupungin
maaomaisuudesta sekä siihen liittyvästä kiinteistötoimesta
15. valmistella esitykset kiinteistöjen ostamisesta ja myymisestä
16. valmistella maankäyttösopimukset ja kehittämiskorvausasiat (MRL 12 a luku)
17. vastata kartastojen valmistukseen ja ylläpitoon, osoiteasioihin ja mittauspalveluihin liittyvistä tehtävistä
18. valmistella vesihuollon toiminta-aluerajaukset
Kunnallistekniset palvelut
19. vastata kadun suunnittelemisesta, rakentamisesta ja sen kunnossa- ja puhtaanapidosta
sekä muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi (MRL 84 §)
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20. toimia yksityistielain mukaisena tienpitoviranomaisena
21. valmistella kaupungin lausunnot yleisiä teitä koskevista tiesuunnitelmista ja niitä vastaan tehdyistä muistutuksista
22. tehdä aloitteita tai esityksiä teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä yksityisteiden muuttamisesta maanteiksi tai paikallisteiksi
23. tehdä ehdotus kaupunginhallitukselle yksityisteiden kaupunginavustuksen rahoitustarpeesta
24. huolehtia niistä jätelain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä, joita ei ole annettu kunnan jätehuoltoviranomaisena toimivalle Päijät-Hämeen jätelautakunnalle tai ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle ympäristölautakunnalle
25. valmistella joukkoliikenteeseen kuuluvat asiat
26. vastata kaupungin viheralueiden, puistojen, torien ja muiden yleisten alueiden suunnittelemisesta, rakentamisesta sekä kunnossa- ja puhtaanapidosta
27. vastata kaupungin maa- ja metsäalueiden hoidosta
28. vastata kokonaisvaltaisesti kaupungin maa- ja vesirakennushankkeista
Tilapalvelu
29. vastata hallintaansa kuuluvien rakennusten ja alueiden kunnossapidosta, huollosta ja
turvallisuudesta sekä kiinteiden laitteiden teknisestä kunnossapidosta ja ylläpidosta
30. vastata kaupungin talonrakennushankkeista, jotka eivät kuulu rakennustoimikunnan toimivaltaan
31. vastata hallintaansa kuuluvien rakennusten vuokraustoiminnasta siltä osin, kun vuokraaminen ei kuulu muun toimielimen tehtäväksi
32. valmistella esitykset kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hallintaansa kuuluvien rakennettujen kiinteistöjen, rakennusten, toimitilojen ja näihin kuuluvien laitteiden vuokraamisen yleisistä periaatteista
33. valmistella yhteistyössä muiden palvelukeskusten kanssa rakennushankkeiden pitkänajan suunnitelman
34. tehdä esitykset kaupunginhallituksen päätettäviksi kuuluvien rakennushankkeiden urakoitsijavalinnasta ja lopullisten luonnosten, lopullisten kustannusarvioiden ja toteuttamistavan hyväksymisestä, jotka eivät kuulu rakennustoimikunnan toimivaltaan
Vesilaitos
35. edistää vesi- ja viemärihuollon kehittämistä koko kaupungin alueella tekemällä yhteistyötä naapurikuntien kanssa
36. harjoittaa käyttö- ja jäteveden osalta liiketoimintaa valtuuston hyväksymän käyttöoikeussopimuksen mukaisesti siten, että käyttöveden laatu ja jäteveden puhdistus täyttävät
viranomaisvaatimukset
37. valmistelee vesihuollon kehittämissuunnitelman yhdessä Orimattilan Vesi Oy:n kanssa
38. esittää vesihuollon vuosittaiset investointitarpeet Orimattilan Vesi Oy:lle
39. valmistella vesimaksuja koskevat asiat
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Teknisen lautakunnan päätösvalta
Tekninen lautakunta päättää
1. irtaimen omaisuuden hankinnasta teknisen palvelukeskuksen osalta määrärahojen puitteissa, hallussaan olevan irtaimen käytöstä poistamisesta, ulkopuolisille annettavista
kiinteistöpalveluista sekä niistä perittävistä maksuista ja maa-ainesten myynnistä sekä
metsän myynnistä kaupunginhallituksen hyväksymän metsä-taloussuunnitelman mukaisesti
2. tekniseen palvelukeskukseen liittyen kaupungille tulevien vakuuksien hyväksymisestä,
valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.
3. haitan ja vahingon korvaamisesta teknisessä palvelukeskuksessa vaatimuksen ollessa
enintään 5 000 euroa
4. teknisen palvelukeskuksen osalta kaupungin saatavien poistosta 200-1000 euron arvoisten yksittäisten saatavien osalta
5. teknisen palvelukeskuksen lakisääteiset taksat ja maksut sekä niiden määräytymisperusteet kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden rajoissa,
pois lukien vesilaitoksen taksat.
6. valitsee tiejaoston

Maankäytönpalvelut
7. päättää poikkeamisluvista ja suunnittelutarveratkaisuista
8. hyväksyä vesihuollon toiminta-aluerajaukset pienehköjen muutosten osalta
9. hyväksyä lykkäyksen rakennuspaikkojen ja muiden alueiden myynti- ja vuokraus ehtojen mukaisen rakentamis- tai muun velvoitteen täyttämisestä
10. antaa lausuntoja kaupungin puolesta maankäyttöön, kaavoitukseen ja rakentamiseen
liittyvissä asioissa
11. tehdä kaavan hyväksymispäätökset vaikutuksiltaan vähäisissä asemakaava- ja asemakaavan muutosasioissa
12. hyväksyä rakennustapaohjeet
13. hyväksyä katualueiden korvaussopimuksissa noudatettavat periaatteet
14. päättää maanomistajien maksettavaksi määrättävistä katualueen korvauksista (MRL
105 §)
15. päättää kaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta, kun niiden arvo on alle 20 000
euroa
16. hyväksyä maankäyttösopimukset, kun sopimuksen arvo on alle 20 000 euroa (MRL luku
12a)
17. erillispäätöksenä kadun tai muun yleisen alueen nimen, kaupunginosan numeron tai
muun vastaavan tiedon asemakaava alueella (MRL 55 §)
18. antaa lausuntoja maanteitä koskevista suunnitelmista

14

Kunnallistekniset palvelut
19. päättää yksityisteiden rakentamisen kaupunginavustusten myöntämisestä
20. päättää yksityisteiden kunnossapidon avustusten myöntämisestä
21. päättää kadunpidon antamisesta ulkopuoliselle (MRL 84 §)
22. päättää kadun rakennussuunnitelman hyväksymisestä (MRL 85 §)
23. tehdä kadunpitopäätöksen ja kadunpidon lopettamispäätöksen (MRL 86 §)
24. hyväksyä muun yleisen alueen kuin kadun toteuttamissuunnitelmat (MRL 90 §)
25. päättää kadun osittaisesta kunnossapidosta (KunnossapitoL 3.4. §)
26. päättää kadun kunnossapidosta (KunnossapitoL 4 §)
27. päättää kadun päällystyksestä kunnossapitotyön yhteydessä (KunnossapitoL 7§)
28. päättää kadun ottamisesta kunnan kunnossapidettäväksi (KunnossapitoL 8.1,8.2§)
29. päättää kadun kunnossapitokustannusten perimisestä tonttien omistajilta (KunnossapitoL 8.2 §)
30. päättää kadun puhtaanapitotehtävien ottamisesta kunnanhoidettavaksi, ja siihen liittyvien maksujen perusteista (KunnossapitoL 13 §)
31. päättää taajamamerkin käyttämisestä (TieliikenneL 51.3)
32. hyväksyä työohjelman mukaiset vuosittaiset hankkeet
33. päättää luonnonvarojen sekä maa- ja metsätaloustuotteiden myynnistä yli 30 000 euron, mutta alle 100 000 euron yleisen hintatason kaupoissa hyväksytyn metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.
Tilapalvelu
34. rakennushankkeiden hankinnan ja hallinnoinnin menettelytapaohjeen mukaisesti päättää suunnittelija- ja urakoitsijavalinnoista sekä hyväksyä lopulliset luonnokset, lopulliset
kustannusarviot ja toteuttamistavan
35. päättää asiakkaille tehtävien palveluiden ja töiden yleisistä hinnoitteluperiaatteista ja
toimitusehdoista
36. hyväksyä työohjelman mukaiset vuosittaiset kohteet
Vesilaitos
37. hyväksyä vesiosuuskuntien kanssa tehtävät vesi- ja jäteveden käyttösopimukset
9.1 Tiejaosto
Teknisessä lautakunnassa on tiejaosto, johon lautakunta valitsee toimikaudekseen kolme (3)
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä kuin kuntalaissa on kunnanhallituksen jaostosta säädetty. Katselmukseen osallistuu asianomainen viranhaltija toimialallaan. Vastaava viranhaltija
toimii myös sihteerinä.
Tehtävät ja päätösvalta
1. toimii yksityistielain mukaisena tielautakuntana
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2. suorittaa yksityisistä teistä annetun lain mukaiset toimitukset
3. seuraa kaupungin avustamien teiden tienpidon tasoa ja tekee tiekunnille tätä koskevat
huomautukset
4. tekee ehdotuksen yksityisteiden rakentamisen kaupunginavustusten myöntämisestä
5. opastaa tiekuntia yksityistierekisterin pidossa tarvittavien tietojen toimittamisessa maanmittausviranomaisille

