
 

 

 
Kaupunginhallituksen ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille 
   
Kaupunginhallitus 01.06.2021 § 109    
95/00.01.01/2021    
 

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi 
 
Kaupunginvaltuusto päättii 12.4.2021 § 65 hallintosäännön 
päivittämisestä ja organisaatiorakenteen muutoksesta. 
 
Hallintosäännön luvussa 6 on määrätty viranhaltijoiden 
ratkaisuvallasta henkilöstöasioissa. Muiden asioiden osalta toimielin 
voi hallintosäännön 25 §:n nojalla siirtää toimivaltaansa edelleen 
alaiselleen viranomaiselle. 
 
Kaupunginhallitus on päätöksellään 6.6.2017 § 110 delegoinut 
päätösvaltaansa seuraavasti: 
 
Kaupunginjohtaja:  
- päättää tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien 
järjestämisestä  
- edustaa tai määrää kaupungin muun viranhaltijan tai kutsuu 
luottamushenkilön edustamaan kaupunkia neuvotteluissa, 
työryhmissä, tiedotus-, koulutus- ja edustustilaisuuksissa, jollei 
kaupunginhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä  
- päättää kaupungin vaakunan käyttämisestä  
 
Elinvoima- ja konsernipalveluiden toimialajohtaja:  
- päättää alaisensa henkilöstön nimeämisestä edustamaan 
kaupunkia neuvotteluissa, työryhmissä, projekteissa, tiedotus- ja 
edustustilaisuuksissa tms., jollei toisin ole määrätty 
- päättää kaupunginviraston yleisistä ja kokoustilojen hankinnoista 
sekä kaupunginviraston asiakirjahallintoon ja tuottamiseen 
kuuluvista hankinnoista määrärahojen puitteissa  
- päättää käytöstä poistetun elinvoima- ja konsernipalveluiden toimi 
alan irtaimiston myymisestä ja hävittämisestä, ellei toisin ole 
määrätty  
- päättää elinkeinoelämän edistämiseksi myönnettävistä 
avustuksista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden ja 
hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti  
 
Talous- ja hallintopäällikkö:  
- kaupunginhallitus valtuuttaa talous- ja hallintopäällikön toimimaan 
varmentajana hallintosäännön 143 §:n mukaisesti kaupungin 
nimenkirjoitusasioissa  
- päättää kaupungin pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta  
- päättää kiinnitysten ja muiden vakuuksien vapauttamisesta ja 
luovuttamisesta ao. velvoitteen tultua suoritetuksi  
- päättää luoton ottamisesta talousarviossa vahvistetun nettolainan 
oton rajoissa sekä tilapäisluoton ottamisesta kaupunginvaltuuston 
vahvistamissa rajoissa  
- päättää korkoriskien suojauksesta  



 

 

- päättää kaupungin rahavarojen sijoittamisesta  
- päättää yleishyödyllisten yhteisöjen avustamisesta kiinteistöveroa 
vastaavalla summalla kaupunginvaltuuston ja -hallituksen 
hyväksymien periaatteiden mukaisesti  
- päättää kaupungin puolesta allekirjoitettujen kaavanmukaisten 
asuntorakentamiseen tarkoitettujen tonttien kauppakirjojen 
hyväksymisestä kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden ja 
kaupunginvaltuuston vahvistamien hintojen mukaan  
- kaupunginhallitus nimeää talous- ja hallintopäällikön valtuuston 
asiakirjoja koskevia tietopyyntöjä ratkaisevaksi viranhaltijaksi 
hallintosäännön 26 §:n mukaisesti  
 
Henkilöstöpäällikkö:  
- päättää henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan 
myöntämisestä 
- päättää kaupungin henkilöstön osallistumisesta 
ammattiyhdistyskoulutukseen ja -luottamustehtäviin, työsuojelu- ja 
YT-koulutukseen 
- toimii palkka-asiamiehenä ja käyttää kaupungin päätäntävaltaa 
neuvotteluissa, paikallissopimusten allekirjoittamisessa sekä työn 
vaativuuden arvioinneissa kaupunginhallituksen hyväksymien 
periaatteiden mukaisesti  
- hyväksyy Tyky-toiminnan toimintasuunnitelman  
 
Arkistosihteeri:  
- kaupunginhallitus nimeää arkistosihteerin asiakirjahallinnosta vas 
taavaksi viranhaltijaksi hallintosäännön 49 §:n mukaisesti  
 
