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Kaarinan kaupungin hallintosäännön mukainen siirrettävissä oleva toimivalta ja toimivallan siirrot.
Toimielin tai viranhaltija voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Se, jolle toimivalta on edelleen siirretty, ei voi enää
siirtää toimivaltaansa edelleen.
Mikäli toimivaltaa on siirretty toimielimen tai viranhaltijan alaiselle viranhaltijalle, on tämä merkitty punaisella.

A. TOIMIELINTEN TOIMIVALTA
25 § Kaupunginhallitus päättää
1.
kiinteän omaisuuden ostamisesta kaupungille noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti
määrärahan myöntäessään on antanut
2.
rakennuskiellon määräämisestä ja pidentämisestä yleis- tai asemakaavan laatimista varten sekä asemakaavassa määrätyn
rakennuskiellon pidentämisestä (MRL 38, 53 ja 58 §)
3.
rakentamiskehotuksen antamisesta (MRL 97 §)
4.
MRL 128 § tarkoitetun toimenpiderajoituksen määräämisestä yleiskaavan laatimista varten (MRL 38 ja 128 §)
5.
valituksen tekemisestä asiassa, joka koskee kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevaa hallinto-oikeuden kumoamis- tai
muuttamispäätöstä (MRL 191 §) lukuun ottamatta kaupunkikehityslautakunnan hyväksymää asemakaavaa
6.
kaavoitusohjelman hyväksymisestä
7.
vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallis- ja kiinteistöveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun
suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty ja siltä osin kuin kunta on pidättänyt ratkaisuvallan kunnallis- ja kiinteistöverosta
vapauttamisesta itsellään
8.
kaupunginjohtajalle ja palvelualuejohtajille/toimialuejohtajalle asetettavista hankintarajoista
Kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajien / toimialuejohtajien hankintarajat (alv 0 %) ovat 12.6.2017 KHA § 264 ovat seuraavat:
Kaupunginjohtaja 100.000 euroa
Hallintojohtaja 50.000 euroa
Sosiaali- ja terveysjohtaja 50.000 euroa
Sivistysjohtaja 50.000 euroa
Tekninen johtaja (rakennus-, ym. urakat) 500.000 euroa
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Tekninen johtaja (muut hankinnat) 50.000 euroa
Kaupunginarkkitehti 50.000 euroa
Hankintarajat ovat voimassa toistaiseksi. Hankinnoista, joiden hankintahinta ylittää em. hankintarajan, päättää asianomainen
lautakunta tai kaupunginhallitus.
9.
avustusten myöntämisestä terveyttä edistäville järjestöille ja yhteisöille
10. tiloista perittävistä sisäisistä vuokrista
11. valtuustolle tehtävästä alaisensa toiminnan taloussuunnitelmaesityksestä sekä alaisellensa toiminnalle myönnettyjen
määrärahojen käyttösuunnitelmista
12. alaisensa toiminnan osalta investointiesityksistä ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä

25.1. § Laskentapalveluiden johtokunta päättää
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

antaa kaupunginhallitukselle, sopimuskunnille ja muille viranomaisille johtokunnan toimialaan kuuluvat lausunnot ja
selvitykset
hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen sekä vahvistaa käyttösuunnitelman
hyväksyy palvelusuunnitelman
hyväksyy toimintaansa koskevat sopimukset
päättää toimialansa palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista palvelusuunnitelman ja valtuuston asettamien
yleisten perusteiden mukaisesti
hyväksyy laskentapalvelukeskuksen toiminnan yleisperiaatteet ja organisaation
vastaa palvelujärjestelmästä ja toiminnan taloudesta
suorittaa muut johtokunnalle määrätyt tehtävät

26 § Henkilöstölautakunta päättää
1.
2.
3.
4.
5.

yleisperiaatteista henkilöstön palkkaukselle sekä muille henkilöstöä koskeville asioille
paikallisen sopimuksen tekemisestä kunnallisen pääsopimuksen ja valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten sallimissa
rajoissa
työnantajapoliittisista linjauksista
hyväksyä taloussuunnitelmaesityksen sekä hyväksyä henkilöstölautakunnalle myönnettyjen määrärahojen
käyttösuunnitelmat
osaltaan investointiesityksestä ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä
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29 § Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
1.
2.

sosiaalihuollon ja terveydenhuollon järjestämisestä
tarvittaessa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimeenpanossa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista

3.

sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimeenpanosta siltä osin kuin tehtävää ei ole määrätty viranhaltijalle

4.

sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista sekä toimialan muista maksuista ja myyntihinnoista siltä osin kuin tehtävää ei ole
määrätty viranhaltijalle
Toimivalta on siirretty 12.6.2017 sosiaali- ja terveyslautakunta § 3 perheneuvolan palveluiden sekä yksittäisten
viranhaltijoiden työpanoksen myynnissä käytettävien yksikköhintojen osalta sosiaali- ja terveysjohtajalle.
hyväksyä taloussuunnitelmaesityksen sekä hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnalle myönnettyjen määrärahojen
käyttösuunnitelmat
osaltaan investointiesityksestä ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä
alaisensa toiminnan osalta järjestöjen ja yhteisöjen avustusten myöntämisestä siltä osin kuin tehtävää ei ole määrätty
viranhaltijalle

5.
6.
7.

29.1 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto päättää
1.

ne asiat, jotka sosiaali- ja terveyslainsäädännössä kuuluvat yksilöä koskevissa asioissa monijäseniselle toimielimelle.
Toimivalta on siirretty 29.8.2017 yksilöasioiden jaosto §24:
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) mukaisen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
tehdyn sopimuksen vahvistaminen ja lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) mukaisen elatusavusta tehdyn
sopimuksen vahvistaminen
 lastenvalvojalle, perhekeskuksen johtajalle, lastensuojelupalveluiden johtavalle sosiaalityöntekijälle ja
perhekeskuksen johtavalle sosiaalityöntekijälle.
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) mukaisen selvityksen antaminen tuomioistuimelle
lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevassa asiassa
 lastenvalvojalle, lastensuojelunpalvelujen johtavalle sosiaalityöntekijälle, lastensuojelupalvelujen
sosiaalityöntekijälle, perhekeskuksen johtajalle ja perhekeskuksen johtavalle sosiaalityöntekijälle.
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2.

Toimivalta on siirretty 23.1.2018 yksilöasioiden jaosto §1:
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 14 §:n mukaisen lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta
koskevan hakemuksen vireille panon
 lastenvalvojalle, lastensuojelun johtavalle sosiaalityöntekijälle ja lastensuojelun sosiaalityöntekijälle.
Toimivalta on siirretty 20.3.2018 yksilöasioiden jaosto §14:
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 § 2 momentin mukaisen pyynnön esittämisen
rahalaitokselle
 johtavalle sosiaalityöntekijälle, lastenvalvojalle, lastensuojelupalvelujen sosiaalityöntekijälle.
Holhoustoimesta annetun lain 72 § 2 momentissa tarkoitetun asian vireille panon edunvalvojan määräämisestä
alaikäiselle
 johtavalle sosiaalityöntekijälle, lastenvalvojalle, lastensuojelupalvelujen sosiaalityöntekijälle.
Passilain 7 § 2 momentin mukaisen suostumuksen antamisen huostassa olevan lapsen passihakemukseen ja saman lain
11 § 2 momentin mukaisen alaikäisen passihakemusta koskevan lausunnon antamisen
 johtavalle sosiaalityöntekijälle ja lastensuojelupalveluiden sosiaalityöntekijälle.
Rikoslain 25 luvun 9 § 2 momentin mukaisen mielipiteen antamisen syyttäjälle lapsen omavaltaista huostaanottoa
koskevassa asiassa
 lastensuojelupalveluiden johtavalle sosiaalityöntekijälle ja sosiaalityöntekijälle.
Avioliittolain 50 §:n mukaisen puolisoiden elatussopimuksen vahvistamisen
 lastenvalvojalle.
Elatustukilain 12 §:n mukaisen lausunnon antamisen kansaneläkelaitokselle
 lastenvalvojalle ja johtavalle sosiaalityöntekijälle.
käyttää kaupungin puhevaltaa 1. kohdassa tarkoitetuissa asioissa, ellei hallintosäännössä siitä erikseen toisin määrätä.