10 § Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunnan tehtävät
1. ympäristölautakunnan taloudesta ja hallinnosta vastaa tekninen lautakunta, muilta osin
ympäristölautakunta.
2. vastata toimialansa toiminnan kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seurata toiminnan
tuloksia sekä ohjata ja valvoa suunnittelua ja toteutusta.
3. edustaa toimialueellaan kaupunkia, valvoo kaupungin etua ja käyttää sen puolesta puhevaltaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jolleivät ne kuulu
kaupunginhallitukselle tai tekniselle lautakunnalle
4. antaa määräyksiä ja ohjeita alaisensa toiminnan järjestämisestä sekä valvoo niiden toteuttamista
5. valmistelee esitykset niistä ympäristölautakunnan asioista, jotka kaupunginvaltuusto tai
kaupunginhallitus päättää
6. ohjaa toimialansa tiedotustoimintaa sekä huolehtii yhteistyöstä viranomaisten ja muiden
yhteistyö tahojen kanssa
7. asettaa tarpeelliseksi katsomansa työryhmät ja toimikunnat
8. valmistelee tekniselle lautakunnalle lakisääteiset taksat ja maksut sekä niiden määräytymisperusteet kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden
rajoissa.
9. toimii työnantajan edustajana toimialansa virka- ja työehtosopimuksen toteuttamisessa
10. valita katselmusjaosto
11. huolehtia osaltaan kunnan varautumisesta poikkeusoloihin sekä valmiussuunnittelusta
12. suorittaa toimialaansa kuuluvat muut tehtävät
13. vastata osaltaan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti
Ympäristölautakunnan päätösvalta
1. päättää lupiin liittyen kaupungille tulevien vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta,
muuttamisesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty

Rakennustarkastustoimi
Tehtävät
1. toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kunnan rakennusvalvontaviranomaisena
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2. vastata, että rakentajan käytettävissä on rakentamisen yksityiskohtaista toteuttamista
koskevia määräyksiä ja ohjeita
3. toimia kunnan leirintäalueviranomaisena
Päätösvalta
1. myöntää maisematyölupia kaavaviranomaista kuultuaan. Vähäisten toimenpiteiden
osalta lautakunnalla on oikeus antaa ratkaisuvalta määräämälleen viranhaltijalle (MRL
128 §)
Ympäristönsuojelutoimi
Tehtävät
1. toimia kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena
2. toimia maa-aineslain mukaisena lupa- j valvontaviranomaisena
3. valmistella moottorikäyttöisten ajoneuvojen maastokäytön ja moottorikäyttöisillä kulkuvälineillä ja veneillä tapahtuvan liikenteen kieltämistä ja rajoittamista koskevat esitykset
sekä antaa asiaa koskeva kaupungin lausunto
4. valmistella esitys luonnon- ja maisemansuojelun kannalta tärkeiden kohteiden säilyttämisestä ja rauhoittamisesta ja antaa kaupungin lausunto yksityisen alueelle perustettavasta erityisestä suojelualueesta
Päätösvalta
1. päättää luonnonsuojelulaissa tarkoitetun yksityisen omistamalla alueella olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta tai rauhoituksen lakkauttamisesta
2. Kaupunginvaltuusto antaa lain kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64 / 1986 7 §:n
mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa
edelleen alaisilleen viranhaltijoille.
10.1 Katselmusjaosto
Ympäristölautakunnassa on katselmusjaosto, johon lautakunta valitsee toimikaudekseen kolme
(3) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä kuin kuntalaissa on kunnanhallituksen jaostosta
säädetty. Katselmukseen osallistuu asianomainen viranhaltija toimialallaan. Vastaava viranhaltija toimii myös sihteerinä.
Tehtävät
Katselmusjaoston tehtävänä on suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, vesilain sekä ympäristönsuojelulain mukaiset katselmukset ja lisäselvitykset. Jaosto suorittaa myös rakennusjärjestyksen mukaiset siisteyskatselmukset sekä muut mahdolliset toimialaansa liittyvät katselmukset
ja kuulemiset.
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IV KOKOUSMENETTELY
11 § Lautakuntien oikeus päätösvallan siirtämiseen (delegointioikeus)
Lautakunnat voivat siirtää lakiin tai tähän hallinto- ja toimintasääntöön perustuvaa päätösvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille mikäli lainsäädännöstä ei muuta johdu.

12 § Määräysten soveltaminen
Kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin
toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa.

13 § Kokousaika ja -paikka
Toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja päättämässään paikassa. Kokous voidaan
peruuttaa, milloin puheenjohtaja perustellusta syystä katsoo sen aiheelliseksi.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

14 § Kokouksen koolle kutsuminen
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään, ellei toimielin muuta päätä, vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta jäsenille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

15 § Jatkokokous
Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta.

16 § Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa.
Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi
osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

17 § Kokouksen pitäminen
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi
päättää ottaa esittelystä käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
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18 § Kokouksen johtaminen
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön,
joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai
lopetettava kokous.

19 § Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.
Tilapäinen puheenjohtaja valitaan vanhimman läsnä olevan jäsenen puheenjohdolla.

20 § Läsnäolo toimielinten kokouksissa
Kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus
toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen
tai kaupunginjohtaja.
Kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus:
- kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla
- muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla
Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.
Kaupunginhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä.

21 § Esittely
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Esittelystä tulee ilmetä asian valmisteluun liittyvät olennaiset seikat. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotusta ennen kuin toimielin on
tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia
on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä.
21.1 Esittelijät toimielinten kokouksissa
Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja esittelee asiat kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginjohtajan ollessa
estyneenä tai esteellinen asian esittelee kaupunginhallituksen määräämä kaupunginjohtajan
sijainen.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan ratkaistavat asiat esittelee palvelukeskuksen johtaja. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, joka toimii muutoinkin
sivistystoimenjohtajan sijaisena. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan sihteerinä toimii sivistystoimen talouspäällikkö.
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Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii perusturvan tilaajajohtaja. Esittelijän poissa ollessa tai
ollessa esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, joka toimii muutoinkin perusturvan tilaajajohtajan sijaisena. Perusturvalautakunnan sihteerinä toimii talousjohtaja.
Tekninen lautakunta
Teknisen palvelukeskuksen johtaja toimii esittelijänä teknisen lautakunnan kokouksissa. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, joka toimii muutoinkin
teknisen palvelukeskuksen johtajan sijaisena. Teknisen lautakunnan sihteerinä toimii teknisen
toimen talouspäällikkö.
Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii johtava rakennustarkastaja. Sihteerinä toimii lautakunnan määräämä henkilö.
Palvelukeskuksen johtajalla on oikeus ottaa em. asiat esiteltäväkseen lukuun ottamatta sellaista
asiaa, jonka esittelyyn on lailliset esteet, tällöin kuitenkin varsinaisen esittelijän ehdotuksen tulee
olla myös listalla.
Esittelijänä toimivan viranhaltijan poissa ollessa tai ollessa esteellinen, esittelijänä toimii se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa asianomaisen viranhaltijan muutkin tehtävät.
Erkko-lukion ja yhteiskoulun johtokunta
Koulua koskevissa asioissa esittelijänä johtokunnassa toimii koulun rehtori.

22 § Esteellisyyden toteaminen
Esteellisyydestä säädetään hallintolaissa. Esteellisen henkilön on lähtökohtaisesti itse ilmoitettava esteellisyydestään. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai
muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.

23 § Äänestys ja vaalit
Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään.

24 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja toimielimen päättämässä paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään:
1. järjestäytymistietoina:
- toimielimen nimi
- kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka
- läsnä ja poissaolleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.
-

asian käsittelytietoina:
asiaotsikko
selostus asiasta
päätösehdotus
esteellisyys
tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu
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-

äänestykset: äänestystapa, äänestys-järjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos
vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos
päätöksen toteaminen
eriävä mielipide

3.
-

laillisuustietoina:
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
puheenjohtajan allekirjoitus
pöytäkirjanpitäjän varmennus
merkintä pöytäkirjantarkastuksesta
merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valitukseen on liitettävä.
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja
samalla mainittava mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.
Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijapäätöksiin.

25 § Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus
Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja.
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta ja lautakunnan puheenjohtaja. Lisäksi kukin lautakunnan esittelijä voi päättää alaistensa viranhaltijoiden tekemän päätöksen ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi.

26 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on saatettava kaupunginhallituksen tai lautakunnan
tietoon tekemänsä päätökset lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista ao. toimielin on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Päätös on saatettava ao. toimielimen tietoon neljän (4) päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätökset niissä asioissa, joita ei tarvitse saattaa toimielimen tietoon, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei toimielin yksittäistapauksessa ole ilmoittanut asian ottamisesta
toimielimen käsiteltäväksi.

27 § Kaupungin asukkaiden aloitteet
Kaupunginhallituksen on vuosittain kaksi kertaa vuodessa esitettävä valtuustolle luettelo sen
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kaupungin toimintaa koskevista aloitteista ja niiden
johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mikä aloitteista on käsitelty
loppuun.
Kaupunginhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kaupunginhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla.
Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on
arvioitava käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

28 § Sihteeri
Jaostojen sihteerinä toimii asianomainen valmisteleva viranhaltija.
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V VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖSVALTA
29 § Delegointioikeus
Viranhaltijoilla on oikeus siirtää heille delegoitua päätösvaltaa alaisilleen viranhaltijoille, mikäli
laista, asetuksista tai muista määräyksistä ei muuta johdu.