Tekninen johtaja:  
- päättää kaupungin etuosto-oikeuden käyttämisestä  
 
Mittausteknikko:  
- hyväksyy kaupungin omistamien viljelysmaiden vuokrasopimukset 
ottaen huomioon kaupungin maankäytön suunnittelun ja tarpeet  
 
Sivistystoimenjohtaja:  
- päättää liikennelupalausunnoista 
 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää delegoida 1.6.2021 päätösvaltaansa 
seuraavasti: 
 
Kaupunginjohtaja:  
- päättää tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien 
järjestämisestä  
- edustaa tai määrää kaupungin muun viranhaltijan tai kutsuu 
luottamushenkilön edustamaan kaupunkia neuvotteluissa, 
työryhmissä, tiedotus-, koulutus- ja edustustilaisuuksissa, jollei 
kaupunginhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä  
- päättää kaupungin vaakunan käyttämisestä  
 
Elinvoima- ja konsernipalveluiden toimialajohtaja: 
- päättää määrärahojen puitteissa niistä toimialansa hankinnoista, 
jotka alittavat voimassa olevan hankintalainsäädännön kansallisen 



 

 

kynnysarvon 
- päättää käytöstä poistetun elinvoima- ja konsernipalveluiden 
toimialan irtaimiston myymisestä ja hävittämisestä, ellei toisin ole 
määrätty  
- päättää elinkeinoelämän edistämiseksi myönnettävistä 
avustuksista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden ja 
hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti  
- päättää hankkeiden kuntarahoituksesta 4 000 euroon saakka 
- päättää alaisensa henkilöstön nimeämisestä edustamaan 
kaupunkia neuvotteluissa, työryhmissä, projekteissa, tiedotus- ja 
edustustilaisuuksissa tms., jollei toisin ole määrätty 
 
Talous- ja hallintojohtaja:  
- päättää kaupungin pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta  
- päättää kiinnitysten ja muiden vakuuksien vapauttamisesta ja 
luovuttamisesta ao. velvoitteen tultua suoritetuksi  
- päättää luoton ottamisesta talousarviossa vahvistetun nettolainan 
oton rajoissa sekä tilapäisluoton ottamisesta kaupunginvaltuuston 
vahvistamissa rajoissa  
- päättää korkoriskien suojauksesta  
- päättää kaupungin rahavarojen sijoittamisesta  
- päättää yleishyödyllisten yhteisöjen avustamisesta kiinteistöveroa 
vastaavalla summalla kaupunginvaltuuston ja -hallituksen 
hyväksymien periaatteiden mukaisesti  
- kaupunginhallitus nimeää talous- ja hallintojohtajan valtuuston 
asiakirjoja koskevia tietopyyntöjä ratkaisevaksi viranhaltijaksi 
hallintosäännön 26 §:n mukaisesti  
 
Henkilöstöpäällikkö:  
- päättää palvelusajan perusteella määräytyvien lisien 
myöntämisestä 
- päättää kaupungin henkilöstön osallistumisesta 
ammattiyhdistyskoulutukseen ja -luottamustehtäviin, työsuojelu- ja 
YT-koulutukseen 
- toimii palkka-asiamiehenä ja käyttää kaupungin päätäntävaltaa 
neuvotteluissa, paikallissopimusten allekirjoittamisessa sekä työn 
vaativuuden arvioinneissa kaupunginhallituksen hyväksymien 
periaatteiden mukaisesti  
- hyväksyy Tyky-toiminnan toimintasuunnitelman  
 
Asianhallintasihteeri:  
- kaupunginhallitus nimeää asianhallintasihteerin asiakirjahallinnosta 
vastaavaksi viranhaltijaksi hallintosäännön 49 §:n mukaisesti  
 
Tekninen johtaja:  
- päättää kaupungin etuosto-oikeuden käyttämisestä 
- päättää kaavanmukaisten asuntorakentamiseen tarkoitettujen 
tonttien kauppakirjojen hyväksymisestä kaupunginhallituksen 
hyväksymien periaatteiden ja kaupunginvaltuuston vahvistamien 
hintojen mukaan 
 
Työpäällikkö:  
- hyväksyy kaupungin omistamien viljelysmaiden vuokrasopimukset 



 

 

ottaen huomioon kaupungin maankäytön suunnittelun ja tarpeet  
 
Sivistystoimenjohtaja:  
- päättää liikennelupalausunnoista 
 

Päätös  
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti poistaa elinvoima- ja 
konsenipalveluiden toimialajohtajan ratkaisuvallasta kohdan: 
- päättää hankkeiden kuntarahoituksesta 4 000 euroon saakka. 
 
Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä 
kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa. 

 