30 § Sivistyslautakunta päättää
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

niistä asioista, jotka koskevat lainsäädännön perusteella toimielimen toimintaa
hyväksyä taloussuunnitelmaesityksen sekä hyväksyä sivistyslautakunnalle myönnettyjen määrärahojen käyttösuunnitelmat
osaltaan investointiesityksestä ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä
opetussuunnitelmien, vuotuisten suunnitelmien sekä järjestyssääntöjen hyväksymisestä
paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman hyväksymisestä
erityisen tuen antamisesta oppilaalle kun huoltajan suostumusta asialle ei saada
perusopetuksen oppilaan erottamisesta määräajaksi
lukion opiskelijan erottamisesta yli 3 kuukauden määräajaksi
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

lukuvuoden työajoista
päivähoidon maksutaksan vahvistamisesta
perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen vahvistamisesta
alaisensa toiminnan osalta perittävistä muista maksuista ja myyntihinnoista
koulutuksen arvioinnin perusteista
hallinnassaan olevien tilojen jälleenvuokrauksen perusteista
koulukuljetusten periaatteista
kokeiluihin osallistumisesta, kun on poikettava valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta tai opetuksen taustalla olevista
säännöksistä
17. koulutuksen järjestämisluvan hakemisesta

31 § Vapaa-ajan lautakunta päättää
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

niistä asioista, jotka koskevat lainsäädännön perusteella toimielimen toimintaa
kirjaston käyttösäännöistä
vapaa-ajan palveluiden (kansalaisopisto, kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä nuorisopalvelut) järjestämisestä
kansalaisopiston opinto-ohjelmasta
kaupungin taidehankinnoista
vapaa-ajan palveluiden (kansalaisopisto, kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä nuorisopalvelut) alueella toimivien järjestöjen ja
yhteisöjen avustusten myöntämisestä
taiteen perusopetuksen järjestämisestä
museotoiminnan järjestämisestä
alaisensa toiminnan maksuista ja myyntihinnoista siltä osin kuin tehtävää ei ole määrätty viranhaltijalle
hallinnassaan olevien tilojen jälleenvuokrauksen perusteista
hyväksyä taloussuunnitelmaesityksen sekä hyväksyä vapaa-ajanlautakunnalle myönnettyjen määrärahojen
käyttösuunnitelmat
osaltaan investointiesityksestä ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä

32 § Kaupunkikehityslautakunta päättää
1.
2.
3.

kaavoituskatsauksen hyväksymisestä (MRL 7 §)
asemakaavan ajanmukaisuudesta (MRL 60 §)
kaavoitusohjelmassa erikseen määritellyn sekä kaavoitusohjelmaan kuulumattoman vaikutukseltaan vähäisen
asemakaavan nähtäville asettamisesta ja hyväksymisestä (MRL 52 §)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisestä (MRL 63 §)
rakentamistapaohjeiden hyväksymisestä
katujen, teiden ja muiden yleisten alueiden nimeämisestä
MRL 171 §:n mukaisen poikkeamisluvan myöntämisestä lukuun ottamatta hallintosäännön kohdan 39.3–4 mukaisia asioita
suunnittelutarveluvan myöntämisestä lukuun ottamatta hallintosäännön kohdan 39.5 mukaisia asioita (MRL 137 §)
erillisestä tonttijaosta valittamisesta (MRL 194 §)
lunastusluvan tai lunastuksen hakemisesta ja lunastuspäätöksestä valittamisesta sekä antaa niistä pyydetyt kaupungin
lausunnot ja vastineet
jatkoajan myöntämisestä tontin tai muun alueen myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun vastaavan
velvollisuuden täyttämiselle
hyväksyä taloussuunnitelmaesityksen sekä hyväksyä kaupunkikehityslautakunnalle myönnettyjen määrärahojen
käyttösuunnitelmat
osaltaan investointiesityksestä ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä
maankäyttösopimusten ja alueiden kehittämisen valmistelusta ja esitysten tekemisestä kaupunginhallitukselle
kaupungin elinvoimaisuuden kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä
kaupungin strategisen suunnittelun yhteensovittamisesta kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti

33 § Ympäristölautakunta päättää
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä (MRL 21 §)
ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen sekä maa-aineslain mukaisen lupa- ja valvontaviranomaisen
tehtävistä
hulevesien hallintaa valvovan viranomaisen tehtävistä (MRL 103d §)
kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevan lain 15 § mukaisen valvovan viranomaisen tehtävistä
luonnonsuojelulain ja -asetuksen mukaisista luonnonsuojelutehtävistä
maastoliikennelain 8 §:n sekä vesiliikennelain 15 §:n ja 16 §:n mukaisen kiellon ja rajoituksen antamista koskevista esityksistä
ja lausunnoista
hyväksyä taloussuunnitelmaesityksen sekä ympäristölautakunnalle myönnettyjen määrärahojen käyttösuunnitelmat
osaltaan investointiesityksestä ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä
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Ympäristölautakunta voi päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, ympäristölupaviranomaisena ja leirintäalueviranomaisena toimivallan siirrosta edelleen alaiselleen viranhaltijalle, jollei laissa erikseen toisin säädetä tai jollei asia sisällä
hallinnollisen pakon käyttämistä. Se, jolle toimivalta on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaansa edelleen.
Toimivalta on siirretty 19.9.2017 §10 ympäristöinsinöörille, ympäristöbiologille ja ympäristötarkastajalle seuraavasti:
Ympäristönsuojelulaki
- toimintaa koskevan ilmoituksen rekisteröinti (YSL 116 §)
- melua ja tärinää aiheuttavan tilapäistä toimintaa koskevan ilmoituksen
käsittely (YSL 118 §)
- koeluonteisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely (YSL 119 §)
- poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely (YSL 120 §)
- ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten (YSL 188 §)
- poikkeaminen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä
(YSL 202 §, ympäristönsuojelumääräykset 7.3, 8.1, 8.2 ja 12.3 §)
Maastoliikennelaki
- päättäminen luvasta yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi (30 §)
Vesiliikennelaki
- päättäminen luvasta yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi (21 §)
Jätelaki
- keräystoimintaa koskevan ilmoituksen merkitseminen jätehuoltorekisteriin (100 §)
- ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten (136 §)
Vesilaki
- ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten (14 luku 2 § kohta 3)
Maa-aineslaki
- valvontaoikeus ja valvontatehtävän hoitamiseksi oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä
ottamispaikalta
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Ympäristölautakunta antaa ympäristöinsinöörille, ympäristöbiologille ja ympäristötarkastajalle seuraavat
viranhaltijoiden tehtävien hoitamista koskevat määräykset:
- ympäristönsuojelulain, jätelain ja vesilain tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus
(YSL 172 §, JL 122 §, JL 123 § ja VL 14 luku 3 §)
- ympäristönsuojelulain 182 §:n mukainen oikeus antaa väliaikainen määräys kiireellisessä tapauksessa sekä
jätelain 126 §:n ja vesilain 14 luvun 11 §:n mukainen määräysoikeus
- oikeus keskeyttää maa-ainesten ottaminen (maa-aineslaki 15 §)
Toimivalta on siirretty 10.10.2017 §19 ympäristöinsinöörille, ympäristöbiologille ja ympäristötarkastajalle seuraavasti
Ympäristönsuojelulaki
- ympäristöluvassa määrätyn tarkkailusuunnitelman hyväksyminen (YSL 64 §)
-

talousveden käsittelyvaatimuksista poikkeamisen myöntäminen haja-asutusalueella (ympäristönsuojelulaki 156
d §)

Vesihuoltolaki
- vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseen liittyvä päätös (11§)
Merenkulun ympäristönsuojelulaki
- huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen ja merkitseminen ympäristönsuojelun
tietojärjestelmään (9 luku 4§).

