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Viran- ja toimenhaltijoiden haltijoiden ratkaisuvalta 
 

Janakkalan kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- 

menettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä sekä viran- ja toimenhaltijoiden 

ratkaisuvallan osalta tämän johtosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty. 

 

Viranomaisilla tarkoitetaan toimielimiä sekä luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita, joille on 

hallintosäännössä ja tällä johtosäännöllä on annettu toimivaltaa ja määrätty tehtäviä.  

Henkilöstöllä tarkoitetaan kuntaan virka- ja työsuhteessa olevia. 

 

Viran- ja toimenhaltijoiden ratkaisuvallasta päätetään tässä johtosäännössä.  

 

Johtosäännön hyväksyy kunkin lautakunnan esityksestä kunnanhallitus. 

 
 
 

1 Kunnanhallituksen toimiala 

 

1.1 Kunnanjohtaja  

 

päättää 

 

1.1.1 tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien järjestämisestä; 

 

1.1.2 kunnan edustajien nimeämisestä, mikäli kunnanhallitus ei ole edustajia ni-

mennyt; 

 

1.1.3 merkkipäivälahjan hankkimisesta, huomionosoituksista ja kannatusilmoi-

tusten antamisesta sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hyvänte-

keväisyystarkoituksiin kunnanhallituksen päättämissä rajoissa; 

 

1.1.4 vastineen antamisesta kunnallisverotusta koskevaan valitukseen; 

 

1.1.5 kunnan tilien käyttöoikeudesta; 

 

1.1.6 työsuojelupäällikön nimeämisestä; 

 

1.1.7 valmiuspäällikön nimeämisestä; 

 

1.1.8 toimialojen välisestä työvoiman käytöstä; 

 



      

1.1.9 toimialajohtajien esityksestä työryhmien nimeämisestä; 

 

1.1.10 toimialajohtajan ehdotuksesta toimialan jakamisesta tulosalueisiin ja tulos-

alueen jakamisesta tulosyksiköihin ja/tai toimintoihin; 

 

1.1.11 siitä, kuka toimii tulosalueen esimiehenä; 

 

1.1.12  päättää valmiuslainsäädännön mukaisissa poikkeustilanteissa kaikkiin ti-

lanteen vaatimiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, joista on asian laadun mu-

kaan annettava tieto kunnan valtuustolle ja kunnanhallitukselle; 

 

1.1.13  valmiusajan johtoryhmän kutsumisesta koolle; 

 

1.1.14  niistä asioista, joita ei tällä johtosäännöllä tai hallintosäännöllä ole muille 

määrätty. 

 

 

1.2 Talous- ja hallintojohtaja  

 

 päättää 

    

1.2.1 lyhytaikaisen lainan ottamisesta kunnanhallituksen päättämissä rajoissa; 

 

1.2.2 kassavarojen sijoittamisesta kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti; 

 

1.2.3 kaikkien toimialojen laskujen osalta maksulykkäyksen myöntämisestä enin-

tään 6 kuukaudeksi; 

 

1.2.4 perintätoimenpiteistä ja perimättä jättämisestä, mikäli saatava on vähäinen 

ja perintätoimi ilmeisesti hyödytön tai kustannukset saatavaan nähden suu-

ret; 

 

1.2.5 saatavien poistoista silloin, kun saatavia ei ole ulosottoteitse pystytty peri-

mään tai perintä ei muista syistä johtuen ole mahdollista; 

 

1.2.6 vapautuksen myöntämisestä kunnallisveron, kiinteistöveron sekä kansan-

eläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on sää-

detty; 

 

1.2.7 rahalaitoksissa olevien kunnan tilien avaamisesta ja lopettamisesta; 

 

1.2.8 alitilittäjäkassojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja niiden suuruudesta; 

 



      

1.2.9 kunnan lausuntojen antamisesta käräjäoikeudelle yrityssaneerauksista ja 

yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä siltä osin kuin päätösvaltaa tässä 

säännössä ei ole siirretty muille viranhaltijoille ja huolehtii; 

 

1.2.10 kunnan vakuutusten kilpailuttamisen valmistelusta; 

 

1.2.11 talousarviolainojen korkosuojauksesta kunnanhallituksen hyväksymien oh-

jeiden mukaisesti; 

 

1.2.12 ostoliikenne- ja kuljetussopimusten vakuuksien hyväksymisestä ja palaut-

tamisesta; 

 

1.2.13 vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisen maksun ja sille mää-

rätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten 

mukaan on sallittua, ellei päätösvaltaa laissa taikka tässä säännössä ole 

siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle; 

 

1.2.14 kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymis-

tä, valvomista, muuttamista ja vapauttamista, jollei toisin ole säädetty tai 

määrätty tai valtuuston päätöksestä muuta johdu tai päätösvaltaa ei tässä 

säännössä ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle; 

 

1.2.15 kunnan vaakunan käyttöoikeudesta; 

 

1.2.16 asiointi- ja tavarakuljetusten hallinnoinnista;  

 

1.2.17 päättää kunnan yhteishankinnoista; 

 

1.2.18 päättää kaikista säästämiseen ja sijoittamisen liittyvistä sopimuksista 

kuten rahastosopimusten tekemisestä sekä ns. sijoittajaprofiilikartoituk-

sesta ja stipendirahastojen avaamisista sekä lopettamisista. 

