LIITE

Hallintosääntö voimaan 1.5.2019

TOIMIVALTATAULUKKO
Ratkaisuvalta: hankinnat ja sopimukset
hankinnat ja sopimukset, joiden arvo ylittää 2 000 000 euroa

Valtuusto

Osastopäällikkö

Vastuualueen esimies

x

hankinnat ja sopimukset, joiden arvo ei ylitä 100 000 euroa

x

hankinnat ja sopimukset, joiden arvo ei ylitä 60 000 euroa

x

hankinnat ja sopimukset, joiden arvo ei ylitä 30 000 euroa

x
Talous- ja
hallintojohtaja
x

x

päättää tilapäisluoton ottamisesta ja kunnan kassavarojen
tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin kunnanhallituksen
antamien ohjeiden mukaisesti

x

hyväksyy tietosuojaselosteet

x

hyväksyy henkilökohtaisten lainojen vakuudet, niiden muutokset ja
vapauttamisen

x

kunnan myöntämän lainan siirtämisestä luovutuksensaajalle

x

aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan
taloudellisen etuuden takaisinperintä
ratkaisee valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt

Kunnanjohtaja

x

hankinnat ja sopimukset, joiden arvo ei ylitä 200 000 euroa

hyväksyy omistajan suorittamat valinnat valtion lainoittamiin
vuokrataloihin ja asuntoihin
vastaa asukkaiden valinnasta kunnan omistamiin vuokra-asuntoihin
sekä vuokrasuhteen irtisanomisesta

Lautakunta

x

hankinnat ja sopimukset, joiden arvo ei ylitä 2 000 000 euroa

Talous- ja hallinto-osasto
päättää julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta
julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen ilmoitustaulunhoitajan
määräämisestä
muiden kuin harkinnanvaraisten työ- ja virkaehtosopimusten
mukaisten palkan lisien myöntämisestä

Kunnanhallitus

x
x
x
x

päättää kunnan rahatoimen käytännön hoitamisesta

x

päättää kunnan vakuutuksista

x

päättää kunnan keskitetyistä hankinnoista (puitesopimuksista)

x
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päättää kunnalle uskotun perinnön tai testamentatun tai
lahjoitettujen varojen hoidosta, sekä laatii käyttöä koskevat
tarpeelliset ohjeet, jollei testamentissa tai lahjakirjassa ole toisin
määrätty taikka kunnanhallitus muuta päättänyt
Hyvinvointi- ja sivistysosasto

x

Hyvinvointi- ja
sivistysjohtaja

pidennetyn oppivelvollisuuden päätös

x

Koulunkäynnin poikkeuksellisesta aloittamisesta

x

toisen kunnan oppilaan otto esi- ja perusopetukseen

x

toimialan asioista tiedottaminen, ellei lautakunta toisin päätä

x

alaistensa viranhaltijoiden osalta ratkaisuvallan yksityiskohdista ja
sen edelleen delegoimisesta, ellei lautakunta ole asiasta päättänyt

x

toimii lautakunnan alaisuudessa lain säätämänä
valvontaviranomaisena
käyttää vastuualueen esimiehen päätäntävaltaa tämän ollessa
estynyt tai esteellinen, ellei sijaista ole määrätty tai sijainen on
estynyt tai esteellinen
ratkaisee tilanteet, joissa on epäselvyyttää siitä, kenen viranhaltijan
vastuualueeseen asia kuuluu

Koulukeskuksen
rehtori

Varhaiskasvatuksen
esimies

x
x
x

tiedottamisesta, ellei lautakunta toisin päätä

x

käyttää lautakunnan puhevaltaa

x

voi siirtää ratkaisuvallassaan olevan asian lautakunnan päätettäväksi

x

erityisen tuen päättäminen (kun huoltaja ei sitä vastusta)

x

x

x

koulumatkaetuudesta päättäminen
viranhaltijoiden ja tuntiopettajien toimipaikoista päättäminen

x

asiointiliikennejärjestelyt

x

myöntää palvelualuetta koskevat tutkimusluvat

x

oppilaan ottaminen perusopetukseen
oppilaan ottaminen lukioon

x (yläkoulu)

x

x

x

x

x
x

lapsen ottaminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

x

lapsen ottamisen esiopetukseen
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista päättäminen