30 § Hallintopalvelukeskuksen viranhaltijoiden päätösvalta
30.1. Kaupunginjohtaja
Tehtävät
Sen lisäksi, mitä kaupunginjohtajan tehtävistä erikseen säädetään tai määrätään, hänen tulee
1. johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja taloutta sekä tehdä kaupunginhallitukselle tarpeelliseksi katsomiaan esityksiä
2. valvoa kaupunginhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelua ja huolehtia niiden käsiteltäväksi saattamisesta ilman tarpeetonta viivästymistä
3. valvoa, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätökset pannaan täytäntöön
4. valvoa kaupungin toimielinten ja henkilöstön toimintaa ja ryhtyä toimenpiteisiin toiminnassa havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi sekä tarvittaessa ottaa asia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi
5. hyväksyä palvelukeskusten johtajien tehtäväkuvaukset
6. edustaa tai määrätä kaupungin muu viranhaltija taikka kutsua luottamushenkilö edustamaan kaupunkia neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa.
Päätösvalta
Kaupunginjohtajalla on oikeus kaupunginhallituksen puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat
1. tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien järjestämistä
2. merkkipäivälahjan hankkimista, huomionosoituksia sekä lahjoitusten tekemistä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin kaupunginhallituksen päättämissä rajoissa
3. lautakunnan, johtokunnan, toimikunnan, luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän
asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kuntalain 51 §:n mukaisesti.
4. valtiolle perintönä tulleen omaisuuden hakemista kaupungille kaupunginhallituksen vahvistamiin käyttötarkoituksiin käytettäväksi

Kelpoisuusehdot
Kaupunginjohtajalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys
kunnallishallintoon. Sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut virkaa, voidaan suostumuksensa
nojalla valita siihen.
30.2. Talousjohtaja
Tehtävät ja päätösvalta
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1. vastaa kaupungin taloushallinnosta sekä kaupungin kokonaisvaltaisesta taloushallinnon
kehittämisestä
2. päättää lyhytaikaisen lainan ottamisesta kuntatodistusohjelman rajoissa
3. myöntää LEADER -hankkeille tilapäisrahoitus kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti 30 000 euroon asti
4. päättää maksuliikennettä koskevista linjasiirtovaltuuksista.
5. päättää kannatusilmoitusten antamisesta
6. päättää kaupungin kassavarojen sijoittamista rahalaitoksiin, jos kaupunginhallitus on
antanut sijoittamisessa noudatettavat ohjeet
7. myöntää konserniyhtiöille antolainojen nosto-oikeudet talousarvion puitteissa
8. päättää saatavien poistoista 1000 euroon asti
9. myöntää konserniyhtiöille lyhytaikaisen (alle 1 v.) maksuvalmiuslainan 30 000 euroon
asti
10. päättää johdannaissopimuksista yleissopimuksen rajoissa (kv 6/2014)
11. päättää rahalaitoksissa olevien kunnan tilien avaamisesta ja lopettamisesta
12. päättää alitilittäjäkassojen perustamisesta ja niiden suuruudesta

30.3 Elinkeino- ja kehittämisjohtaja
Tehtävät ja päätösvalta
1. kehittää elinkeinotointa vahvistetun kaupungin strategian ja elinkeino-ohjelman mukaisesti
2. vastaa toimialaansa kuuluvien päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta
3. huolehtii paikallisen elinkeinoyhteistyön organisoinnista sekä yhteistyöstä kyläjohtokuntien kanssa
4. demokratian, osallistumisen ja palautejärjestelmän kehittäminen yhteistyössä demokratiatyöryhmän kanssa
5. työllisyyden kehittämiseen liittyvät tehtävät
6. kaupungin edunvalvonta yhteistyössä kaupunginjohtajan kanssa
7. toimenkuvassa vahvistetut muut tehtävät
8. päättää elinkeinotoimen alaisten kehittämishankkeiden osalta määräaikaisten työntekijöiden ottamisesta ja työsopimuksen sisällöstä

30.4 Maaseututoimen johtaja, maaseutusihteerit
Toimivat maaseutuelinkeinoviranomaisena maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella.
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31 § Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijoiden päätösvalta
31.1 Sivistystoimenjohtaja
Tehtävät ja päätösvalta
1. johtaa, kehittää ja valvoa sivistystointa kaupunginvaltuuston asettamien päämäärien,
strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti sekä seuraa sivistystoimen yleistä kehitystä ja tekee sen edellyttämiä esityksiä toiminnan kehittämiseksi
2. vastata sivistyspalvelukeskuksen hallinnosta ja taloudesta sekä huolehtii sivistystointa
koskevasta henkilöstösuunnittelusta, ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä
sekä henkilöstöryhmien tiedotustoiminnasta
3. toimia sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijänä
4. valvoa ja toimia kaupunginhallituksen apuna niiden sivistystoimen alaan kuuluvien konsernien, kunta- yhtymien ja yhteisöjen toimintaa, joissa kaupunki on osallisena tai joiden
vaikutusalueeseen kaupunki kuuluu
5. vastata yhteistyöstä kaupungin muiden viranomaisten, kuntayhtymien, valtion viranomaisten ja muiden tahojen kanssa
6. päättää rehtorin esityksestä opetushenkilöstön vakituiseen virkasuhteeseen ottamisesta. Päättää sivistyspalvelukeskuksen yhteiskäytössä olevan työsopimussuhteisen
henkilöstön työsuhteeseen ottamisesta
7. hyväksyä vastuualueiden esimiesten toimenkuvat yhteistyössä ao. henkilön kanssa
8. päättää tarvittaessa tehtävien hoidosta sivistystoimen vastuualueen sisällä ja vastuualueiden kesken
9. suorittaa lautakunnan tai kaupunginjohtajan määräämät muut tehtävät, jotka asian luonteen mukaan voidaan katsoa kuuluvan palvelukeskuksen johtajalle
10. johtaa opetuspalvelujen vastuualuetta
11. päättää sivistystoimen vastuualueilla olevien yhteisten määrärahojen käytöstä yhteistyössä talouspäällikön kanssa
12. päättää oppilaan koulupaikasta, kun oppilaan huoltaja anoo muuhun kouluun kuin oppilaalle osoitettuun lähikouluun
13. päättää tulosalueiden esimiesten ja rehtoreiden virkavapauden myöntämisestä ja sijaisen ottamisesta
14. käsittelee sivistyspalveluiden henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset
15. hyväksyä tuloalueiden esimiesten, rehtorien sekä sivistyspalvelukeskuksen yhteisen
henkilöstön toimenkuvat yhteistyössä viran-/ toimenhaltijan kanssa
16. vastata koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä
17. myöntää sivistystointa koskevan tutkimusluvan
18. osallistua seudulliseen yhteistyöhön
19. suorittaa muut tehtävät, jotka asian luonteen mukaan voidaan katsoa kuuluvan vastuualueen esimiehelle
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20. päättää saatavien poistamisesta alle 200 euron yksittäisten saatavien osalta

31.2 Talouspäällikkö
Tehtävät ja päätösvalta
1. valmistella sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesityksen ja talousarvion käyttösuunnitelman
2. päättää opetuspalveluiden ja päivähoidon vastuualueilla olevien yhteisten määrärahojen
käytöstä yhteistyössä niiden tulosalueiden esimiesten kanssa
3. vastata talouden seurannasta ja raportoinnista sekä taloushallinnon kehittämisestä
4. vastata toimintakertomuksen ja tilastotietojen toimittamisesta sekä sivistystoimen valtionosuuteen annettavista tiedoista
5. vastata koulukuljetusten järjestämisestä ja päättää oppilaan oikeudesta koulukuljetukseen lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti
6. toimia sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan sihteerinä
7. toimia sivistystoimenjohtajan sijaisena
8. toimia hallintopalvelujen vastuualueen esimiehenä ja hyväksyä vastuualueen henkilöstön vuosilomat ja työvapaat, myöntää harkinnanvaraisen palkattoman työloman enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi ja päättää sijaisen ottamisesta
9 hyväksyä sivistystoimen hallinnon, opetuspalveluiden hallinnon ja päivähoidon
hallinnon laskut ja muut meno- ja tulotositteet sekä toimia tarvittaessa laskujen
hyväksyjänä koko sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion osalta
10. toimia sivistystoimen johtoryhmän jäsenenä, vastata osaltaan sivistystoimen yhteistyöstä ja osallistua seudulliseen yhteistyöhön
11. suorittaa muut sivistystoimenjohtajan antamat hallinnolliset tehtävät