 

 

1.3 Henkilöstöjohtaja  

 

1.3.1 vastaa vähäisistä kunnan harkinnassa olevista virka- ja työehtosopimus-

ten, suositussopimusten yms. soveltamisista; 

 

1.3.2 ratkaisee viranhaltijan ja työntekijän palkka- tai muun palvelussuhteeseen 

perustuvan vaatimuksen; 

 

1.3.3 päättää pakollisista palkantarkistuksista; 

 



      

1.3.4 hyväksyy harkinnanvaraisten lisien myöntämiset kaikilla sopimusaloilla 

toimialajohtajan esityksestä; 

 

1.3.5 päättää OTO-korvauksen myöntämisestä toimialajohtajan esityksestä kun-

nanhallituksen hyväksymän ohjeistusten mukaisesti; 

 

1.3.6 päättää olennaisista tehtävänkuvaus- tai tehtävänvaativuusmuutoksiin liit-

tyvistä palkantarkistuksista toimialajohtajan valmistelusta. Asiassa kuullaan 

pääluottamushenkilöä; 

 

1.3.7 päättää henkilökunnalta perittävästä ateriahinnasta; 

 

1.3.8 päättää henkilöstöhallinnon budjettiin varatun henkilökunnan omaehtoi-

seen koulutustoimintaan tarkoitetun määrärahan käytöstä; 

 

1.4 ICT-kehittämispäällikkö  

 

1.4.1 hyväksyy ja allekirjoittaa ICT-tietotekniikkaan liittyvät sopimukset kunnan-

hallituksen määrittelemien hankintarajojen puitteissa. 

 

1.5 Asianhallintasihteeri 

 

1.5.1 johtaa ja valvoo kunnan arkistotointa ja sen keskusarkistoa, ohjaa asiakir-

jahallintoa sekä hyväksyy tiedonohjaussuunnitelmat; 

 

1.5.2 päättää hävityspalvelun ostosopimuksista. 

1.6 Asuntosihteeri  

 

päättää 

1.6.1 hyväksyä omistajan suorittaman asukkaiden valinnan valtion lainoittamiin 

vuokra- ja asunto-osuuskuntataloihin ja asuntoihin muissa kuin kunnan 

suoraan omistamissa taloissa; 

 

1.6.2 vuokrasopimusten irtisanomisesta huoneenvuokralain ja kunnanhallituksen 

antamien ohjeiden mukaisesti; 

 

1.6.3 vahvistaa kunnan omistamien vuokra-asuntojen vuokrat; 

 

1.6.4 häätöjen hakemisesta; 

 

1.6.5 kunnan lausuntojen antamisesta käräjäoikeudelle yksityishenkilöiden vel-

kajärjestelyistä asuntolaina- ja vuokrasaatavien osalta; 

 



      

1.6.6 hyväksyä kunnan omistamien asuntojen vuokratakuut ja päättää niiden va-

pauttamisesta; 

 

1.6.7 huolehtii aravalainoihin liittyvistä kunnan velvoitteista kunnan viranomaise-

na. 

 

1.7 Kulttuurituottaja  

 

päättää 

 

1.7.1 kulttuuritoiminnan järjestämisestä ja niihin liittyvistä vuokra-, ostopalvelu- ja 

muista sopimuksista; 

 

1.7.2 kulttuuripalveluiden hallinnassa olevien kulttuuritilojen, -alueiden ja -

laitosten (pl. Tervakosken Seuratalo) vuokraamisesta ja käytöstä sekä au-

kioloajoista; 

 

1.7.3 taidehankinnoista. 

 

1.8 Valmiuspäällikkö  

- vastaa kunnan valmiussuunnittelusta ja varautumisesta. 

 

1.9 Työsuojelupäällikkö  

- vastaa työsuojelulainsäädännön mukaisista tehtävistä kunnassa. 



      

 

2 Tekninen toimiala  

 

2.1 Tekninen johtaja  

päättää 

 

2.1.1 sopimuksista kunnan tarvitsemien teknisten laitteiden ja rakenteiden sijoit-

tamisesta yksityisille alueille yleisten korvausperiaatteiden ehdoilla; 

 

2.1.2 kunnallisteknisten laitteiden edellyttämistä liittymissopimuksista; 

 

2.1.3 muutos- ja korjaustöiden hyväksymisestä ulkopuolisille kunnalta vuokrat-

tuihin tiloihin. 

 

 

2.2 Teknisen toimialan talous- ja hallintopäällikkö  

päättää  

 

2.2.1 kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan hyväksymien urakoiden ja 

maanvuokrasopimusten vakuuksien hyväksymisestä ja palauttamisesta; 

 

2.2.2 ympäristölupiin ja maa-aineslupiin liittyvien vakuuksien hyväksymisestä ja 

palauttamisesta; 

 

2.2.3 teollisuus- ja liiketilojen vuokratakuiden hyväksymisestä ja palauttamisesta. 

 

2.2.4 palvelusuoritteista perittävät maksut taksojen ja muiden maksuperusteiden 

pohjalta; 

 

2.2.5 tekniikka ja ympäristö –toimialan käytöstä poistetun irtaimiston myymisestä 

; 

2.2.6 ratkaisee teknisen toimialan asiakirjoja koskevat tietopyynnöt. 

 

 

2.3 Ympäristöpäällikkö  

päättää 

 

2.3.1 maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista maisematyöluvista lukuun ottamat-

ta rakennusluvalla hyväksytyn rakennuksen maanrakentamistöitä; 

 



      

2.3.2 maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa kunnan päätettäväksi säädetty-

jen lupien myöntämisestä; 

 

2.3.3 vesihuoltolain 11 §:n mukaisen vapautuksen myöntämisestä liittämisvelvol-

lisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin; 

 

2.3.4 ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesta luvan raukeamisesta, 89 §:n mu-

kaisesta luvan muuttamisesta, 90 §:n mukaisesta luvan muuttamisesta eri-

tyisen selvityksen perusteella, 91 §:n mukaisesta määräajan pidentämises-

tä, 92 §:n mukaisesta luvan selventämisestä, sekä näistä perittävistä mak-

suista; 

 

2.3.5 ympäristönsuojelulain 122 §:n ja 123 §:n mukaisista ilmoituksista (melu, tä-

rinä, koeluonteinen toiminta, poikkeukselliset tilanteet), sekä näistä perittä-

vistä maksuista. 