34 § Tekninen lautakunta päättää
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vesihuoltolain 22 §:n mukaiset vesihuollon yleiset toimitusehdot
vesihuollon liittymismaksun aluekertoimesta
kaivuu- ja aitaamislupiin liittyvistä maksuista ja ehdoista
venesatamien käyttösäännöistä sekä venepaikkamaksuista
maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaisesta katusuunnitelman hyväksymisestä
maankäyttö- ja rakennuslain 90 §:n mukaisesta merkittävistä muiden yleisten alueiden suunnitelman hyväksymisestä
kadun kunnossapitoa koskevan lain 669/1978 mukaisista asioista, jotka eivät koske valvontaa
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8.

yksityistielaissa tielautakunnalle määrätyistä tehtävistä sekä lisäksi tietoimitusten hakemisesta, tieavustuksista sekä
tienpidon sopimuksista
8 b. valitsee tarvittaessa keskuudestaan yksityistiejaoston, jossa on kolme jäsentä ja heille nimetyt varajäsenet hoitamaan
tehtävänä olevien tietoimitusten ja tiekatselmusten suorittamista, lautakunta määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja
varapuheenjohtajaksi sekä päättää esittelijästä ja sihteeristä
9.
lautakunnan hallinnassa olevan maan, rakennusten ja irtaimen omaisuuden luovutusten periaatteista
10. talonrakennustöiden investointihankkeiden pääpiirustusten hyväksymisestä sekä rakennustyön suorittamistavasta ja työn
aloittamisen ajankohdasta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan
11. kunnallisteknisten töiden rakennusohjelman hyväksymisestä
12. hyväksyä investointihankkeiden hankesuunnitelmat kuultuaan asianomaista lautakuntaa, kun hankkeen arvo on enintään
miljoona euroa
13. hyväksyä taloussuunnitelmaesityksen sekä hyväksyä tekniselle lautakunnalle myönnettyjen määrärahojen
käyttösuunnitelmat
14. koota toimialojen investointiesityksistä koko kaupungin investointisuunnitelma ja tehdä esityksen investointien
toteuttamisjärjestyksestä
15. liikuntapalveluiden maksuista ja myyntihinnoista siltä osin kuin tehtävää ei ole määrätty viranhaltijalle
16. liikunnan alueella toimivien järjestöjen ja yhteisöjen avustusten myöntämisestä
17. liikunta- ja viherpalveluiden hallinnassa olevien tilojen jälleenvuokrauksen perusteista

B. VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA
35 § Kaupunginjohtaja päättää
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa
johtaa kaupunginhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelua
seurata kuntayhteistyönä hoidettavaa toimintaa konserniohjeessa erikseen määritellyn työnjaon mukaisesti
valvoa kaupunginhallituksen päätösten täytäntöönpanoa
valvoa kaupungin toimielinten ja henkilöstön toimintaa ja ryhtyä toimenpiteisiin toiminnassa havaitsemiensa epäkohtien
korjaamiseksi sekä tarvittaessa siirtää asia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi
edustaa tai määrätä kaupungin muu viranhaltija taikka kutsua luottamushenkilö edustamaan kaupunkia yhtiökokouksissa,
neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa, jollei kaupunginhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä
vastata viestinnästä kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan
päättää alaisensa toiminnan osalta tuomioistuimen ja viranomaisen päätökseen tyytymisestä
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9.
10.
11.

vastata kaupungin elinkeinopolitiikasta
johtaa kaupungin strategista suunnittelua
vastata johtajasopimuksessa erikseen määritellyistä tehtävistä

36 § Hallintojohtaja päättää
1.

toimialueen irtaimen omaisuuden myynnistä ja muusta poistamisesta poislukien osakkeet ja osuudet
Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 7/2017 tietohallintojohtajalle: Tietohallintojohtaja päättää tietohallinnon irtaimen
omaisuuden myynnistä ja muusta poistamisesta.

2.
3.
4.

toimialueen toimintaan liittyvien lupien hakemisesta, ellei siitä ole erikseen säädetty tai määrätty
alaisensa toiminnan osalta tuomioistuimen ja viranomaisen päätökseen tyytymisestä
kaupungin omaisuuden vakuuttamisesta sekä kaupungin velvollisuudeksi säädetystä ja muusta vakuuttamisesta
kaupunginhallituksen antamia yleisohjeita noudattaen

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 7/2017 talousjohtajalle.
5. alaistensa hankintarajoista, kuitenkin enintään toimialuejohtajan hankintarajaan asti
Toimivalta on siirretty 19.6.2017 nro 9/2017 hallintopalveluiden viranhaltioille seuraavasti:
- tietohallintojohtaja 50.000 euroa
- hankinta- ja logistiikkapäällikkö 50.000 euroa, kuitenkin niin että hankinta- ja logistiikkapäällikkö päättää puitesopimukset
itsenäisesti kaupunginvaltuuston 31.5.2004, § 72 päätöksen mukaisesti
- talousjohtaja 50.000 euroa
- laskentapäällikkö 25.000 euroa
- henkilöstöjohtaja 25.000 euroa
- hallinnon asiantuntija 10.000 euroa

37 § Sosiaali- ja terveysjohtaja päättää
1.

palvelualueen irtaimen omaisuuden myynnistä ja muusta poistamisesta poislukien osakkeet ja osuudet
Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 2/2017 vastuualue-esimiehille 10.000 euroon asti, kullekin oman vastuualueensa
irtaimen osalta
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2.

ilmoituksenvaraisten palveluntuottajien hyväksymisestä

3.

Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 2/2017 vastuualueille siten, että kukin vastuualue-esimies tai yksikön esimies
hyväksyy oman vastuualueensa tai yksikkönsä alaan kuuluvat. Toimivalta sisältää myös asiaa koskevien lausuntojen
antamisen aluehallintovirastolle ja palvelutuottajien valvonnan.
palveluseteliyritysten auktorisoinnista ja näiden hintojen muutoksista

4.

Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 2/2017 ikäihmisten palveluiden osalta vastuualue-esimiehelle ja perhe- ja
sosiaalipalveluiden osalta yksiköiden esimiehille siten, että kukin hyväksyy oman vastuualueensa tai yksikkönsä alaan
kuuluvat.
asiakaskohtaisen palvelusetelin arvon muuttamisesta

5.

Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 2/2017
kotihoidon osalta kotihoidon johtajalle
tehostetun palveluasumisen osalta ikäihmisten palvelujohtajalle
lapsiperheiden kotipalvelun osalta perhekeskuksen johtajalle ja virkasuhteisille perheohjaajille
henkilökohtaisen avun osalta vammaispalvelupäällikölle
tutkimuslupien myöntämisestä

6.

Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 2/2017 vastuualue-esimiehille siten, että kukin vastuualue-esimies päättää oman
vastuualueensa alaan kuuluvista tutkimusluvista. Jos haettu lupa koskee useaa vastuualuetta, asia käsitellään ennen sen
ratkaisemista palvelualueen johtoryhmässä.
alaistensa hankintarajoista, kuitenkin enintään palvelualuejohtajan hankintarajaan asti
Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 2/2017 alaisten hankintarajoista seuraavasti:
Perhe- ja sosiaalipalvelut
 Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja 25.000 euroa
 Johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalipalvelut ja lastensuojelu 12.500 euroa
 Perhekeskuksen johtaja 12.500 euroa
 Vammaispalvelupäällikkö 12.500 euroa
 Toimintakeskuksen johtaja 12.500 euroa
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Ikäihmisten palvelut
 Ikäihmisten palvelujohtaja 25.000 euroa
 Kotihoidon johtaja 12.500 euroa
 Yksikön johtaja 12.500 euroa
Terveyspalvelut
 Johtava ylilääkäri 25.000 euroa
 Johtava ylihoitaja 12.500 euroa
 Ylilääkäri 12.500 euroa
 Johtava hammaslääkäri 12.500 euroa
 Osastonhoitaja 3.000 euroa
7.

8.

perhehoitajille, tukihenkilöille ja tukiperheille suoritettavista palkkioista sekä kulukorvauksista sekä perhehoidon
toimeksiantosopimusten vahvistamisesta
Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 2/2017 palkkioista ja kulukorvauksista päättämisestä seuraavasti:
perhe- ja sosiaalipalveluiden osalta perhe- ja sosiaalipalvelujohtajalle
ikäihmisten palveluiden osalta ikäihmisten palvelujohtajalle
Perhehoitajien kanssa tehtävien toimeksiantosopimusten vahvistaminen
lastensuojelun osalta lastensuojelupalvelujen johtavalle sosiaalityöntekijälle
vammaispalvelun osalta vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle, palveluohjaajalle, vammaispalvelupäällikölle ja
toimintakeskuksen johtajalle
ikäihmisten palveluiden osalta palveluohjaaja-asumispalvelukoordinaattorille ja palveluohjaajalle
Tukihenkilöiden ja tukiperheiden sopimusten vahvistaminen
lastensuojelupalvelujen johtavalle sosiaalityöntekijälle, lastensuojelupalvelujen sosiaalityöntekijälle ja
perhekeskuksessa perhekeskuksen johtajalle, johtavalle sosiaalityöntekijälle ja virkasuhteiselle perheohjaajalle
sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella yksilölle myönnettävistä palveluista ja tukitoimista sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon yksilökohtaisista asiakasmaksuista ja niiden harkinnanvaraisista muutoksista
Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 2/2017 seuraavasti:
toimeentulotukilain toimeenpano, toimeentulotuen myöntäminen ja takaisinperintä johtavalle sosiaalityöntekijälle,
sosiaalityöntekijälle, sosiaaliohjaajalle, vammaispalvelupäällikölle, etuuskäsittelijälle, ohjaajalle ja kuntoutusohjaajalle
perhehoitajan vapaan aikana perhehoidossa olevan lapsen hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä
huolehtiminen tai avustaminen lastensuojelupalvelujen johtavalle sosiaalityöntekijälle ja lastensuojelupalvelujen
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sosiaalityöntekijälle
perhehoitajalle annettavasta tarvittavasta valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta päättäminen
o lastensuojelun osalta lastensuojelupalvelujen johtavalle sosiaalityöntekijälle ja lastensuojelupalvelujen
sosiaalityöntekijälle
o vammaispalvelun osalta vammaispalvelupäällikölle, sosiaalityöntekijälle, palveluohjaajalle ja toimintakeskuksen
johtajalle
o ikäihmisten palveluiden osalta palveluohjaaja-asumispalvelukoordinaattorille ja palveluohjaajalle.
lastensuojelulain mukaisista asiakkailta perittävistä maksuista päättäminen liittyen lastensuojelun kustannuksiin
lastensuojelupalvelujen sosiaalityöntekijälle asiakkaille maksettavien etuisuuksien osalta ja näiden lisäksi
lastensuojelupalvelujen johtavalle sosiaalityöntekijälle asiakkailta perittävien maksujen osalta
sosiaalihuoltolain mukaisen lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontapalvelun myöntäminen lastenvalvojalle,
perhekeskuksen johtajalle, johtavalle sosiaalityöntekijälle ja sosiaalityöntekijälle
päihdehuoltolain mukaisten palveluiden myöntäminen lastensuojelun asiakkaina oleville perheille koko perheen
sijoituksen ollessa kyseessä sekä alaikäisille lapsille ja jälkihuollossa oleville nuorille, lastensuojelupalvelujen
johtavalle sosiaalityöntekijälle ja lastensuojelupalvelujen sosiaalityöntekijälle.
yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetty valvonta perhe- ja sosiaalipalvelujohtajalle ja ikäihmisten
palvelujohtajalle vastuualueellaan
päättäminen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukitoimista vammaispalvelupäällikölle ja toimintakeskuksen
johtajalle ja vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle kuitenkin pois lukien laitoshoidossa tehtävät yli 10.000 euroa
vuodessa ylittävät hankinnat, joissa päätöksentekijä on vammaispalvelupäällikkö
päättäminen perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualueen
o vammaispalvelulain mukaisista asumispalveluista vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle ja toimintakeskuksen
johtajalle alle 10.000 euron vuotuisissa hankinnoissa ja sen ylittävissä hankinnoissa vammaispalvelupäällikölle
o sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluista sosiaalipalveluiden johtavalle sosiaalityöntekijälle ja
sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijälle, mielenterveys- ja päihdeyksikön sosiaalityöntekijälle sekä perhekeskuksen
johtajalle ja ohjaajalle
asiakkaiden ottaminen työ- ja päivätoimintaan toimintakeskuksen johtajalle sekä ottaminen avotyöhön vammaistyön
ohjaajalle
asiakaskohtaisen työosuusrahan vahvistaminen työ- ja päivätoiminnan osalta toimintakeskuksen johtajalle ja avotyön
osalta vammaistyön ohjaajalle
kehitysvammaisten kotihoidon palvelujen ja tukipalvelujen antaminen lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti
vammaispalvelupäällikölle, vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle ja vammaispalveluohjaajalle
kuntouttavaan työtoimintaan sijoittaminen kuntoutusohjaajalle ja työsuunnittelijalle
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yksiköiden toteutuneista työtoimintapäivistä saamasta korvauksesta päättäminen sosiaalipalveluiden johtavalle
sosiaalityöntekijälle
työllistämistoimintaan sijoittaminen työnsuunnittelijalle
pakolaisten vastaanotosta päättäminen sekä pakolaisista saatavien korvausten perintä kaupunginhallituksen
asettamien periaatteiden mukaisesti sosiaalipalveluiden johtavalle sosiaalityöntekijälle
omaishoidontuen myöntäminen
o alle 65-vuotiaiden asiakkaiden osalta vammaispalvelupäällikölle ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijälle
o 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osalta ikäihmisten palveluiden omaishoidon palveluohjaajalle
omaishoidon tukipalkkioiden määrän tarkistus
o alle 65-vuotiaiden asiakkaiden osalta perhe- ja sosiaalipalvelujohtajalle
o 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osalta ikäihmisten palvelujohtajalle
kotihoidon palvelujen ja tukipalvelujen antaminen sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti
kotihoidon palvelujen osalta kotihoidon toiminnanohjaajalle ja tukipalveluiden osalta kotihoidon palveluohjaajalle ja
palveluohjaajalle, asunnon muutostöiden osalta omaishoidon palveluohjaajalle, kotihoidon palvelusetelien myöntämisen
osalta palveluohjaajalle.
kotihoidosta ja ikäihmisten palveluasumisesta ja perhehoidosta perittävästä korvauksesta päättäminen maksutaksassa
vahvistettujen perusteiden mukaisesti ikäihmisten palvelujen toimistosihteerille
kotihoidon palvelujen ja tukipalvelujen sekä ikäihmisten palvelujen palveluasumisen ja perhehoidon asiakasmaksujen
alentamisesta ja poistamisesta päättäminen kotihoidon palvelujen ja tukipalvelujen osalta kotihoidon johtajalle,
Kaarinakodin, Visiitin, Piikkiökodin, Hovirinnan ja Värttinän osalta yksikön johtajalle ja Tupasvillan osalta ikäihmisten
palvelujohtajalle
omaishoidon tukikeskuksen palveluasumisjaksojen myöntäminen omaishoidon palveluohjaajalle ja yksikön johtajalle
(Kaarinakoti-Visiitti)
ikäihmisten palvelujen palveluasumisen ja perhehoidon hoitopaikkojen myöntäminen palveluohjaajaasumispalvelukoordinaattorille ja palveluohjaajalle
vanhainkodin hoitopaikkojen myöntäminen yksikön johtajalle (Valmakoti-Vanamo)
vanhainkodin ja terveyskeskuksen sairaalan pitkäaikaishoidon hoitomaksujen vahvistamisesta maksutaksassa
vahvistettujen perusteiden mukaisesti ikäihmisten palvelujen vastuualueen toimistosihteerille
vanhainkodissa hoidettavien henkilöiden hoitomaksujen alentaminen tai poistaminen yksikön johtajalle (ValmakotiVanamo)
vapaakortin myöntäminen maksukaton täyttyessä ikäihmisten palvelujen vastuualueen toimistosihteerille
muusta lakien, asetusten ja sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesta sosiaalihuollon
antamisesta
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9.