31.3. Kulttuuritoimenjohtaja

Tehtävät ja päätösvalta
1. johtaa, valvoo ja kehittää kulttuuripalvelujen ja kansalaisopistopalvelujen vastuualueita
2. johtaa museoiden toimintaa, suunnittelee ja kehittää kuntalaisten kulttuuri- ja museopalveluita sekä seuraa alojen yleistä kehitystä
3. valmistelee lautakunnalle kulttuuritoimen talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet
ja muut toimialaan liittyvät asiat
4. päättää museoiden aukioloajoista sekä kaupungin taidekokoelman, museaalisen aineiston sekä kotiseutuarkiston aineiston lainaamisesta näyttely- ja tutkimustoimintaa
varten ulkopuoliseen käyttöön ja vastaa kokoelmatyöstä
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5. päättää kulttuuritoimen alaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen tilapäisestä käytöstä muuhun
kuin kulttuuri- ja museotoimen tehtävien mukaiseen tarkoitukseen sekä päättää perittävistä maksuista sivistyslautakunnan ohjeiden mukaisesti
6. toimii yhteyshenkilönä ja kansalaisopistopalvelujen tilaajana Wellamo-opistoon
7. hyväksyy toimialaan koskevat laskut ja muut meno- ja tulotositteet ja seuraa talousarvion toteutumista
8. päättää vastuualueen työsopimussuhteisen henkilöstön ottamisesta, työvuoroista ja
lomista, harkinnanvaraisen palkattoman työloman myöntämisestä enintään kuudeksi
(6) kuukaudeksi sekä sijaisen ottamisesta
9. hyväksyy alaisensa henkilöstön toimenkuvat
10. vastaa kulttuuri- ja museotoimen arvioinnin kehittämisestä sekä toimintakertomuksien
ja tilastotietojen toimittamisesta
11. päättää kulttuuritoimen pienistä kohdeavustuksista
12. toimia sivistystoimen johtoryhmän jäsenenä, vastata osaltaan sivistystoimen yhteistyöstä ja osallistua seudulliseen yhteistyöhön
13. suorittaa muut tehtävät, jotka asian luonteen mukaan voidaan katsoa kuuluvan vastuualueen esimiehelle

31.4. Kirjastotoimenjohtaja
Tehtävät ja päätösvalta
1. johtaa kirjastolaitoksen toimintaa, suunnittelee ja kehittää kuntalaisten kirjastoja tietopalveluita sekä seuraa kirjastopalvelujen yleistä kehitystä
2. valmistella lautakunnalle kirjaston talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet ja strategiesitykset sekä muut toimialaan liittyvät asiat
3. päättää kirjaston aukioloajoista ja kirjastoauton reiteistä sekä kokoelmiin kuuluvan aineiston antamisesta ulkopuoliseen käyttöön
4. päättää kirjastolaitoksen kiinteistöjen ja huoneistojen tilapäisestä käytöstä muuhun kuin
kirjasto- laitoksen tehtävän mukaiseen tarkoitukseen sekä päättää sivistyslautakunnan
ohjeiden mukaisesti perittävistä maksuista
5. päättää vastuualueen työsopimussuhteisen henkilöstön ottamisesta, työvuoroista ja lomista, palkattoman harkinnanvaraisen työloman myöntämisestä enintään kuudeksi (6)
kuukaudeksi sekä sijaisen ottamisesta
6.

hyväksyä alaisensa henkilöstön toimenkuvat

7. hyväksyä toimialaansa koskevat laskut ja muut meno- ja tulotositteet ja seuraa talousarvion toteutumista
8. vastata kirjaston kokoelmatyöstä ja tietojärjestelmän kehittämisestä
9. vastata kirjasto- ja tietopalveluiden arvioinnin kehittämisestä sekä toimintakertomuksen
ja tilastotietojen toimittamisesta
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10. toimia sivistystoimen johtoryhmän jäsenenä, vastata osaltaan sivistystoimen yhteistyöstä ja osallistua seudulliseen yhteistyöhön
11. suorittaa muut tehtävät, jotka asian luonteen mukaan voidaan katsoa kuuluvan vastuualueen esimiehelle

31.5 Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja
Tehtävät ja päätösvalta
1. johtaa, valvoo ja kehittää liikunta- ja nuorisopalveluja, seuraa alan yleistä kehitystä ja
tekee sen edellyttämiä esityksiä toimialan kehittämiseksi
2. valmistella lautakunnalle liikunta- ja nuorisopalvelujen talousarvioesitykset, toiminnalliset tavoitteet ja strategiaesitykset sekä muut toimialaan liittyvät asiat
3. toimii vapaa-aikajaoston esittelijänä ja sihteerinä

4. päättää toimialansa hallinnassa olevien tilojen ja alueiden käyttövuoroista ja aukioloajoista, kaikkien sisäliikuntatilojen vuosittaisista vakiovuoroista sekä näiden käytöstä
perittävistä maksuista sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vahvistamien periaatteiden
mukaisesti
5. valmistella lautakunnalle liikunta- ja nuorisoseurojen vuosiavustukset ja päättää pienistä
kohdeavustuksista
6. päättää vastuualueen työsopimussuhteisen henkilöstön ottamisesta, työvuoroista ja lomista, harkinnanvaraisen palkattoman työloman myöntämisestä enintään kuudeksi (6)
kuukaudeksi sekä sijaisen ja opetusharjoittelussa olevan opiskelijan ottamisesta
7. hyväksyä alaisensa henkilöstön toimenkuvat
8. hyväksyä toimialaansa koskevat laskut ja muut meno- ja tulotositteet ja seuraa talousarvion toteutumista
9. vastata liikunta- ja nuorisopalvelujen asiakaspalvelusta, arvioinnin kehittämisestä sekä
toimintakertomuksen ja tilastotietojen toimittamisesta
10. toimia sivistystoimen johtoryhmän jäsenenä, vastata osaltaan sivistystoimen yhteistyöstä ja osallistua seudulliseen yhteistyöhön
10. koordinoi kaupungin terveysliikuntaa ja myöntää erityisuimakortit
11. suorittaa muut tehtävät, jotka asian luonteen mukaan voidaan katsoa kuuluvan vastuualueen esimiehelle

31.6 Opetuspäällikkö

1.

myöntää oppilaalle oikeuden aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai
myöhemmin

2.

päättää oppilaan erityisestä tuesta ja erityisen tuen päättymisestä

3.

päättää pidennetystä oppivelvollisuudesta
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4.

päättää laaja-alaisen erityisopetuksen resurssista kouluittain lautakunnan tuntikehyspäätöksen puitteissa

5.

päättää koulunkäyntiavustajaresurssin kohdentumisesta lautakunnan vahvistaman
raamin puitteissa

6.

päättää opettajien täydennyskoulutuksesta perusasteella

7.

päättää oppilas- ja opiskelijahuollonrekisterin tietojen luovutuksesta

8.

vastaa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kolmiportaisen tuen kehittämisestä

9.

vastaa koulunkäyntiavustajien työn kehittämisestä

10. vastaa oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämisestä
11. vastaa oppilashuollon rekisteristä
12. vastaa poikkihallinnollisesta yhteistyöstä, nivelvaiheen yhteistyöstä ja sivistystoimen
tulosalueiden sisäisen yhteistyön kehittämisestä kasvatuksen ja opetuksen osalta
13. vastaa pedagogisten prosessien kehittämisestä
14. vastaa opetuspalveluiden täydennyskoulutuksen suunnittelusta perusasteella
15. suorittaa muut sivistystoimenjohtajan määräämät tehtävät, jotka asian luonteen mukaan voidaan katsoa kuuluvan opetuspäällikön tehtäväksi
31.7 Koulujen rehtorit
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta voi, milloin toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu
syy sitä johtamisen kannalta edellyttää, siirtää koulun luottamustoimisen johtajuuden toiseen
virkaan.
Tehtävät ja päätösvalta
1. vastata kokonaisvaltaisesti oman koulunsa toiminnan ja talouden johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan linjausten mukaisesti
2. vastata koulun kasvatuksen ja opetuksen järjestämisestä, kehittämisestä ja toiminnan
arvioinnista yhdessä henkilöstön ja yhteistyössä kotien kanssa
3. vastata koulun tiedotustoiminnasta
4. vastata koulun talousarviosta ja hyväksyä toimialaansa kuuluvat laskut sekä meno- ja
tulotositteet sekä päättää yksikkönsä hankinnoista ja palvelujen ostosta
5. valmistella koulun toimintasuunnitelma ja toimintakertomus yhteistyössä opettajakunnan kanssa
6. vastata oppimistulosten seurannasta, koulun itsearvioinnin toteuttamisesta ja ulkopuoliseen arviointiin osallistumisesta
7. osallistua tarvittaessa opetustoimen yhteisten asioiden sekä sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon
8. myöntää sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla / työntekijällä on lainsäädännön tai virka- / työehtosopimuksen nojalle ehdoton oikeus ja ottaa
sijaisen em. ajaksi
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9. myöntää palkattoman harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman enintään
kuudeksi (6) kuukaudeksi ja ottaa sijaisen em. ajaksi
10. ottaa viranhaltijan avoimena olevaan virkaan sivistystoimenjohtajaa kuultuaan enintään
lukuvuodeksi, milloin määräaikaisuudelle on peruste (laki kunnallisesta viranhaltijasta
304/2003 3 §)
11. ottaa työsopimussuhteisen henkilön
12. valmistelee vakituiseen virkasuhteeseen otettavan henkilöstön valinnat sivistystoimenjohtajalle
13. päättää alaisensa henkilöstön toimenkuvista ja erityistehtävistä
14. vastaa alaisensa henkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelusta ja seuraa sen toteutumista
15. päättää harjoittelijan ottamisesta
16. rehtorin sijaisena tämän poissa ollessa toimii alakoulussa vararehtori ja yläkoulussa ja
lukiossa apulaisrehtori
17. määrää tutkivan opettajan valvomaan oppivelvollisuuden edistymistä oppilaalle, joka
opiskelee muussa kuin kaupungin järjestämässä perusopetuksessa tai kotiopetuksessa
18. päättää uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä sekä oppilaan
valitseman aineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi
19. myöntää oppilaalle sairauden tai vamman perusteella vapautuksen opetukseen tai tiettyyn oppiaineeseen osallistumisesta sekä tilapäisen vapautuksen koulunkäynnistä
muun perustellun syyn vuoksi ja seuraa oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomasta
poissaolosta oppilaan huoltajalle
20. tekee päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä
21. lukion rehtori päättää opiskelijoiden ottamisesta lukioon ja muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä korvaaviksi opintosuorituksiksi
22. lukion rehtori myöntää opiskelijalle luvan oppilaitoksesta poissaoloon ja luvan suorittaa
opintoja opetukseen osallistumatta
23. lukion rehtori myöntää opiskelijalle lukion oppimäärän suoritusaikaan pidennystä tai
katsoo opiskelijan eronneeksi
24. lukion rehtori vastaa ylioppilastutkinnon toimeenpanosta ja tekee ylioppilastutkintoon
liittyvät päätökset voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
25. antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen, valmistelee oppilaan erottamista koskevan päätöksen opetuspalveluiden johtoryhmälle ja päättää opetuksen eväämisestä koulupäiväksi
26. päättää päättötodistuksen ja erotodistuksen antamisesta sekä todistuksen antamisesta
oppimäärän suorittamisesta tai erityisessä tutkinnossa suoritetusta perusopetuksesta
27. päättää opetuksessa käytettävien oppikirjojen ja niihin rinnastettavan oppimateriaalin
käyttöönotosta
28. toimii esittelijänä johtokunnassa kouluasioiden osalta
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29. suorittaa muut sivistystoimenjohtajan määräämät toimintayksikön johtajalle asian luon
teen mukaan kuuluvat tehtävät
30. apulais- ja vararehtorit käyttävät rehtorin toimivaltaa rehtorin ollessa pois
31. päättää oppilaan ottamisesta peruskouluun ja lähikouluun