 

2.3.6 ympäristönsuojelulain 172 §:n (tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus), 175 §:n 

(rikkomuksen ja laiminlyönnin oikaiseminen), 179 §:n (lainvastainen menet-

tely), 180 §:n (määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi), 182 §:n (keskeyt-

täminen), 188 §:n (toiminta rikosasiassa) mukaisista asioista; 

 

2.3.7 ympäristönsuojelulain 156d §:n mukaisista poikkeamisista talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista. 

 

2.3.8 ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaisesta valvontaohjelmasta. 

 

2.3.9 lupajaoksen toimialaan kuuluvan valvonnan toteuttamisesta. 

 

2.3.10 lausuntojen antamisesta lupajaoksen toimialan asioista. 

 

2.3.11 muista teknisen lautakunnan ja lupajaoksen delegoimista päätösasioista. 

 

 

2.4 Ympäristötarkastaja  

päättää 
 

2.4.1 ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisen tarkkailusuunnitelman hyväksymi-

sestä ja 65 §.n mukaisesta tarkkailumääräysten muuttamisesta ja niistä pe-

rittävistä maksuista; 

 

2.4.2 toiminnan rekisteröimisestä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, ja il-

moittamisesta ympäristönsuojelulain 116 §:n ja 117 §:n mukaisesti sekä 

näistä perittävistä maksuista; 

 



      

2.4.3 ympäristölupamääräyksissä ja maa-aineslupamääräyksissä edellytettyjen 

selvitysten ja suunnitelmien hyväksymisestä ja niistä perittävistä maksuis-

ta; 

 

2.4.4 lupajaoksen toimialaan kuuluvien tarkastuksien yhteydessä annattavista 

valvontamääräyksistä. 

 

2.5 Rakennustarkastaja  

päättää 

 

2.5.1 rakennus- ja toimenpideluvasta kaava- ja haja-asutusalueilla sekä käsitte-

lee toimenpideilmoituksen; 

 

2.5.2 luvan tai muun hyväksynnän voimassaolon pidentämisestä; 

 

2.5.3 purkamisluvasta sekä käsittelee purkuilmoituksen; 

 

2.5.4 maisematyöluvasta rakennuspaikan valmistelemiseksi; 

 

2.5.5 aloittamisoikeudesta; 

 

2.5.6 rakennuttajavalvonnasta tai muusta yksittäisestä tarkastuksesta; 

 

2.5.7 rakennusrasitteiden perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta, kiin-

teistöjen yhteisjärjestelyistä, yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, 

muuttamisesta ja poistamisesta; 

 

2.5.8 vähäisen poikkeamisen myöntämisestä rakennusluvan yhteydessä; 

 

2.5.9 kokoontumishuoneluvista sekä vahvistaa kokoontumishuoneiden ja -

alueiden sallitut henkilömäärät; 

 

2.5.10 rakennustyön vastaavista ja erityisalan työnjohtajista sekä suorittaa työ-

maakatselmukset, sopii aloituskokouksesta, suorittaa naapureiden kuule-

misen, tiedottaa purkamisilmoituksesta; 

 

2.5.11 naapurin alueen käyttämisestä rakennustyön tai muun toimenpiteen suorit-

tamiseksi; 

 

2.5.12 rakennusvalvontamaksun oikaisemisesta ja taksan tulkinnasta; 

 

2.5.13 haja-asutus-alueiden talousjätevesijärjestelmien suunnitelmien hyväksymi-

sestä; 

 



      

2.5.14 rakennustarkastajalla on oikeus poiketa rakennusjärjestyksen määräyksis-

tä niissä kohdin kuin rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus poiketa 

 

2.6 II rakennustarkastaja  

päättää 

 

2.6.1 rakennus- ja toimenpideluvasta kaava- ja haja-asutusalueilla sekä käsitte-

lee toimenpideilmoituksen; 

 

2.6.2 luvan tai muun hyväksynnän voimassaolon pidentämisestä; 

 

2.6.3 purkamisluvasta sekä käsittelee purkuilmoituksen; 

 

2.6.4 maisematyöluvasta rakennuspaikan valmistelemiseksi; 

 

2.6.5 aloittamisoikeudesta; 

 

2.6.6 vähäisen poikkeamisen myöntämisestä rakennusluvan yhteydessä; 

 

2.6.7 rakennustyön vastaavista ja erityisalan työnjohtajista sekä suorittaa työ-

maakatselmukset, sopii aloituskokouksesta, suorittaa naapureiden kuule-

misen, tiedottaa purkamisilmoituksesta; 

 

2.6.8 haja-asutus-alueiden talousjätevesijärjestelmien suunnitelmien hyväksymi-

sestä; 

 

2.6.9 rakennustarkastajalla on oikeus poiketa rakennusjärjestyksen määräyksis-

tä niissä kohdin kuin rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus poiketa 

 

2.7 Kaavasuunnittelija  

päättää 

 

2.7.1 suostumuksen antamisesta rakennuksen sijoittamiseksi 5 m lähemmäksi 

kunnan omistaman alueen rajaa alueilla, joilla ei ole vahvistettua asema-, 

rakennus- tai rantakaavaa, sekä edellä mainituilla kaava-alueilla lähem-

mäksi mainittua rajaa kuin mitä kaavassa on määrätty; 

 

2.7.2 ulkopuolisten omistamien laitteiden sijoittamisluvista rakennuskieltoalueilla. 