o ikäihmisten palvelujen osalta ikäihmisten palvelujohtajalle
o perhe- ja sosiaalipalvelujen osalta perhe- ja sosiaalipalvelujohtajalle, vammaispalvelupäällikölle ja
toimintakeskuksen johtajalle, perhekeskuksen johtajalle, johtavalle sosiaalityöntekijälle, sosiaalityöntekijälle,
lastenvalvojalle, perheohjaajalle ja ohjaajalle
lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja veteraanikuntoutuksesta päättäminen johtavalle ylilääkärille
terveyskeskuksen sairaalassa hoidettavien henkilöiden hoitomaksujen alentaminen tai poistaminen johtavalle
ylilääkärille ja ylilääkärille
lääkärin vastaanottoajan käyttämättä ja peruuttamatta jättämisestä perittävän maksun poistaminen johtavalle
ylilääkärille ja ylilääkärille
hammashuollon vastaanottoajan käyttämättä ja peruuttamatta jättämisestä perittävän maksun poistaminen johtavalle
hammaslääkärille
mielenterveys- ja päihdeyksikön päihdehuoltolain mukaisten palveluiden myöntäminen mielenterveys- ja päihdeyksikön
sosiaalityöntekijälle ja päihdeterapeutille
mielenterveys- ja päihdeyksikön asiakkaiden toimeentulotuen myöntäminen ja takaisinperintä sosiaalityöntekijälle
mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluista päättäminen mielenterveys- ja päihdeyksikön
sosiaalityöntekijälle
mielenterveys- ja päihdeyksikön asiakkaiden kotihoidon palvelujen ja tukipalvelujen antaminen ylilääkärille ja johtavalle
ylilääkärille
mielenterveys- ja päihdeyksikön asiakkaiden kotihoidon palvelujen ja tukipalvelujen asiakasmaksujen alentaminen ja
poistaminen johtavalle ylilääkärille ja ylilääkärille
mielenterveys- ja päihdeyksikön asiakkaiden työosuusrahojen määrästä johtavalle ylilääkärille
päättäminen muusta lakien, asetusten ja sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesta
terveyspalvelujen toimialaan kuuluvasta sosiaali- ja terveydenhuollon antamisesta johtavalle ylilääkärille
palvelualueen hallinnassa olevien tilojen jälleenvuokrauksesta
Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 2/2017 perhe- ja sosiaalipalvelujohtajalle, ikäihmisten palvelujohtajalle ja johtavalle
ylilääkärille kunkin oman vastuualueen toiminnan osalta; toimivaltaan sisältyy asunnon ja muun tilan vuokraus tila- ja
ravintopalveluilta tai muulta kiinteistön omistajalta, asunnon ja muun tilan vuokran määritys, vuokrasopimuksen tekeminen ja
allekirjoitus sekä vuokranmääritys.
Poikkeuksena edelliseen siirretään asunnon vuokrasopimuksen tekeminen ja allekirjoittaminen Kaarinakodin, Piikkiökodin ja
Hovirinta-Värttinän osalta yksikön johtajalle sekä tukiasunnon vuokrasopimuksen tekeminen ja allekirjoittaminen
perhekeskuksen johtajalle ja johtavalle sosiaalityöntekijälle.
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10.
11.

palvelualueen toimintaan liittyvien lupien hakemisesta, ellei siitä ole erikseen säädetty tai määrätty
alaisensa toiminnan osalta tuomioistuimen ja viranomaisen päätökseen tyytymisestä

38 § Sivistysjohtaja päättää
1.

palvelualueen hallinnassa olevien tilojen käyttövuoroista ja aukioloajoista

2.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017:
Vapaa-ajan palvelut: yksiköiden esimiehille hallinnassaan olevien tilojen osalta
vapaa-ajan palveluiden leiri-, kurssi-, osallistumis- ym. maksujen suuruudesta
Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 yksiköiden esimiehille oman yksikkönsä toiminnan osalta.
palvelualueen irtaimen omaisuuden myynnistä ja muusta poistamisesta poislukien osakkeet ja osuudet

3.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017:
Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen johtajalle
Koulutus: johtavalle rehtorille
Vapaa-ajan palvelut: kansalaisopiston rehtorille, kulttuuri- ja kirjastopalvelujen osalta kirjastotoimenjohtajalle
4.

esi- ja perusopetuksen oppilaan koulukuljetusten järjestämisestä

5.
6.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 esiopetuksen osalta varhaiskasvatuksen johtajalle, perusopetuksen osalta
johtavalle rehtorille.
opettajan virantoimitusvelvollisuuden laajentamisesta/poistamisesta rehtorin tehtävien osalta (ei toimivallan delegointia
1.6.2017 nro 4/2017).
vieraskuntalaisten oppilaiden ottamisesta perusopetukseen

7.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 johtavalle rehtorille.
oppilasvalintojen perusteista

8.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 johtavalle rehtorille.
alaistensa hankintarajoista, kuitenkin enintään palvelualuejohtajan hankintarajaan asti (ei toimivallan delegointia 1.6.2017
nro 4/2017).
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9.

lapsen ottamisesta päiväkotiin, perhepäivähoitoon, vuorohoitoon tai leikkitoimintaan sivistyslautakunnan vahvistamien
perusteiden mukaisesti

10.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 päivähoidon ohjaajalle, perhepäivähoidon ohjaajille, päiväkodinjohtajille (sis.
vuorokodin johtaja).
esiopetuksen järjestämispaikoista

11.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 varhaiskasvatuksen johtajalle.
esiopetukseen ottamisesta

12.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 päivähoidon ohjaajalle, perhepäivähoidon ohjaajille, päiväkodinjohtajille (sis.
vuorokodin johtaja).
päivähoidon tukitoimenpiteistä erityispäivähoidon tarpeessa olevan lapsen kohdalla

13.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 päivähoidon ohjaajalle.
lapsikohtaisen varhaiskasvatuksen toiminta-ajoista