31.8 Opettajat
Opettajakunta
Opettajakuntaan kuuluvat kaikki päätoimisesti opetustyötä tekevät henkilöt kussakin yksikössä.
Koulun rehtori kutsuu opettajakunnan koolle.
Opettajakunnan tehtävänä on:
1. laatia yhdessä rehtorin kanssa lukuvuosittain toimintasuunnitelma ja arvioida sen toteutumista
2. päättää stipendien jaosta
Opettajaviranhaltijan ja tuntiopettajan tehtävät ja päätösvalta
1. toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteet yhteistyössä oppilaiden ja näiden huoltajien
sekä koulun muun henkilökunnan kanssa
2. osallistua koulun kehittämiseen, oman ammattitaidon ylläpitämiseen sekä koulun ja
oman työn arviointiin
3. suorittaa opetussuunnitelman ja vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaan hänelle
kuuluvat tehtävät sekä perusopetuslaissa / lukiolaissa ja -asetuksessa määrätyt tehtävät
4. laatia oppilaan tehostettua tukea varten pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma sekä
erityistä tukea varten pedagoginen selvitys ja laatia henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) ja sen päivitys
5. myöntää oppilaalle tilapäisen vapautuksen koulunkäynnistä sairauden vuoksi ja vapautuksen muusta perustellusta syystä enintään viiden (5) päivän ajaksi
6. päättää oppilaan poistamisesta luokasta tai koulun järjestämästä tilaisuudesta, jälkiistunnosta ja tehtävien suorittamisesta koulupäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan
7. toimia yhteistyössä muiden opettajien kanssa ja koulun opetustoiminnan turvaamiseksi
huolehtia tarvittaessa tilapäisesti toisenkin opettajan tehtävistä, milloin ulkopuolista sijaista ei ole ollut mahdollista saada tai tarkoituksenmukaista ottaa
8. huolehtia osaltaan opetus- ja kasvatustyöhön liittyvästä järjestyksestä ja turvallisuudesta
9, suorittaa muut rehtorin määräämät tehtävät.
31.9 Varhaiskasvatusjohtaja
Tehtävät ja päätösvalta
1. johtaa, kehittää ja valvoa varhaiskasvatuspalveluja, seurata varhaiskasvatuksen yleistä
kehitystä ja tehdä sen edellyttämiä esityksiä lautakunnalle toimialan kehittämiseksi
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2. valmistella lautakunnalle varhaiskasvatuspalvelujen talousarvioesityksen, toiminnalliset
tavoitteet ja strategiaesitykset sekä muut toimialaan liittyvät asiat, kuten myös oman
toimialan esittely sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle
3. päättää vastuualueen virkasuhteessa olevan sekä alaisuuteensa kuuluvan työsopimussuhteisen henkilöstön ottamisesta, lomista, harkinnanvaraisen palkattoman työloman
myöntämisestä enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi ja sijaisen ottamisesta
4. päättää päivähoitoon ottamisesta ja päivähoitomaksuista sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vahvistaminen periaatteiden mukaisesti
5. hyväksyä alaisensa henkilöstön toimenkuvat ja päättää tarvittaessa tehtävien hoidosta
varhaiskasvatusalueen sisällä
6. hyväksyä toimialaansa koskevat laskut ja muut meno- ja tulotositteet ja seuraa talousarvion toteutumista
7. vastata varhaiskasvatuksen asiakaspalvelusta, arvioinnin kehittämisestä sekä toimintakertomuksen ja tilastotietojen toimittamisesta
8. toimia sivistystoimen johtoryhmän jäsenenä, vastata osaltaan sivistys toimen yhteistyöstä sekä osallistua seudulliseen yhteistyöhön
9. suorittaa muut tehtävät, jotka asian luonteen mukaan voidaan katsoa kuuluvan vastuualueen esimiehelle

10. tekee päätöksen erityisen tuen järjestämisestä alle esiopetusikäisille lapsille

11. vastaa yksityisen päivähoitopalvelutuotannon valvonnasta

12. päättää sekä yksityisten palveluntuottajien että kuntien välisistä päivähoidon ostopalvelusopimuksista
31.10 Varhaiskasvatusaluejohtaja
Tehtävät ja päätösvalta:
1. vastata kokonaisvaltaisesti toimintayksikkönsä / toiminta-alueensa toiminnan ja talouden johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä sivistyslautakunnan linjausten mukaisesti
2. vastata hoito- ja kasvatustehtävän toteutumisesta päivähoitolain mukaisesti päiväkodissa / perhepäivähoidossa
3. valmistella yksikön toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen yhdessä henkilöstön
ja yhteistyössä vanhempien kanssa
4. vastata varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja arvioinnista yhdessä henkilöstön ja yhteistyössä vanhempien kanssa
5. osallistua hoito- ja kasvatustyöhön
6. osallistua lasten päivähoitovalintoihin ja päätöstentekoon
7. vastaa asiakaspalvelutyöstä ja varhaiskasvatuksen yhteistyöstä
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8. päättää toimialaansa kuuluvan työsopimussuhteisen henkilöstön ottamisesta, työvuoroista ja lomista sekä sijaisen ottamisesta
9. vastaa alaisensa henkilöstön toimenkuvista ja erityistehtävistä
10. vastaa alaisensa henkilöstön täydennys- koulutuksen suunnittelusta ja seurannasta
11. vastaa opetusharjoittelua suorittavien opiskelijoiden ottamisesta, ohjaamisesta ja arvioinnista
12. hyväksyy toimintayksikköään / toiminta-aluettaan koskevat laskut ja muut meno- ja tulotositteet ja seuraa talousarvion toteutumista
13. suorittaa muut tehtävät, jotka asian luonteen vuoksi voidaan katsoa kuuluvan päiväkodin johtajalle / päivähoidon ohjaajalle
31.11 Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja

Tehtävät ja päätösvalta
1. vastata kokonaisvaltaisesti toiminta-alueensa toiminnan ja talouden johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan linjausten mukaisesti
2. vastata hoito- ja kasvatustehtävän toteutumisesta varhaiskasvatuslain mukaisesti perhepäivähoidossa
3. valvoa yksityisen perhepäivähoidon toimintaa
4. vastata varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja arvioinnista yhdessä henkilöstön ja yhteistyössä vanhempien kanssa
5. osallistua lasten päivähoitovalintoihin ja päätöksentekoon
6. vastata asiakaspalvelutyöstä ja toimia moniammatillisissa yhteistyöryhmissä
7. päättää toimialaansa kuuluvan työsopimussuhteisen henkilöstön ottamisesta ja perehdyttämisestä sekä vastata henkilöstön työvuorosuunnittelusta ja lomien ym. keskeytysten
myöntämisestä
8. vastata alaisensa henkilöstön toimenkuvista ja erityistehtävistä
9. vastata perhepäivähoitajien työpaikkakokousten järjestämisestä ja tiedottamisesta
10. vastata alaisensa henkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta
11. vastata opetusharjoittelua suorittavien opiskelijoiden ottamisesta ja arvioinnista
12. hyväksyy toiminta-aluettaan koskevat laskut ja muut meno- ja tulotositteet ja seuraa talousarvion toteutumista
13. toimia varhaiskasvatusjohtajan sijaisena
14. suorittaa muut tehtävät, mitkä asian luonteen vuoksi voidaan katsoa kuuluvan varhaiskasvatuksen palveluohjaajalle
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31.12 Päiväkodinjohtaja