      

 

2.8 Maankäyttöinsinööri  

päättää 

 

2.8.1 maanmittaus- ja kiinteistötoimitusten hakemisesta ja puhevallan käytöstä 

näissä toimituksissa; 

 

2.8.2 lainhuutojen, kiinnitysten ja niiden poistamisen hakemisesta;  

 

2.8.3 numeerisen kartta-aineiston käyttöoikeuden luovutuksesta ja käyttöoikeus-

ehdoista ja kartan käyttöoikeudesta julkaisussa sekä niistä määrättävistä 

käyttöoikeuskorvauksista; 

 

2.8.4 rakennuspaikan varauksista luovutusohjeiden ehdoilla asemakaava- ja 

vahvistettujen yleiskaavojen alueilla; 

 

2.8.5 maa-alueiden (pl. kunnan omistamat viljelysmaat) vuokraamisesta luovu-

tusohjeiden ehdoilla ja muista viittä vuotta ja sitä lyhyemmistä maanvuok-

ra-asioista sekä käyttöluvista, joiden kesto on enintään yksi (1) vuosi, niillä 

kunnan omistamilla mailla ja vesillä, joita ei ole luovutettu eri hallintokun-

tien yksinomaiseen käyttöön; 

 

2.8.6 jatkoajan myöntämisestä rakennuspaikan rakentamisvelvoitteelle; 

 

2.8.7 luvan myöntämisestä rakentamattoman rakennuspaikan myyntiin; 

 

2.8.8 jatkoajan myöntämisestä rakennuspaikan varauksille; 

 

2.8.9 valtuuston hintapäätökseen perustuvien rakennuspaikan kauppakirjojen ja 

vuokrasopimusten hyväksymisestä; 

 

2.8.10 kunnan etuosto-oikeudesta etuostolain 6 §:n 1. momentissa mainituissa 

tapauksissa; 

 

2.8.11 sijoitusluvista jotka koskevat ulkopuolisten omistamia mainos- ja opastau-

luja ym. vastaavia laitteita; 

 

2.8.12 ulkopuolisten omistamien laitteiden sijoitusluvan antamisesta asemakaava-

alueella (ei mainos- ja opastaulut); 

 

2.8.13 kaivuulupien myöntämisestä;  

 



      

2.8.14 lykkäyksen myöntämisen rakennuspaikkojen ja muiden alueiden myynti- ja 

vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden 

täyttämisestä siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty muille viranomaisil-

le. 

 

2.9 Maanrakennusinsinööri  

päättää 

 

2.9.1 suostumuksen antamisesta liikennemerkin asettamiseen, milloin muu kuin 

kunta on tienpitäjänä;  

 

2.9.2 liikennemerkkisuunnitelmien ja liikenneturvallisuutta parantavien vähäisten 

katusuunnitelmien hyväksymisestä liikennemerkkisuunnitelmien ja liikenne-

turvallisuutta parantavien vähäisten katusuunnitelmien hyväksymisestä; 

 

2.9.3 tilapäisten liikennejärjestelyiden luvista; 

 

2.9.4 rakennusaikaisten ylimääräisten tonttiliittymien rakentamislupien myöntä-

misestä katualueille. 

 

 

2.10  Maaseutupäällikkö  

päättää 

 

Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, maaseutupäällikkö päättää  

alueellisen maaseutupalveluyksikön toiminta-alueella maaseutuelinkeinoihin liit-

tyvistä tehtävistä. 

 

2.10.1 kunnan maaseutuviranomaisena EU:n ja kansallisten maataloustukien ja-

kamisesta ja takaisinperinnästä sekä sitoumuksista; 

 

2.10.2 maatilan merkitsemisestä tai poistamisesta hukkakaurarekisteristä; 

 

2.10.3 sato-, eläin- ja tulvavahinkojen arvioinnista ja maksusta, yksinään tai lauta-

kunnan edustajan kanssa koskien myös yksityisten henkilöiden hakemuk-

sia; 

 

2.10.4 valtioneuvoston asetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien ve-

siin pääsyn rajoittamisesta 4 §:n mukaisista ilmoituksista ja niiden johdosta 

annettavista määräyksistä Janakkalan kunnan alueella; 

 

2.10.5 luopumis- ja sukupolvenvaihdoslausunnoista; 

 



      

2.10.6 maatilatoimintaa koskevista pyydetyistä lausunnoista; 

 

2.10.7 tilatukioikeuksien tai vastaavien tukioikeuksien siirroista; 

 

2.10.8 valitsee tarvittaessa poikkeuksellisten luonnonolojen johdosta henkilöt ar-

vioimaan mm. satovahinkoja ja päättää tarkastuksista perittävistä maksuis-

ta, joihin maaseutupäälliköllä on harkintavalta. 

2.11 Maaseutupalvelusihteeri  

päättää 

 

2.11.1 toimien kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisena EU:n ja kansallisten 

maataloustukien jakamisesta ja takaisinperinnästä sekä sitoumuksista; 

 

2.11.2 maatilan merkitsemisestä tai poistamisesta hukkakaurarekisteristä; 

 

2.11.3 sato-, eläin- ja tulvavahinkojen arviointimaksusta ja vahingonkorvauksesta 

yksinään tai lautakunnan edustajan kanssa koskien myös yksityisten hen-

kilöiden hakemuksia; 

 

2.11.4 tilatukioikeuksien tai vastaavien tukioikeuksien siirroista. 

 

2.12 Maaseutuasiamiehet  

päättää 

 

Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, maaseutuasiamiehet päättävät 

alueellisen maaseutupalveluyksikön toiminta-alueella maaseutuelinkeinoihin liitty-

vistä tehtävistä. 

 

2.12.1 toimien kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisena EU:n ja kansallisten 

maataloustukien jakamisesta ja takaisinperinnästä sekä sitoumuksista; 

 

2.12.2 maatilan merkitsemisestä tai poistamisesta hukkakaurarekisteristä; 

 

2.12.3 sato-, eläin- ja tulvavahinkojen arviointimaksusta ja vahingonkorvauksesta, 

yksinään tai lautakunnan edustajan kanssa koskien myös yksityisten hen-

kilöiden hakemuksia; 

 

2.12.4 luopumis- ja sukupolvenvaihdoslausunnoista; 

 

2.12.5 maatilatoimintaa koskevista pyydetyistä lausunnoista; 

 

2.12.6 tilatukioikeuksien tai vastaavien tukioikeuksien siirroista. 