14.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 päivähoidon ohjaajalle, perhepäivähoidon ohjaajille, päiväkodinjohtajille (sis.
vuorokodin johtaja).
päivähoidon asiakasmaksujen alentamisesta tai poistamisesta

15.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 varhaiskasvatuksen johtajalle.
koulutapaturman korvaamisesta

16.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 johtavalle rehtorille.
tutkimuslupien myöntämisestä
Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017:
Vapaa-ajan palvelut: kansalaisopiston rehtorille koko vastuualueen osalta, yksiköiden esimiehille omien yksiköidensä osalta
Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen johtajalle
Koulutus: johtavalle rehtorille koko vastuualueen osalta, rehtorille jos koskee vain yhtä koulua

H:\konsjoht\KAUPJ\JOHTOS\Hallintosaannon_ratkaisuvallansiirrot_01102018.docx

18/29
17.

lähikoulun osoittamisesta kaarinalaisille oppilaille

18.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 johtavalle rehtorille.
luvasta aloittaa koulunkäynti yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin

19.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 johtavalle rehtorille.
oppilaan vapauttamisesta koulunkäynnistä

20.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 johtavalle rehtorille yli 30 vuorokauden osalta, rehtorille 4-30 vrk (Kotimäen
koulun, Piikkiön yhtenäiskoulun ja Piispanlähteen koulun osalta koulun apulaisrehtorille), opettajalle 1-3 vrk.
erityisen tuen antamisesta oppilaalle huoltajan suostumuksella

21.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 varhaiskasvatuksen osalta varhaiskasvatuksen johtajalle, perusopetuksen osalta
johtavalle rehtorille.
11-vuotiseen oppivelvollisuuteen ottamisesta

22.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 johtavalle rehtorille.
opettajanvirkojen sijoittamisesta eri kouluille

23.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 johtavalle rehtorille.
opettajavirkoihin liittyvien oppiaineiden muutoksista rehtorin esityksen pohjalta

24.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 johtavalle rehtorille.
tulkitsemis- ja avustajapalveluista ja erityisistä apuvälineistä

25.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 johtavalle rehtorille.
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta

26.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 rehtoreille.
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun alentamisesta tai poistamisesta
Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 johtavalle rehtorille.

H:\konsjoht\KAUPJ\JOHTOS\Hallintosaannon_ratkaisuvallansiirrot_01102018.docx

19/29
27.

kirjastotoimen hallinnassa olevien tilojen käytöstä

28.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 kirjastotoimen johtajalle.
kirjaston aukioloajoista

29.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 kirjastotoimen johtajalle.
kirjastopalveluista perittävien maksujen alentamisesta tai poistamisesta

30.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 kirjastotoimen johtajalle.
kirjaston käyttäjän asettamisesta kirjastokohtaiseen määräaikaiseen kirjaston käyttökieltoon

31.
32.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 kirjastotoimen johtajalle.
opiskelijan pidättämisestä opiskelusta rikostutkinnan ajaksi (ei toimivallan delegointia 1.6.2017 nro 4/2017).
vapautuksen myöntämisestä lukion opiskelusta

33.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 lukion aikuislinjan osalta apulaisrehtorille, muun lukiokoulutuksen osalta lukion
rehtorille.
perusopetuksessa valitun aineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi

34.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 rehtorille.
oppilaalle/opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta

35.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 rehtorille.
oppilaalle annettavasta tutkintotodistuksesta, päättö- ja erotodistuksesta sekä todistuksesta oppimäärän suorittamisesta

36.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 rehtorille (lukion aikuislinjan osalta apulaisrehtorille).
opetusharjoittelijan ottamisesta

37.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 rehtorille (lukion aikuislinjan osalta apulaisrehtorille).
lukion opiskelijoiden valinnasta ja muualla suoritettujen opintojen tunnistamisesta
Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 lukion aikuislinjan osalta apulaisrehtorille, muun lukiokoulutuksen osalta lukion
rehtorille.
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38.

luvasta opiskelujen suoritusajan pidennykseen

39.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 lukion aikuislinjan osalta apulaisrehtorille, muun lukiokoulutuksen osalta lukion
rehtorille.
lukuvuoden aikana koulutyön vuotuisen suunnitelman muutoksista, joiden taloudellinen vaikutus ei ole merkittävä

40.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 rehtorille (lukion aikuislinjan osalta apulaisrehtorille).
tilojen edelleen vuokraamisesta

41.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017:
Varhaiskasvatus: perhepäivähoidon ohjaajille, päiväkodinjohtajille (sis. vuorokodin johtaja)
Koulutus: rehtorille (Kaarinan lukion aikuislinjan osalta apulaisrehtorille, Kotimäen koulun osalta apulaisrehtorille)
Vapaa-ajan palvelut: yksiköiden esimiehille hallinnassaan olevien tilojen osalta
kaarinalaisen oppilaan toissijaisesta koulupaikasta

42.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 rehtorille.
oppilaan/opiskelijan opiskelun poikkeuksellisesta järjestämisestä

43.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 rehtorille (lukion aikuislinjan osalta apulaisrehtorille).
opetuksen julkisuuden rajoittamisesta perustellusta syystä

44.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 rehtorille (lukion aikuislinjan osalta apulaisrehtorille).
luvasta suorittaa lukion opintoja opetukseen osallistumatta

45.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 lukion aikuislinjan osalta apulaisrehtorille, muun lukiokoulutuksen osalta
rehtorille.
oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman vahvistamisesta

46.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 rehtorille.
opiskelijan toteamisesta eronneeksi
Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 rehtorille (lukion aikuislinjan osalta apulaisrehtorille).
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47.

koulun työjärjestyksistä sekä henkilöstölle erikseen määrättävistä tehtävistä

48.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 rehtorille (lukion aikuislinjan osalta apulaisrehtorille).
opettajasta, joka arvioi muualla kuin koulussa opiskelevan oppilaan edistymistä

49.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 rehtorille.
koulutuspalvelujen hankkimisesta ulkopuolelta

50.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 rehtorille.
oppilaskunnan toiminnan järjestämisestä

51.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 rehtorille (lukion aikuislinjan osalta apulaisrehtorille).
palvelualueen toimintaan liittyvien lupien hakemisesta, ellei siitä ole erikseen säädetty tai määrätty

52.
53.

54.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017:
Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen johtajalle
Koulutus: johtavalle rehtorille
Vapaa-ajan palvelut: yksiköiden esimiehille omien yksiköidensä osalta, kulttuuritoimen osalta kulttuurisihteerille
alaisensa toiminnan osalta tuomioistuimen ja viranomaisen päätökseen tyytymisestä (ei toimivallan delegointia 1.6.2017 nro
4/2017).
asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasuntojen enimmäishinnan vahvistamisesta sekä asumisoikeuden haltijan
hyväksymisestä
Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 asuntoasioista vastaavalle yhteispalvelupisteen palveluneuvojalle.
aravavuokratalojen vuokralaisvalintojen valvomisesta ja vahvistamisesta
Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 4/2017 asuntoasioista vastaavalle yhteispalvelupisteen palveluneuvojalle.

39 § Kaupunginarkkitehti
1.
2.

päättää asemakaavan laatimisesta aiheutuneiden kustannusten perimisestä (MRL 59 §)
päättää rakennuslainsäädännössä ja rakennusjärjestyksessä rakennusvalvontaviranomaiselle määrättyjen lupien ja
vähäisten poikkeusten myöntämisestä
Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 johtavalle rakennustarkastajalle, rakennustarkastajalle ja LVI-tarkastajalle.
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3.