Tehtävät ja päätösvalta
1. vastata kokonaisvaltaisesti toimintayksikkönsä toiminnan ja talouden johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan linjausten mukaisesti
2. vastata hoito- ja kasvatustehtävän, oppilashuollon ja 3-portaisen tuen toteuttamisesta
varhaiskasvatuslain mukaisesti päiväkodissa
3. vastata yksikön esiopetuksen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen toteuttamisesta yhdessä henkilöstön ja yhteistyössä vanhempien kanssa
4. vastata asiakaspalvelutyöstä sekä moniammatillisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön toteuttamisesta oman yksikkönsä osalta
5. päättää yksikkönsä työsopimussuhteisen henkilöstön ottamisesta sekä vastata henkilöstönsä perehdyttämisestä, työvuorosuunnittelusta ja lomista
6. hyväksyä toimintayksikköään koskevat laskut ja muut meno- ja tulotositteet ja seurata
talousarvion toteutumista
7. suorittaa muut tehtävät, jotka asian luonteen vuoksi voidaan katsoa kuuluvan päiväkodin
johtajalle

32 § Perusturvan viranhaltijoiden päätösvalta
32.1 Perusturvan tilaajajohtaja
Tehtävät ja päätösvalta
1. sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvion, toimintasuunnitelman ja vuosittaisten palvelusopimusten valmistelu
2. palvelusopimusten toteutumisen seuranta
3. yhteistyö Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän, muiden palveluntuottajien sekä
muiden toimijoiden kanssa
4. koordinoida paikallisella tasolla terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toiminnot Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän, kaupungin palvelukeskusten, muiden
palvelujen tuottajien ja paikallisten järjestöjen kanssa

33 § Teknisen palvelukeskuksen viranhaltijoiden päätösvalta
33.1 Teknisen palvelukeskuksen johtaja
Tehtävät ja päätösvalta
1. johtaa, kehittää ja valvoa koko palvelukeskuksen toimintaa
2. vastata teknisen palvelukeskuksen hallinnosta ja taloudesta sekä huolehtia teknistä
tointa koskevasta henkilöstösuunnittelusta, ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä henkilöstöryhmien tiedotustoiminnasta
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3. valvoa ja toimia kaupunginhallituksen apuna niiden teknisen toimen alaan kuuluvien
konsernien, kuntayhtymien ja yhteisöjen toimintaa, joissa kaupunki on osallisena tai joiden vaikutusalueeseen kaupunki kuuluu
4. vastata yhteistyöstä kaupungin muiden viranomaisten, kuntayhtymien ja valtion viranomaisten kanssa
5. suorittaa palvelukeskuksen johtajan tehtävien ohella myös ne lautakunnan tai kaupunginjohtajan määräämät muut tehtävät, jotka asian luonteen mukaan voidaan katsoa palvelukeskuksen johtajalle kuuluvaksi
6. päättää luvan myöntämisestä johtojen, kilpien ja muiden sellaisten laitteiden sijoittamiseen kaupungin omistamille ja hallitsemille alueille
7. päättää lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron
suorittamisesta, milloin se säädösten ja määräysten mukaan on sallittua
8. päättää hallussaan olevan poistetun omaisuuden myynnistä ottaen huomioon kaupunginhallituksen antamat yleisohjeet
9. päättää sijaisen ottamisesta
10. päättää saatavien poistamisesta alle 200 euron yksittäisten saatavien osalta
11. päättää haitan ja vahingon korvaamisesta vaatimuksen ollessa enintään 2 000 euroa
12. käsitellä sivutoimi-ilmoitukset
33.2 Tekninen johtaja
Tehtävät ja päätösvalta
1. vastata tulosalueensa talousarvion ja tilinpäätöskertomuksen valmistelusta
2. vastata riittävästi toimialaan liittyvien töiden ja tehtävien tiedottamisesta
3. vastata kaupungin kunnallistekniikan suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta
sekä tievalaistuksen rakentamisesta
4. vastata kunnallistekniikan työohjelmien valmistelusta ja seurannasta
5. vastata kunnallistekniikan toimialueen tilaajan tehtävistä sekä päättää yhdyskuntatekniikan tilaustöistä kaupunginhallituksen ja -valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa
6. vastata joukkoliikenteeseen liittyvien asioiden hoitamisesta
7. päättää ajoneuvojen siirtämisestä ja romuautojen hävittämisestä annetun lain mukaan
kaupungille kuuluvista tehtävistä sekä romuajoneuvojen siirtokorvauksista sekä myynnistä
8. päättää yksityisteiden kunnossapidon avustusten jakamisesta kaupunginvaltuuston
osoittamien määrärahojen puitteissa
9. päättää vähäisten luonnonvarojen sekä maa- ja metsätaloustuotteiden myynnistä (alle
30 000 euroa) yleisen hintatason ja hyväksytyn metsänhoitosuunnitelman mukaisesti
10. valmistella vuosittain kunnallistekniikan maa- ja vesirakentamishankkeiden pitkänajan
hankeohjelma
11. päättää kaupungin katusuunnitelmien julkisesti nähtäville asettamisesta
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12. päättää liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta (TieliikenneL 51.1 § )
13. antaa suostumuksen liikenteen ohjauslaitteen asentamiselle (TieliikenneL 51.2§)
14. toimia tiejaoston sihteerinä
15. valmistella lautakunnalle kunnallistekniikan toimialaan liittyvät asiat
16. hyväksyä alaisensa henkilöstön toimenkuvat
17. suorittaa tehtävät, jotka toimialan luonteen mukaan tulosalueen vastuuhenkilölle kuuluvat
18. hyväksyä vesi- ja viemärisuunnitelmat sekä antaa lausunnon KVV-työnjohtajista
33.3 Kaavoitusinsinööri

Tehtävät ja päätösvalta
1. vastata riittävästi tehtävään liittyvien töiden ja tehtävien tiedottamisesta
2. toimia kunnan kaavoittajana maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 20§)
3. päättää osoiteasioista
4. päättää asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannusten perimisestä hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti
5. hyväksyä yleis- ja asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat
6. antaa lausuntoja poikkeamishakemuksista silloin, kun päätösvalta on Hämeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä tehdä valitukset edellä mainituista päätöksistä
7. valmistella lautakunnalle tehtävään kuuluvat asiat

33.4 Maankäyttöinsinööri
Tehtävät ja päätösvalta
1. vastata riittävästi tehtävään liittyvien töiden ja tehtävien tiedottamisesta
2. antaa suostumuksensa rakennuksen sijoittamiseen viittä metriä lähemmäksi kaupungin
omistaman alueen rajaa sekä asemakaava alueilla lähemmäksi ko. rajaa kuin kaavassa
on määrätty. Lisäksi antaa kaupungin puolesta selvityksen naapurin kuulemisesta lupiin
liittyen.
3. hakea maanmittaustoimitukset, tilojen yhdistämiset ja lainhuudot ja lainhuudot kaupungin
puolesta sekä edustaa kaupunkia maanmittaustoimituksissa
4. päättää asuntorakennuspaikkojen myynnistä ja vuokrauksesta kaupunginvaltuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti. Sijaisena toimii teknisen palvelukeskuksen johtaja.
5. antaa lausuntoja kaupungin puolesta kiinteistön muodostukseen liittyvissä asioissa
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6. hyväksyä katualueiden korvaussopimukset lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti
7. tehdä katualueiden haltuunottopäätökset MRL 95 § mukaisesti
8. päättää käyttöoikeuden antamisesta kaupungin omistamalla alueella, kun käyttöoikeuden
vaikutus on kaupungin kehitykseen vähäinen ja se on voimassa alle 10 vuotta
9. päättää maaomaisuuden, rakennusten ja laitteiden ostosta, myynnistä, vaihdosta ja lunastamisesta, kun kauppasumma on alle 5000 euroa ja kauppa on merkitykseltään vähäinen
10. hyväksyä Kankaanmäen kalliosuojan väestönsuojan käyttöoikeuksien myyminen kiinteistö- ja asuntoyhtiöille sekä rakennushankkeille kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteen mukaisesti
11. valmistella lautakunnalle tehtävään kuuluvat asiat