 



      

2.13  Maaseutuassistentti  

päättää 

 

Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, maaseutuassistentti päättää  

alueellisen maaseutupalveluyksikön toiminta-alueella maaseutuelinkeinoihin liittyvistä  

 

2.13.1 toimien kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisena EU:n ja kansallisten 

maataloustukien jakamisesta ja takaisinperinnästä sekä sitoumuksista; 

 

2.13.2 tilatukioikeuksien tai vastaavien tukioikeuksien siirroista; 

 

2.13.3 maatilan merkitsemisestä tai poistamisesta hukkakaurarekisteristä. 

 

2.14 Kiinteistöpäällikkö  

päättää 

 

2.14.1 kiinteistöjen energia- ja vesihuoltoa koskevista liittymissopimuksista; 

 

2.14.2 vahvistaa tulosalueilleen kuuluvien, kunnan ulkopuoliseen toimintaan vuok-

rattujen tilojen vuokrat; 

 

2.14.3 teollisuus- ja liiketilojen vuokraamisesta ja vuokrien vahvistamisesta; 

 

2.14.4 ratkaisee yleisten määräysten antamisen kunnan huoneistojen ja alueiden 

luovuttamisesta tilapäiskäyttöön. 

 

2.15  Kunnossapitotyöpäällikkö  

päättää 

 

2.15.1 ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) mukaisesta ajoneuvojen 

siirtämisestä, hävittämisestä ja myymisestä. 

 

2.16  Liikuntapäällikkö 

  

päättää 

 

2.16.1 liikuntatapahtumien ja -toiminnan järjestämisestä ja niihin liittyvistä vuokra-, 

ostopalvelu- ja muista sopimuksista; 

 

2.16.2 teknisen lautakunnan hallinnassa olevien liikuntatilojen, -alueiden ja -

laitosten vuokraamisesta ja käytöstä sekä aukioloajoista. 



      

 

2.17  Ateria- ja puhtauspalvelun palvelupäällikkö  

 päättää 

 

2.17.1 oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista omalla 

toimialallaan; 

2.17.2 sisäisistä ja ulkoisista ateria- ja puhtauspalvelusopimuksista, maksuista ja 

laskutuksista. 



      

 

3 Sivistystoimen toimiala 

 

3.1 Sivistysjohtaja  

päättää 

 

3.1.1 valtuuston tai kunnanhallituksen mahdollisesti määräämien perusteiden 

mukaisesti oppilaitosten ylläpitäjille annettavista sitoumuksista, jotka kos-

kevat osallistumista kunnassa olevien oppilaiden aiheuttamiin käyttökus-

tannuksiin; 

 

3.1.2 ottaa ja myöntää eron koululla annettavan esiopetuksen, perusopetuksen 

ja lukiokoulutuksen opettajanviranhaltijalle sekä tuntiopettajalle ja määrää 

kuntakohtaisten viranhaltijoiden ja tuntiopettajien toimipaikan;  

 

3.1.3 lausuntojen antamisesta ja esitysten tekemisestä; 

 

3.1.4 rehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen antamisesta opettajalle tai 

tehtävän poisottamisesta; 

 

3.1.5 koulujen ja esiopetuksen työ- ja loma-ajoista; 

 

3.1.6 oppilaan koulupaikasta tai sen vaihtamisesta; 

 

3.1.7 ns. toissijaisten hakijoiden koulupaikasta; 

 

3.1.8 apulais- tai vararehtorin valinnasta 2 vuodeksi kerrallaan;  

 

3.1.9 kuntakohtaisen tutkimusluvan myöntämisestä; 

 

3.1.10 koulujen ja esiopetuksen oppilaiden koulukuljetuspäätöksistä; 

 

3.1.11 koulujen ja esiopetuksen oppilaiden kuljetuksesta koulumatkan vaikeuden, 

rasittavuuden tai vaarallisuuden perusteella. 

 

3.2 Sivistystoimen kehittämispäällikkö  

 päättää 

 

3.2.1 koululaisten iltapäivätoimintaan ottamisesta ja sieltä poistamisesta; 

 



      

3.2.2 iltapäivätoiminnan osallistumismaksun alentamisesta ja maksuvapauden 

myöntämisestä; 

 

3.2.3 erityisen tuen antamisesta (erityisen tuen päätös), jatkamisesta ja lopetta-

misesta; 

 

3.2.4 oppilaan pidennetystä oppivelvollisuudesta; 

 

3.2.5 opetuksen poikkeavasta aloittamisajankohdasta (POL 237 §); 

 

3.2.6 oppilashuollon palveluiden saamisesta huoltajan pyynnöstä. 

 

3.3 Sivistystoimen talous- ja hallintopäällikkö  

päättää 

 

3.3.1 sivistystoimen toimialan palvelusuoritteista perittävät maksut taksojen ja 

muiden maksuperusteiden pohjalta;  

 

3.3.2 sivistystoimen käytöstä poistetun irtaimiston myymisestä; 

 

3.3.3 ratkaisee sivistystoimen toimialan asiakirjoja koskevat tietopyynnöt. 

 

3.4 Rehtori/koulun johtaja  

päättää 

 

3.4.1 valitun aineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi; 

 

3.4.2 erityisistä opetusjärjestelyistä (POL 18 §) ja vuosiluokkiin sitomattomasta 

opiskelusta (POL 11 §); 

 

3.4.3 oppilaan ottamisesta peruskouluun; 

 

3.4.4 esioppilaan ottamisesta koulun esiopetukseen; 

 

3.4.5 oppilaan valinnaisaineesta, jos huoltaja ei suorita valintaa määräajassa tai 

huoltajan valitsemaa opetusta ei voida järjestää; 

 

3.4.6 oppilaan vapauttamisesta koulunkäynnistä erityisestä syystä; 

 

3.4.7 koulunkäynnin jatkamisesta oppivelvollisuuden jälkeen; 

 



      

3.4.8 perusopetuksen päättötodistuksen ja erotodistuksen antamisesta, oppi-

määrän suorittamisesta annettavasta todistuksesta ja todistuksen antami-

sesta oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa; 

 

3.4.9 luvan myöntämisestä oppilaan/opiskelijan poissaoloon yli kolmeksi päiväk-

si; 

 

3.4.10 oppilaalle/opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta; 

 

3.4.11 oppilasta koskevan lausunnon antamisesta; 

 

3.4.12 opiskelun julkisuuden rajoittamisesta; 

 

3.4.13 opetusharjoittelijan ottamisesta; 

 

3.4.14 koulukohtaisen tutkimusluvan myöntämisestä; 

 

3.4.15 koulunsa tilojen ja irtaimiston käytöstä ja maksuvapauden myöntämisestä 

vuokranmaksusta. 