4.
5.
6.

päättää omakotitonttia (AO) koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeamisluvan myöntämisestä
asemakaavamääräyksistä ja rakentamistapaohjeista rakennusoikeutta ja tontin käyttötarkoitusta lukuun ottamatta
Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 rakennustarkastajalle.
päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen tontin muodostamista koskevan poikkeamisluvan myöntämisestä
päättää suunnittelutarveluvan myöntämisestä asuinpientalon tai loma-asunnon rakentamista varten silloin, kun
rakennuspaikka ja rakennusoikeus on osoitettu oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai kysymyksessä on olemassa oleva
rakennuspaikka (MRL 137 §)
1) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisen maisematyöluvan myöntämisestä kiinteistöllä suoritettavan täytön
ja kaivuun osalta sekä rantaa muokkaavan toimenpiteen osalta
Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 rakennustarkastajalle.
2) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisen maisematyöluvan myöntämisestä maa-ainesten ottamista varten
Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 ympäristöinsinöörille.

7.

päättää rakennusrasitteesta (MRL158 §)

8.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 rakennustarkastajalle.
päättää johdon sijoittamisesta, yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta sekä luonnollisen vedenjuoksun muuttamisesta
(MRL 161, 163 ja 165 §)

9.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 rakennustarkastajalle.
päättää kiinteistöjen yhteisjärjestelystä (MRL 164 §)

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 rakennustarkastajalle.
10. päättää kokoontumistiloista (MRA 54 §)
Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 rakennustarkastajalle.
11. päättää väestönsuojan rakentamisvelvollisuuden lykkäyksestä ja poikkeuksen rakenteellisista vaatimuksista (pelastuslaki
71 §, 75 §)
Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 rakennustarkastajalle.
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12. päättää postilaatikon sijainnista (postilaki 44)
13.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 rakennustarkastajalle
määrää kaupungin edustajan maanmittaus- ja lunastustoimitukseen

14.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 maankäyttöinsinöörille ja paikkatietopäällikölle.
laatii ja hyväksyy erillisen tonttijaon (MRL 79 §)

15.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 paikkatietopäällikölle.
päättää kiinteistönmuodostamislain mukaisesta kunnan suostumuksesta tai lausunnosta

16.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 paikkatietopäällikölle.
päättää kartankäyttöoikeudesta

17.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 paikkatietopäällikölle.
päättää osoitenumeroinnista

18.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 paikkatietopäällikölle.
päättää katualueen haltuunotosta sekä siitä maksettavasta korvauksesta kaupunginhallituksen päättämien perusteiden
mukaan (MRL 95 §)

19.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 paikkatietopäällikölle.
päättää rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä sekä katselmuksesta, jossa todetaan rakennuksen paikka
ja korkeusasema (MRA 75 §)

20.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 mittaustyönjohtajalle.
pitää luetteloa annetuista rakentamiskehotuksista (MRL 97 § ja MRA 101 §)

21.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 maankäyttöinsinöörille.
pitää luetteloa kehittämiskorvauspäätöksistä (MRL 91 p §)
Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 maankäyttöinsinöörille.
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22.

päättää tontin osan, kiinteistön osan ja muun pienehkön kiinteistön hankkimisesta ja luovutuksesta sekä asemakaavan
mukaisen yleisen alueen hankkimisesta enintään siihen euromääräiseen rajaan asti kuin mikä on kaupunginarkkitehdin
päätösvalta hankinta-asioissa

23.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 maankäyttöinsinöörille.
päättää kiinteistöjen ja määräalojen myymisestä ja vuokraamisesta kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti
sekä vuokrattujen tonttien myymisestä lunastustapauksissa

24.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 maankäyttöinsinöörille.
päättää kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta noudattaen niitä ohjeita, joita kaupunginhallitus on
mahdollisesti antanut

25.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 maankäyttöinsinöörille.
päättää yritystontin varaamisesta suunnittelua varten enintään kuudeksi kuukaudeksi

26.
27.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 maankäyttöinsinöörille.
antaa MRA 65 §:n mukaisen lausunnon ja suostumuksen, kun kaupunkia kuullaan rakennuslupamenettelyssä naapurina
päättää rasitesopimuksesta

28.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 maankäyttöinsinöörille.
antaa kaupungin omistamaa maata ja pienehköjä hankkeita koskevia lausuntoja, käyttölupia, sijoittamispäätöksiä,
suostumuksia tai vastaavia

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 maankäyttöinsinöörille.
29. edustaa kaupunkia yhteisen alueen osakaskunnan kokouksessa
30.

hakee kiinteistötoimitusta lukuun ottamatta kohdan 32.10 mukaisia asioita

31.
32.
33.
34.
35.

Toimivalta on siirretty 1.6.2017 nro 3/2017 maankäyttöinsinöörille.
päättää alaistensa hankintarajoista, kuitenkin enintään palvelualuejohtajan hankintarajaan asti
päättää palvelualueen irtaimen omaisuuden myynnistä ja muusta poistamisesta pois lukien osakkeet ja osuudet
päättää lautakunnan hallinnassa olevan kiinteän tai irtaimen omaisuuden tilapäisestä luovutuksesta ulkopuolisille
päättää palvelualueeseen liittyvien vakuuksien hyväksymisestä
päättää palvelualueen toimintaan liittyvien lupien hakemisesta, ellei siitä ole erikseen säädetty tai määrätty
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36.

päättää alaisensa toiminnan osalta tuomioistuimen ja viranomaisen päätökseen tyytymisestä

41 § Tekninen johtaja päättää
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

palvelualueen irtaimen omaisuuden myynnistä ja muusta poistamisesta pois lukien osakkeet ja osuudet
palvelualueen toimintaan liittyvien lupien hakemisesta, ellei siitä ole erikseen säädetty tai määrätty
vesi- ja viemärilaitoksen sopimusten irtisanomisesta, virheeseen liittyvästä hinnanalennuksesta tai vahingonkorvauksesta
vesihuoltolain 24, 27 ja 28 §:ien mukaisesti
Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 9/2017 vesihuoltopäällikölle.
johdon tai pysyvän laitteen asentamisesta teknisen lautakunnan hallinnassa olevalle maalle
Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 10/2017 kaupungininsinöörille.
lautakunnan hallinnassa olevan kiinteän tai irtaimen omaisuuden määräaikaisesta luovutuksesta ulkopuolisille enintään
viideksi vuodeksi
Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 10/2017 katujen, torin ja Oskarinaukion osalta lautakunnan hallinnassa olevan kiinteän
tai irtaimen omaisuuden määräaikaisesta luovutuksesta enintään viideksi vuodeksi kaupungininsinöörille.
toimialaan liittyvien vakuuksien hyväksymisestä
kunnossa- ja puhtaanapitoon sekä rakentamiseen liittyvistä vahingonkorvauksista päätösvallan puitteissa
Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 10/2017 kaupungininsinöörille.
maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaisesta kadunpitopäätöksen tekemisestä
kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevan lain mukaisista kadun ja torin kunnossa- ja
puhtaanapitämistä sekä niiden tehtävien kaupungille ottamista koskevista asioista
Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 10/2017 kaupungininsinöörille.
tieliikennelain mukaisesta liikenteen ohjauslaitteen asentamisesta
Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 10/2017 kaupungininsinöörille.
ajoneuvojen siirtämistä ja romuajoneuvojen hävittämistä koskevan lain ja asetuksen perusteella kaupungille kuuluvista
siirtämis-, hävittämis- ja korvausasioista
Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 10/2017 kaupungininsinöörille.
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12.

yksityistielain mukaisista tienpito- ja sopimusasioista

13.

Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 10/2017 kaupungininsinöörille.
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 §:n mukaisista vähäisistä katusuunnitelmamuutoksista sekä 46 §:n mukaisista
vähäisistä yleisten alueiden suunnitelmamuutoksista

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 11/2017 katusuunnitelmien osalta kaupungininsinöörille ja yleisten alueiden osalta
viheraluepäällikölle.
maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisia puunkaatotoimenpiteitä koskevien lupien myöntämisestä
Toimivalta on siirretty 23.2.2018 nro 32/2018 viheraluemestarille.
maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta maksettavista korvauksista
teknisen lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan
Tila- ja ravintopalveluiden ylläpitopalveluista perittävistä korvauksista
Toimivalta on siirretty 30.9.2018 nro 18/2018 palvelupäällikölle. Siirto on voimassa 1.10.2018 alkaen, kunnes valittava
tilakeskuksen päällikkö aloittaa virassaan.
Tila- ja ravintopalveluiden kaupungin organisaation ulkopuolisilta perittävistä maksuista
Toimivalta on siirretty 30.9.2018 nro 18/2018 palvelupäällikölle. Siirto on voimassa 1.10.2018 alkaen, kunnes valittava
tilakeskuksen päällikkö aloittaa virassaan.
kaupungin tarvitsemien päästöoikeuksien hankkimisesta
Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n sähköosuuden myynnistä
kaupungin sähkön hankintaan liittyvistä kiinnityksistä
alaisensa toiminnan osalta tuomioistuimen ja viranomaisen päätökseen tyytymisestä
alaistensa hankintarajoista, kuitenkin enintään palvelualuejohtajan hankintarajaan asti
Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 14/2017 vastuualueiden esimiesten sekä toimistopäällikön hankintarajojen osalta:
• kaupungininsinööri 25.000 euroa
• vesihuoltopäällikkö 25.000 euroa
• tilakeskuksen päällikkö 25.000 euroa
• viheraluepäällikkö 25.000 euroa
• toimistopäällikkö 10.000 euroa

Toimivalta on siirretty 19.9.2018 nro 11/2018 tila- ja ravintopalveluiden sopimustekniset asiat, mm. hankinnat max. 25.000 €:on asti
tilakeskuksen päälliköltä rakennuttajapäällikölle. Siirto on voimassa 19.9.2018 alkaen ja jatkuu kunnes uusi viranhaltija
aloittaa virassaan.
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23.

katu- ja muille yleisille alueille sijoitettavista mainoslaitteista ja opasteviitoista (MRL 126 §, MRA 62.1 § kohta 8)

24.

Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 10/2017 kaupungininsinöörille.
liikuntapaikkojen ja muiden tilojen käyttövuoroista ja aukioloajoista sekä koulun liikuntatilojen vuorojen jaosta kouluajan
ulkopuolisen käytön osalta

25.

Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 15/2017 liikuntapäällikölle.
liikunnan alueen leiri-, kurssi-, osallistumis- ym. maksujen suuruudesta
Toimivalta on siirretty 28.6.2017 nro 15/2017 liikuntapäällikölle.

42 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta
Toimielin voi päättämässään laajuudessa siirtää asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaansa alaiselleen
viranhaltijalle.
Ratkaisuvalta on siirretty 12.6.2017 kaupunginhallitus § 268 hallintojohtajalle.
Ratkaisuvalta on siirretty 26.9.2017 sosiaali- ja terveyslautakunta 26.9.2017 § 39:
1. yksiköiden esimiehille milloin asiakirjat ovat heidän yksikkönsä hallussa
2. vastuualuejohtajalle milloin asiakirjat ovat useamman yksikön hallussa
3. palvelualuejohtajalle milloin asiakirjat ovat useamman vastuualueen hallussa.

47.2 § Palkkauksesta päättäminen
Kaupunginjohtajan sekä palvelualuejohtajan ja toimialuejohtajan tehtäviä hoitavan viranhaltijan tehtäväkohtaisesta palkasta
päättää kaupunginhallitus.
Muun vakinaisen henkilökunnan tehtäväkohtaisesta palkasta päättää palvelualuejohtaja/toimialuejohtaja.
Määräaikaisen henkilökunnan tehtäväkohtaisesta palkasta päättää palvelualuejohtajaa/toimialuejohtajaa kuultuaan sama
viranhaltija, joka päättää ko. henkilön palvelussuhteeseen ottamisesta.
Lyhytaikaisten lisätehtävien osalta palkasta päättää ko. henkilön esimiehen esimies tai hänen määräämänsä.
Ratkaisuvalta on siirretty 23.11.2017 niin, että toimialuejohtaja ja palvelualuejohtajat päättävät lyhytaikaisten lisätehtävien
palkasta kaupunginjohtajalle määritellyn päätösvallan osalta.
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49 § Toimivalta työsopimussuhteisten tehtävien perustamisessa, lakkauttamisessa ja nimikkeen muuttamisesta
Kaupunginhallitus päättää vakituisten työsopimussuhteisten vakanssien perustamisesta, lakkauttamisesta ja siirtämisestä toiselle
palvelualueelle/ toimialueelle.
Nimikkeiden muuttamisesta päättää palvelualuejohtaja/ toimialuejohtaja tai hänen määräämänsä.

55 § Virka- ja työehtosopimuksen määräysten soveltaminen
Mikäli tässä luvussa ei ole toisin määrätty, virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta päättää
palvelualuejohtaja/toimialuejohtaja tai hänen määräämänsä yleisten ohjeistusten mukaisesti.
Henkilöstöjohtaja tai hänen määräämänsä myöntää henkilökohtaiset lisät, työkokemuslisät, ammattialalisät, vuosisidonnaiset lisät
ja muut niihin verrattavat lisät, jotka eivät ole harkinnanvaraisia, ellei toisin ole määrätty.

65 § Ratkaisuvalta eräissä henkilöstöasioissa
Henkilöstöjohtaja päättää henkilön määräaikaisesta siirrosta toiseen palvelussuhteeseen, jos siirto rahoitetaan
uudelleensijoituksen määrärahoista.
Mikäli tässä hallintosäännössä ei muuta määrätä, kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja muiden
henkilöiden osalta esimies
 myöntää vuosiloman
 myöntää sellaisen virka- ja työvapaan, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja
työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus,
 myöntää yleisten ohjeistusten mukaisesti harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan, mikäli harkittavaksi ei tule virka- tai
työvapaan ajalta maksettavan palkan määrä,
 antaa alaiselleen henkilökunnalle koti- ja ulkomaan virka- ja työmatkamääräykset,
 päättää koulutus-, opinto-, seminaari- ja tutustumismatkoista,
 päättää lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöstä, varallaolosta ja varallaolojärjestelmästä.
Viranhaltijat voivat siirtää ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille.
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70 § Talousarvion täytäntöönpano
Kaupunginhallitus, lautakunnat ja laskentapalveluiden johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.
Käyttösuunnitelma voi muodostua myös sopimusohjausmalliin liittyvistä sopimuksista. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman
hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle

74 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen
Kaupungin omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää kaupunginhallitus valtuuston hyväksymien perusteiden
mukaisesti, ellei hallintosäännössä erikseen toisin määrätä. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja
viranhaltijoille.

76 § Rahatoimen hoitaminen
Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, talousjohtaja tai hallintojohtaja kukin yksin päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta
noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää
toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.
Kaupunginhallitus päättää kaupungin lainakannan korkosuojauksista tai niiden muutoksista. Kaupunginhallitus voi siirtää
korkosuojauksiin liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.
Ratkaisuvalta on siirretty 20.11.2017 kaupunginhallitus § 454. Kaupunginhallitus
1. päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään talousjohtajan esityksestä kaupungin lainakannan
korkosuojauksista tai niiden muutoksista ja
2. päätti, että valtuutus on voimassa 31.12.2021 asti.

78 § Maksuista päättäminen
Kaupunginhallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen toimielimelle tai
viranhaltijalle.
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