33.5 Toimitilajohtaja
Tehtävät ja päätösvalta
1. vastata tulosalueensa talousarvion ja tilinpäätöskertomuksen valmistelusta
2. vastata riittävästä toimialaan liittyvien töiden ja tehtävien tiedottamisesta
3. vastata kaupungin rakennuttajatehtävistä talonrakennushankkeiden osalta sekä niihin
liittyvistä tilaajan tehtävistä
4. vastata tulosalueensa hallinnassa olevien rakennusten ja niiden alueiden huolto-, kunnossapitopalvelusta talousarvioon vuosittain varattujen määrärahojen puitteissa
5. vastata tilapalvelun työohjelmien valmistelusta ja seurannasta
6. päättää kiireellisten korjaustöiden suorittamisesta, mikäli vahingon estäminen tai toiminnan turvaaminen sitä edellyttävät
7. hakea ja allekirjoittaa tilapalvelun hallinnassa oleviin rakennuksiin tarvittavat rakennusja toimenpideluvat
8. päättää tilapalvelun hallintaan kuuluvien rakennettujen kiinteistöjen, toimitilojen ja niihin
kuuluvien laitteiden vuokraamisesta hallituksen päättämien yleisten periaatteiden mukaisesti
9. päättää rakennushankkeiden hankinnan ja hallinnoinnin menettelytapaohjeen mukaisesti tilapalvelun päätösvaltaan kuuluvista asioista
10. myöntää johtojen yms. laitteiden sekä ilmoitusten ja tiedonantojen tilapäiset sijoitusluvat
tilapalvelun hallintaan kuuluviin kiinteistöihin
11. valmistella kuntasuunnittelua varten vuosittain talonrakentamishankkeita koskevan pitkänajan investointiohjelma
12. valmistella lautakunnalle tilapalvelun toimialaan kuuluvat asiat
13. hyväksyä alaisensa henkilöstön toimenkuvat
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14. suorittaa tehtävät, jotka toimialan luonteen mukaan tulosalueen vastuuhenkilölle kuuluvat

33.6 Vesilaitoksen johtaja
Tehtävät ja päätösvalta
1. vastata tulosalueensa eli vesilaitoksen taseyksikön talousarvion ja tilinpäätöskertomuksen valmistelusta
2. vastata riittävästä toimialaan liittyvien töiden ja tehtävien tiedottamisesta
3. vastata vesilaitoksen työohjelmaesitysten valmistelusta ja seurannasta
4. hyväksyy vesihuollon toimintaan liittyvät tekniset suunnitelmat
5. päättää asiakkaille myönnettävistä jäteveden käyttömaksujen korvauksista silloin, kun
jätevesi ei ole joutunut viemäriin vesijohtovuodon takia kiinteistössä
6. hyväksyy ja allekirjoittaa vesihuollon hinnaston mukaiset käyttösopimukset
7. vastata vesilaitoksen toimialaan kuuluvista ulkopuolisille suoritettavista töistä
8. päättää lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron
suorittamisesta, milloin se säädösten ja määräysten mukaan on sallittua
9. antaa lausuntoja kaavoitukseen, maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä asioissa
10. valmistella lautakunnalle vesilaitoksen toimialaan liittyvät asiat
11. hyväksyä alaisensa henkilöstön toimenkuvat
12. suorittaa tehtävät, jotka toimialan luonteen mukaan tulosalueen vastuuhenkilölle kuuluvat
33.7 Johtava rakennustarkastaja
Tehtävät ja päätösvalta
1. vastata tulosalueensa talousarvion ja tilinpäätöskertomuksen valmistelusta
2. vastata riittävästä toimialaan liittyvien töiden ja tehtävien tiedottamisesta
3. päättää rakennusluvan myöntämisestä, milloin ei ole kysymys uudesta julkisesta, uudesta liikennerakennuksesta, uudesta teollisuusrakennuksesta tai uudesta yli kaksi huoneistoa käsittävästä asuinrakennuksesta (MRL 125 §)
4. päättää toimenpideluvasta ja rakennuksen purkamisluvasta. Toimenpideluvasta ja ilmoituksesta määrätään tarkemmin kaupungin rakennusjärjestyksessä (MRL 126–127 §)
5. päättää vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksymisestä (MRA 122 §)
6. päättää maisematyöluvasta milloin on kyse puiden kaatamisesta asemakaavan mukaisilla rakennuspaikoilla ja pienistä maisematyöluvista (alle 50 puuta / alle 200 kuutiota)
7. päättää rakennuslupien ja muiden lupien jatkoaikojen myöntämisestä (MRL 143 §)
8. päättää MRL 144 §:n mukaisesta aloittamisoikeudesta myöntämiensä lupien osalta
9. päättää lupa- ja valvontamaksun määräämisestä yksittäistapauksessa kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan puitteissa (MRL 145 §)
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10. päättää MRL 163 §:n mukaisten vähäisten laitteiden sijoittamisesta
11. myöntää MRL 175 §:n mukaisen vähäisen poikkeuksen käsittelemänsä rakennuslupaasian yhteydessä
12. päättää MRL 176 §:n mukaisen tilapäisen rakennuksen rakennusluvan myöntämisestä
13. päättää rakennusluvan ratkaisemiseen liittyvien lausuntojen ja katselmusten tarpeellisuudesta
14. päättää asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ohjeistuksen mukaisesti kuntien myöntämistä korjaus- ja energia-avustuksista
15. vahvistaa kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän
16. valmistella lautakunnalle rakennustarkastuksen toimialaan kuuluvat tehtävät
17. hyväksyä alaisensa henkilöstön toimenkuvat
18. suorittaa ne tehtävät, jotka toimialan luonteen mukaan tulosalueen vastuuhenkilölle
kuuluvat
Johtava rakennustarkastaja voi siirtää kohdan 14 mukaista ratkaisuvaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle.
33.8 Ympäristönsuojelusihteeri
Tehtävät ja päätösvalta
1. vastata riittävästi toimialaan liittyvien töiden ja tehtävien tiedottamisesta
2. päättää niistä asioista, jotka ympäristölautakunta on hänen päätettäväkseen siirtänyt
3. valmistella lautakunnalle tehtävään kuuluvat asiat
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VI PÄÄTÖSTEN JA ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN SEKÄ NIMENKIRJOITUSOIKEUS
34 § Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen
Kaupungin puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan kaupunginjohtajan sijainen. Rahatoimea koskevissa asioissa
asiakirjat allekirjoittaa talousjohtaja. Kaupunginhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa
kaupunginjohtaja tai asianomaisen palvelukeskuksen johtaja.
Toimielimen puheenjohtaja tai esittelijä voi yksinkin toimielimen määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista
annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai arkistonhoitaja todistaa oikeaksi.
Kaupungin puolesta tehtävät lautakuntien tai johtokuntien ratkaisuvaltaan kuuluvat sopimukset
ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa lautakunnan/johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai asianomaisen palvelukeskuksen johtaja.
Viranhaltijapäätöksiin perustuvat sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa kyseinen viranhaltija.
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.
Nimenkirjoituksessa ja asiakirjojen allekirjoittamisessa toimii edellä mainittujen henkilöiden sijaisena viranhaltija, jonka tehtävänä on hoitaa muutkin virkatehtävät hänen poissa ollessaan.
Viranhaltijapäätöksiin perustuvien kaupunginvaltuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti
myytyjen, vuokrattujen ja ostettujen määräalojen ja kiinteistöjen kauppakirjat allekirjoittaa viranhaltijapäätöksen tehnyt viranhaltija tai hänen estyneenä ollessaan teknisen palvelukeskuksen
johtaja. Kaupungin puolesta tehtävät lautakunnan, hallituksen tai valtuuston ratkaisuvaltaan
kuuluvat kauppakirjat allekirjoittaa teknisen palvelukeskuksen johtaja.

35 § Asiakirjojen antamisesta päättäminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 ja 14.1 §:ssä tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

36 § Asiakirjoista perittävät lunastukset ja niiden antamisesta perittävät maksut
Pöytäkirjasta tai muusta kaupungin arkistossa säilytettävästä asiakirjasta tilauksesta valmistettavista otteista, kopioista tai muusta tulosteesta peritään maksu seuraavasti:
Tavanomaisen asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta tulosteesta peritään sivukohtainen
maksu. Erityistoimenpiteitä varten tiedon antamisesta kyseisenä tulosteena peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu.
Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto asiakirjasta annetaan
suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään
vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettuna.
Kaupunginhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen
perusteista ja euromääristä.
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37 § Asiakirjojen vastaanottaminen
Kaupunginjohtajan ohella ovat elinkeino- ja kehittämisjohtaja, talousjohtaja, perusturvan tilaajajohtaja sekä arkistosihteeri oikeutetut kaupungin puolesta vastaanottamaan haasteita ja muita
tiedonantoja.

38 § Hallinnon ja talouden tarkastus
Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä.
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VII KAUPUNGIN TALOUS
39 § Talousarvion täytäntöönpano
Valtuusto hyväksyy talousarviossa tulosaluekohtaiset määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet.
Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa
edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

40 § Talousarvion muutokset
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia ei enää käsitellä. Tilinpäätöksen jälkeen talousarvion muutokset käsitellään määrärahan ylityksinä.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on
selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