 

3.4.16 opiskelijan ottamisesta lukioon; 

 

3.4.17 muualla suoritettujen lukion opintojen hyväksi lukemisesta; 

 

3.4.18 luvasta lukion suoritusajan pidennykseen; 

 

3.4.19 lukion opiskelijan eronneeksi toteamisesta; 

 

3.4.20 lukion opiskelijan luvasta suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta; 

 

3.4.21 lukion opiskelijalle vapautuksen myöntämisestä opiskelusta. 

 

3.5 Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaja  

päättää 

 

3.5.1 yksityisen palvelun tuottajan hyväksymisestä; 

 

3.5.2 varhaiskasvatukseen ottamisesta ja poistamisesta yksikön esimiehen pois-

sa ollessa;  

 

3.5.3 esiopetukseen ottamisesta ja poistamisesta yksikön esimiehen poissa ol-

lessa; 

 



      

3.5.4 palvelusetelin myöntämisestä asiakkaalle palvelupäällikön poissa ollessa; 

 

3.5.5 varhaiskasvatuspalvelujen saajilta perittävistä asiakasmaksuista palvelu-

päällikön poissa ollessa.  

3.6 Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö  

päättää 

 

3.6.1 varhaiskasvatuksen ostopalvelujen hankkimisesta;  

 

3.6.2 palvelusetelin myöntämisestä asiakkaalle; 

 

3.6.3 varhaiskasvatuspalvelujen saajilta perittävistä asiakasmaksuista;  

 

3.6.4 oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista sekä 

tutkimuskäyttöä koskevista sopimuksista omalla tulosalueellaan. 

 

3.7 Päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö  

 

päättävät omalla toimialueellaan 

 

3.7.1 varhaiskasvatukseen ottamisesta ja poistamisesta;  

 

3.7.2 varhaiskasvatuksen esiopetukseen ottamisesta ja poistamisesta;  

 

3.7.3 yksikkönsä tilojen ja irtaimiston käytöstä ja maksuvapauden myöntämises-

tä vuokranmaksusta;  

 

3.7.4 luvan myöntämisestä esioppilaan poissaoloon yli kolmeksi päiväksi;  

 

3.7.5 päiväkodin vastuulastentarhanopettajan määräämisestä 2 vuodeksi kerral-

laan. 

 

3.8 Kirjastotoimenjohtaja  

päättää 

 

3.8.1 kirjastotoiminnan järjestämisestä ja niihin liittyvistä vuokra-, ostopalvelu- ja 

muista sopimuksista; 

 

3.8.2 sivistyslautakunnan hallinnassa olevien kirjastotoimelle varattujen toimiti-

lojen ja irtaimiston vuokraamisesta ja käytöstä; 

 



      

3.8.3 kirjastojen aukiolo- ja itsepalveluajoista sekä kirjastoauton aikataulusta ja 

ajoreiteistä. 

 

3.9 Nuorisopalvelupäällikkö 

päättää 

 

3.9.1 nuorisotyön ja -toiminnan sekä nuorten työpajatoiminnan järjestämisestä ja 

niihin liittyvistä vuokra-, ostopalvelu- ja muista sopimuksista; 

 

3.9.2 sivistyslautakunnan hallinnassa olevien nuorisotilojen, -alueiden ja Terva-

kosken Seuratalon vuokraamisesta ja käytöstä sekä aukioloajoista; 

 

3.9.3  nuorisotoimen avustuksista. 



      

 

4 Perusturvan toimiala 

 

4.1 Perusturvajohtaja  

päättää 

 

4.1.1 korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta; 

 

4.1.2 lausuntojen antamisesta ja esitysten tekemisestä; 

 

4.1.3 perusturvalautakunnan puhevallan käyttämisestä omalla toimialueellaan; 

 

4.1.4 oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista sekä 

tutkimuskäyttöä koskevista sopimuksista, kun sopimus koskee useampaa 

perusturvan tulosaluetta. 

 

4.2 Perusturvan talous- ja hallintopäällikkö  

päättää 

 

4.2.1 korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta; 

 

4.2.2 perusturvan toimialan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin kuu-

lumattomista maksuista ja taksoista; 

 

4.2.3 perusturvan toimialan käytöstä poistetun omaisuuden myymisestä; 

 

4.2.4 ratkaisee perusturvan toimialan asiakirjoja koskevat tietopyynnöt. 

 

4.3 Sosiaalityön johtaja  

päättää 

 

4.3.1 maksun alentamisesta tai perinnästä luopumisesta lastensuojelun sijais-

huollossa olevan lapsen huoltajalle ja lapselta perittävästä maksusta luo-

pumisesta; 

 

4.3.2 omalla tulosalueellaan niistä asioista, joissa toimivalta on tässä säännössä 

jaettu myös sosiaalityöntekijöiden ja lastenvalvojan kesken; 

 

4.3.3 päihdehuoltolain 12 §:n mukaisesta tahdonvastaisesta hoidosta; 

 



      

4.3.4 ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä; 

 

4.3.5 asiakaskohtaisten lausuntojen antamisesta, hakemuksista hallinto-

oikeudelle lapsen tutkimuksen suorittamiseksi, lapsen huostaan ottamisek-

si ja siihen liittyvän sijaishuollon järjestämiseksi; 

 

4.3.6 lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta tilanteessa, jossa 

asiaan osallisten kuuleminen on jätetty suorittamatta LSL 42 §:n 3 momen-

tissa mainituista syistä; 

 

4.3.7 lapsen sijoittamisesta huostaan otettuna vanhempansa luo vankilaan per-

heosastolle ( LSL 13 a §); 

 

4.3.8 lapsen huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos 

huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liit-

tyvää sijaishuoltoon sijoittamista (LSL 43 § 1mom.); 

 

4.3.9 lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta koskevan hake-

muksen tekemisestä, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa 

huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista (LSL 13 a 2 

mom.); 

 

4.3.10 sijaishuoltopaikan muutoksesta huostaanoton ja kiireellisen sijoituksen ai-

kana  

(LSL 43 § 3 mom.); 

 

4.3.11 huostassa pidon lopettamisesta (LSL 47 § 1 mom.); 

 

4.3.12 kiireellisen lastensuojelusijoituksen jatkamisesta; 

 

4.3.13 kiireelliseen sijoitukseen liittyvien ja huostaan otetun lapsen sijoittamisesta 

vankilan perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa; 

 

4.3.14 yhteydenpidon rajoittamisesta ja laitoksen johtajan päätöksen jatkamisesta  

(LSL 62 - 63 §); 

 

4.3.15 yhteydenpidon rajoittamisen poistamisesta (LSL 62 – 63 §); 

 

4.3.16 erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta (LSL 72 §); 

 

4.3.17 lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmille tai huolta-

jille  

(LSL 62 § 2 mom. ja 63 §); 

 



      

4.3.18 oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista sekä 

tutkimuskäyttöä koskevista sopimuksista omalla tulosalueellaan; 

 

4.3.19 sosiaalihuollon ja lastensuojelun ostopalveluiden puitesopimuksista.  

 

4.4 Sosiaalityöntekijä  

 

päättää omalla toimialueellaan 

 

4.4.1 ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja niihin liit-

tyvien korvausten perinnästä tai niistä luopumisesta perusturvalautakun-

nan määrittämään eurorajaan saakka; 

 

4.4.2 lastensuojelulain mukaisten ehkäisevän, avo- ja jälkihuollon palvelujen an-

tamisesta ja sijaishuollossa olevan lapsen erityismenoista sekä lapsen 

huoltajilta perittävistä maksuista; 

 

4.4.3 avohuollon tukitoimien antamisesta (LSL 35 - 37 §); 

 

4.4.4 lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 § 1 ja 2 mom.); 

 

4.4.5 lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (LSL 39 § 1 mom.); 

 

4.4.6 yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa 

ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 - 63 §); 

 

4.4.7 lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä lapsen vanhemmille ja huolta-

jille kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa tai muissa kiireellisissä ti-

lanteissa  

(LSL 62 § 2 mom. ja 63 §); 

 

4.4.8 jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL 75 - 76 

§); 

 

4.4.9 lapsen sijoittamisesta avohuollon tukitoimena tai kiireellisesti vanhempan-

sa luo vankilan perheosastolle (LSL 13 a § ja 37 § 3 mom.); 

 

4.4.10 asiakaskohtaisten puitesopimusten vahvistamisesta; 

 

4.4.11 lapselle tulevan elatusavun perimisestä perhehoidon, laitoshuollon tai 

asumispalvelujen korvaamiseksi; 

 

4.4.12 lapsen tulojen, korvausten, avustusten tai muiden saamisten perimisestä ja 

nostamisesta ja niiden käytöstä; 

 



      

4.4.13 esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 § ja 24 § 2 mom.); 

 

4.4.14 viestin tain lähetyksen luovuttamatta jättämisestä lapselle (LSL 67 § 4); 

 

4.4.15 henkilöä ja perhettä koskevien lausuntojen antamisesta; 

 

4.4.16 vapaaehtoisuuteen perustuvista päihdehuollon palveluista; 

 

4.4.17 henkilöä tai perhettä koskevien lausuntojen antamisesta omalla toimialu-

eellaan; 

 

4.4.18 kuntouttavan työtoiminnan palveluiden myöntämisestä; 

 

4.4.19 henkilön ottamisesta välitystiliasiakkaaksi; 

 

4.4.20 sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten tukiasuntojen asukasva-

linnasta ja perusturvan hallinnassa olevien huoneistojen vuokraamisesta; 

 

4.4.21 sosiaalihuoltolain mukaisista asiakkuuksista ja palveluista; 

 

4.4.22 välitystiliasiakkuuden alkamisesta ja päättymisestä.  

 

4.5 Lastenvalvoja  

päättää 

 

4.5.1 isyyslain mukaisista isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyvissä 

tehtävistä; 

 

4.5.2 isyyden selvittämisen keskeyttämisestä;  

 

4.5.3 lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopi-

musten vahvistamisesta; 

 

4.5.4 lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 8 §:n 

mukaisen sopimuksen vahvistamisesta; 

 

4.5.5 lausunnon antamisesta oheishuoltajuuden hakemukseen; 

 

4.5.6 tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja ta-

paamisoikeutta koskevassa asiassa; 

 

4.5.7 ottolapsineuvonnan antamisesta; 

 



      

4.5.8 holhoustoimesta annetun lain mukaisen ilmoituksen tai hakemuksen teke-

misestä holhousviranomaiselle edunvalvojan määräämiseksi asiakkaalle. 

 

4.6 Palveluohjaaja  

päättää 

 

4.6.1 ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja niihin liitty-

vien korvausten perinnästä ja niistä luopumisesta; 

 

4.6.2 sosiaalihuoltolain mukaisista asiakkuuksista ja palveluista; 

 

4.6.3 taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta; 

 

4.6.4 kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle toimintarahan ja matkakorvaus-

ten myöntämisestä; 

 

4.6.5 sosiaalisen kuntoutuksen toimintarahan myöntämisestä. 