41 § Käyttöomaisuuden osto, vuokraus ja myynti
Maankäyttöinsinööri päättää asuinrakennuspaikkojen myynnistä ja takaisinostosta valtuuston
vahvistamien perusteiden mukaisesti sekä maaomaisuuden ostosta, myynnistä, lunastamisesta
ja vaihdosta 5 000 euroon saakka, kun kauppa on merkitykseltään vähäinen.
Tekninen lautakunta päättää maaomaisuuden ostosta, myynnistä, lunastamisesta ja vaihdosta,
kun kauppasumma on alle 20 000 euroa, eikä kyseessä ole valtuuston hinnoittelema asuin- ja
teollisuustontti.
Kaupunginhallitus päättää teollisuustonttien myynnistä ja takaisinostosta valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti. Kaupunginhallitus päättää muun maaomaisuuden ostosta, myynnistä, lunastamisesta ja vaihdosta, kun kauppasumma on 20 000 - 50 000 euroa.
Kaupunginvaltuusto päättää maaomaisuuden ostosta, myynnistä, lunastamisesta ja vaihdosta,
kun kauppasumma on yli 50 000 euroa tai kauppa on erityisen merkittävä kunnan kehityksen
kannalta.
Maaomaisuuden vaihdossa lasketaan luovutettavien kiinteistöjen arvo yhteen määritettäessä
sitä, kenelle ratkaisuvalta asiassa kuuluu.
Muun käyttöomaisuuden myynnistä päättää kaupunginhallitus 85 000 euroon saakka, ellei ohjeja johtosäännöillä ole toisin määrätty.
Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnistä päättää kaupunginhallitus
85 000 euroon asti, muilta osin kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa
edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Arvoltaan alle 1000 euron irtaimen omaisuuden
myynnistä päättää palvelukeskuksen johtaja.
Tekninen lautakunta antaa suostumuksen rakentamattomien rakennuspaikkojen edelleen myymiseen kaupungin myymien tonttien osalta.
Maankäyttöinsinööri päättää valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti kaupungin omistamien alueiden vuokraamisesta metsästyskäyttöön, asuinrakennuspaikkojen ja kaupungin omistamien peltojen vuokralle antamisesta sekä lyhytaikaisista kaupungin omistamien maa-alueiden
maanvuokra- ja käyttöoikeussopimuksista, kun sopimuksen vaikutus kaupungin kehitykseen on
vähäinen, sopimus on voimassa alle 10 vuoden ajan, eikä sopimukseen sisälly merkittävää rakennusoikeutta.
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Tekninen lautakunta päättää kaupungin maaomaisuuden käyttöoikeuden luovuttamisesta sekä
vuokralle antamisesta ja ottamisesta, kun alueen vuokraamisella tai käyttöoikeuden luovuttamisella on vähäistä enemmän yleistä vaikutusta tai sopimus tehdään yli 10 vuoden ajaksi, eikä
kyse ole kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvasta asiasta.
Kaupunginhallitus päättää teollisuusrakennuspaikkojen vuokraamisesta valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti. Kaupunginhallitus päättää muusta kiinteän omaisuuden käyttöoikeuden luovuttamisesta tai vuokralle antamisesta ja ottamisesta, kun sopimukseen sisältyy merkittävästi rakennusoikeutta, kyse on pitkäaikaisesta sopimuksesta tai sen vaikutukset ovat merkittävät.

42 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Pysyvien vastaavien perusparannusmeno
lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä
syytä.

Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kaupunginhallitus hyväksyy
hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kaupunginhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

43 § Rahatoimen hoitaminen
Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista
periaatteista. Talousarvion- ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus.
Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

44 § Maksujen määrääminen
Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kaupunginvaltuusto, ellei toisin ole
määrätty.
Kaupunginvaltuusto voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.

45 § Riskienhallinta
Kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää
kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta.
Kaupunginvaltuusto voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.

46 § Saatavien poisto
Saatavien tileistä poistamisesta päättää kaupunginhallitus (yli 1000 euroa), talousjohtaja ja lautakunnat (200-1000 euroa) kaupunginhallituksen vahvistamien euromääräisten rajojen puitteissa.
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VIII TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA
47 § Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi
Valtuusto päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Viran nimikemuutoksesta päättää kaupunginhallitus.

48 § Palvelussuhteiden auki julistaminen
Viranhaku
Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan.
Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus.
Toimen julistaa haettavaksi se, joka valitsee työntekijän ja tekee tämän kanssa työsopimuksen.
Kunnallisesta viranhaltijalaista annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kyseessä on viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden asianomaiset kelpoisuusehdot täyttävien joukosta virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää tai ilmoitettua ettei ota virkaa
vastaan

49 § Ratkaisuvalta henkilöstövalinnoissa
Kaupunginvaltuusto päättää seuraavien viranhaltijoiden valinnasta:
- kaupunginjohtaja
- elinkeino- ja kehittämisjohtaja
- talousjohtaja
- perusturvan tilaajajohtaja
- sivistystoimenjohtaja
- tekninen johtaja
Kaupunginhallitus päättää seuraavien valinnasta:
- tulosalueiden esimiehet
Lautakunta päättää muiden viranhaltijoiden valinnasta päätösvaltansa puitteissa.
Palvelukeskuksen johtaja päättää vakituisen ja määräaikaisen (ei sijaisuus) työsopimussuhteessa olevan henkilöstön ottamisesta ja työsopimuksen sisällöstä.
Koeajan määräämisestä ja sen pituudesta päättää kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti
se, joka ottaa palvelussuhteeseen.
Virkasuhteeseen ottava viranomainen vahvistaa ehdollisen virkasuhteeseen ottamisen. Kaupunginhallitus vahvistaa kuitenkin valtuuston sekä esittelijä monijäsenisen toimielimen tekemän
ehdollisen virkasuhteeseen ottamisen.

50 § Sivutoimiluvan myöntäminen ja sivutoimi-ilmoitukset
Sivutoimiluvat myöntää kaupunginhallitus tai ao. lautakunta. Sivutoimi-ilmoitukset tehdään palvelukeskuksen johtajalle. Palvelukeskusten johtajat tekevät sivutoimi-ilmoituksen kaupunginjohtajalle.

51 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
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Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24
§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kaupunginhallitus tai se viranomainen, joka päättää
molempiin virkasuhteisiin ottamisesta.

52 § Virantoimituksesta pidättäminen ja kirjallinen varoitus
Virantoimituksesta pidättämisestä päättää kaupunginhallitus tai asianomainen lautakunta. Kirjallisen varoituksen antamisesta päättää kaupunginhallitus tai ao. lautakunta.

53 § Sijaisen määrääminen
Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virkavapauden tai työloman. Sama
viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta noudattaen virka- ja työehtosopimuksen
määräyksiä

54 § Viranhaltijain ratkaisuvalta henkilöstöasioissa
Kaupunginjohtaja palvelukeskusten johtajien osalta ja palvelukeskusten johtajat alaistensa
osalta ratkaisevat seuraavat henkilöstöasiat:
1. myöntävät vuosiloman
2. myöntävät sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla/ työntekijällä on lainsäädännön, virka-/työehtosopimuksen tai virkasäännön nojalla ehdoton oikeus
3. myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden/työloman enintään vuoden ajaksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan
määrä
4. päättävät sijaisen järjestämisestä tai ottamisesta
5. päättävät koulutukseen osallistumisesta talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa
6. antavat alaiselleen viranhaltijalle/työntekijälle virkamatkamääräyksen
7. määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön
sekä varallaoloon
8. päättävät oman auton käyttöoikeudesta
9. päättävät terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä
Yli vuoden kestävän virkavapauden / työloman viranhaltijalle myöntää palvelukeskukseen ottava
taho.
Palvelukeskuksen johtaja voi siirtää tämän pykälän mukaista päätösvaltaa alaiselleen esimiesasemassa olevalle viranhaltijalle.

55 § Palvelussuhteen päättyminen, lomauttaminen ja osa-aikaistaminen
Palvelussuhteen päättymisestä, osa-aikaistamisesta ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin eron kaupunginvaltuuston täyttämästä virasta ja toimeenpanee kaupunginvaltuuston päättämän irtisanomisen.
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56 § Kelpoisuusehdot
Viran/toimen perustamisesta ja täyttämisestä päättävä viranomainen määrittää viran/ toimen
kelpoisuusehdot, ellei lainsäädännössä ole muuta päätetty. Kelpoisuusehdot on esitettävä kaupunginhallitukselle täyttöluvan pyytämisen yhteydessä ja kaupunginhallitus voi tarvittaessa
muuttaa niitä.
Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta kelpoisuusehdot määrittää kaupunginhallitus, lukuun ottamatta kaupunginjohtajaa, jonka kelpoisuusehdot on määritelty tässä hallintosäännössä.

IX TOIMIVALTA HANKINTA-ASIOISSA
57 § Hankintapäätösten euromäärärajat
Käyttötalous ja investointien hankinnat lukuun ottamatta rakennushankkeita
0 – 5 000
5 001 - 20 000

Tulosyksikön esimies
Tulosalueen esimies/palvelukeskuksen talouspäällikkö/
vesilaitoksen johtaja
Kaupunginjohtaja, palvelukeskuksen johtaja
Lautakunta
Kaupunginhallitus

20 001 - 40 000
40 001 -100 000
yli 100 000

Yhteishankinnoista päättää kaupunginjohtaja 40 000 euroon saakka, kaupunginhallitus tai
ao. lautakunnat yhteisesti 100 000 euroon saakka ja 100 000 euroa ylittävistä yhteishankinnoista kaupunginhallitus.
Rakennushanke
Hankinnan/urakan arvo €
Suunnittelijan valinta:
0 – 50 000

Toimitilajohtaja/kiinteistöpalvelupäällikkö
tiedoksi rakennustoimikunta/lautakunta

yli 50 000

Rakennustoimikunta/lautakunta
tiedoksi kaupunginhallitus

Urakoitsijan valinta:
0 – 150 000

Toimitilajohtaja/kiinteistöpalvelupäällikkö

150 001 – 500 000

Rakennustoimikunta/lautakunta

yli 500 000

Kaupunginhallitus
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X VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET
58 § Hallintosäännön voimaantulo
Tämä hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2015.
Päivitys: Kaupunginvaltuusto 25.4.2016 § 25, voimaan 1.7.2016
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