 

4.7 Etuuskäsittelijä  

 

päättää 

 

- ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja niihin liittyvien kor-

vausten perinnästä tai niistä luopumisesta perusturvalautakunnan määrittämään eu-

rorajaan saakka. 

 

4.8 Lastensuojelun palveluohjaaja 

päättää 

 

4.8.1 ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja niihin liit-

tyvien korvausten perinnästä tai niistä luopumisesta perusturvalautakun-

nan määrittämään eurorajaan saakka. 

 

4.8.2 lastensuojelulain mukaisten ehkäisevän, avo- ja jälkihuollon palvelujen an-

tamisesta lukuun ottamatta lapsen sijoittamisesta avohuollon tukitoimena 

sekä sijaishuollossa olevan lapsen erityismenoista. 



      

 

4.9 Vanhustyön johtaja  

päättää 

 

4.9.1 oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista sekä 

tutkimuskäyttöä koskevista sopimuksista omalla tulosalueellaan; 

 

4.9.2 niiden vanhustenhuollon palvelujen antamisesta taikka asiakasmaksuista, 

joita tässä säännössä ei ole siirretty muun viranhaltijan päätettäväksi. 

 

4.9.3. päättää tulosalueellaan niistä asioista, joista päättäminen on johtosään-

nöllä siirretty tulosalueen muille viranhaltijoille. 

 

 

4.10 Kotihoidon ohjaaja  

päättää 

 

4.10.1 kotihoitopalvelujen antamisesta;  

 

4.10.2 kotihoidon saajilta perittävistä asiakasmaksuista. 

 

4.11  Vanhustyön palveluohjaaja  

päättää 

 

4.11.1 kotihoidon tukipalvelujen myöntämisestä; 

 

4.11.2 omaishoidon tuen myöntämisestä ikäihmisille. 

 

4.12  Ikäkeskuksen palvelusuunnittelija 

päättää 

 

4.12.1 kotihoidon palvelusetelin myöntämisestä; 

 

4.12.2 palveluseteliyrittäjäksi hyväksymisestä. 

 

4.13  Avopalvelujen palvelupäällikkö 

 

- päättää oikeudesta tuottaa kunnassa yksityisiä kotihoito- ja tukipalveluja. 

 



      

4.14  Laitoshoidon palvelupäällikkö 

päättää 

 

4.14.1 palvelujen saajilta perittävistä asiakasmaksuista; 

 

4.14.2 vanhainkodin asukasvalinnasta. 

4.15 Asumispalvelujen palvelupäällikkö 

 

päättää 

4.15.1 asumispalvelujen asukasvalinnasta ja asuntojen vuokraamisesta;  

 

4.15.2 palvelujen saajilta perittävistä asiakasmaksuista. 

 

4.16  Vammaistyön johtaja  

 

päättää 

 

4.16.1 palvelujen saajilta perittävistä asiakasmaksuista ja kunnan ylläpitämän eri-

tyishuollon ylläpitomaksuista; 

 

4.16.2 oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista sekä 

tutkimuskäyttöä koskevista sopimuksista omalla tulosalueellaan; 

 

4.16.3 vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella järjestettävien palve-

luiden ja tukitoimien myöntämisestä; 

 

4.16.4 oikeudesta tuottaa kunnassa yksityisiä vaikeavammaisten henkilökohtai-

sen avun palveluja 

 

4.16.5 asumispalveluiden ostamisesta. 

 

4.16.6.päättää tulosalueellaan niistä asioista, joista päättäminen on johto-

säännöllä siirretty tulosalueen muille viranhaltijoille. 

 

4.17  Vammaistyön palveluohjaaja  

 

päättää 

 

4.17.1 vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen myön-

tämisestä; 

 



      

4.17.2 omaishoidon tuen myöntämisestä vammaisille ja kehitysvammaisille; 

 

4.17.3 vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella järjestettävien palve-

luiden ja tukitoimien myöntämisestä. 

 

4.18  Ylilääkäri 

 

4.18.1 toimii terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä; 

 

4.18.2 päättää terveyskeskuksen koulutus- ja tutkimuskäyttöä koskevista sopi-

muksista sekä oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopi-

muksista omalla tulosalueellaan; 

 

4.18.3 päättää terveydenhuollon palveluiden ostamisesta potilaalle; 

 

4.18.4 päättää rintamaveteraanien kuntoutuksesta; 

 

4.18.5  psykiatristen asumispalvelujen ja psykiatrisen työtoiminnan palveluiden 

ostamisesta asiakkaille.  

 

4.18.6. päättää tulosalueellaan niistä asioista, joista päättäminen on johto-

säännöllä siirretty tulosalueen muille viranhaltijoille. 

 

4.19 Johtava terveyskeskushammaslääkäri  

päättää 

 

4.19.1 hampaiden oikomishoidon konsulttisopimuksista; 

 

4.19.2 hammashuollon maksusitoumuksista. 

 

4.20  Vastaava työterveyshoitaja  

 
- päättää työterveyshoitoa koskevista sopimuksista. 

 

4.21  Terveyskeskuksen lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaava lääkä-

ri  

 

- päättää lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksista. 

 



      

4.22  Ylihoitaja  

 

- päättää oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista omalla 

toimialueellaan. 

 

4.23  Kuntoutuksen palvelupäällikkö 

 

päättää 

 

4.23.1 päättää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden myöntämisestä 

 

4.23.2 lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin myöntämisestä; 

 

4.23.3 päättää lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteliyrittäjäksi hyväksymises-

tä. 

 

4.23.4 päättää lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksista. 

 

4.24  Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä  

 

4.24.1. päättää lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksista. 

 

4.24.2 päättää lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin myöntämisestä. 