x

varhaiskasvatuksen osto- ja myyntipalveluista

x

varhaiskavatuksen toimintapaikoista ja -tavoista

x

oppilashuollollisista toimenpiteistä päättäminen varhaiskasvatuksesa

x

ottaa valmistava opetuksen oppilaan

Koulun johtaja

Yhtenäiskoulun
apulaisrehtori

x

x

Kirjastonjohtaja

Puulan
seutuopiston
rehtori

Nuoriso- vapaaaika ja
liikuntatoimen
esimies

oppilaan valinnaisaineesta, mikäli huoltaja ei ole tehnyt valintaa
määräaikana, tai mikäli valintaa ei ole voitu järjestää ja huoltajaa on
kuultu
erityisen tutkinnon järjestämisestä

x
x

vuosiluokalle jättämisestä opettajakuntaa kuultuaan
päättää koulun osallistumisesta kehittämistoimintaan talousarvion
puitteissa
poikkeukselliset opetusjärjestelyt ja niiden toteuttaminen sekä
määrää tarvittaessa valvovan opettajan (sairaalakoulu, kotiopetus,
ulkomailla annettava opetus)
Hyvinvointi- ja sivistysosasto

x

Hyvinvointi- ja
sivistysjohtaja

kurinpitorangaistus (kirjallinen varoitus)

x

x

x

x

x

x

Koulukeskuksen
rehtori

Varhaiskasvatuksen
esimies

Koulun johtaja

Yhtenäiskoulun
apulaisrehtori

x (7-9, lukio)

x

x (1-6lk)

päättötodistus, erotodistus, oppimäärän suorittamista osoittava
todistus

x

x

x (1-6lk)

myöntää oppilaalle luvan poissaoloon yli 3 päivää kestävissä
poissaoloissa

x

x
x

oppilaan ottaminen iltapäivätoimintaan

Kirjastonjohtaja

x

kulttuuritoimen tapahtumat ja kulttuuritoiminta

x
x

x

x

x

x

x

x
x

Liikunta- ja nuorisotoimen toiminta ja tapahtumat
x

opiston irtaimiston ja tilojen käyttö muuhun kuin opiston toimintaan

x

opetusryhmien koko

x

opiston opetusohjelmasta päättäminen

x

Taiteen perusopetuksen tutkinnon suorittamisesta päättäminen

x

päättää opiston osallistumisesta kehittämishankkeisiin 5000 €:n
omavastuuosuuteen asti

Perusturvaosasto

päättää alaisensa osalta ratkaisuvallan yksityiskohdista ja sen
edelleen delegoinnista, ellei lautakunta ole asiasta päättänyt

Nuoriso- vapaaaika ja
liikuntatoimen
esimies

x

vastuualueen toimipisteiden aukioloajat

Vastuualueensa tilojen ja alueiden käyttö ja vuokraaminen

Puulan
seutuopiston
rehtori

Asumispalvelujen ja
Perusturvajohtaja
hoitotyönesimies

x

Kotihoidon
esimies

Kehitysvammahuollon esimies
31.10.2019
saakka

Vammaispalvelujen
esimies
1.11.2019 alkaen

Johtava
sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijä

käyttää vastuualueen esimiehen päätäntävaltaa tämän ollessa
estynyt tai esteellinen, ellei sijaista ole määrätty tai sijainen on
estynyt tai esteellinen

x

päättää viranhaltijoiden päätösvallan käytöstä silloin, kun asia
koskee useita vastuualueita tai kun valtuutus ei suoraan johdu
hallintosäännön tai muista määräyksistä.

x

toimii perusturvalautakunnan alaisuudessa lain säätämänä
valvontaviranomaisena

x

hyväksyy yksityisen palveluntuottajan ilmoituksen

x

käyttää perusturvalautakunnan puhevaltaa

x

päättää vastuualueellaan annettavista palveluista ja tukitoimista
lainsäädännön ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti

x

x

x

x

x

päättää toimialaansa kuuluvien avustuksien hakemisesta

x

x

x

x

x

päättää maksujen ja saatavien perinnästä vastuualueellaan
lainsäädännön ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti

x

x

x

x

Asumispalvelujen ja
hoitotyönesimies

Kotihoidon
esimies

Vammaispalvelujen
esimies
1.11.2019 alkaen

x

x

Kehitysvammahuollon esimies
31.10.2019
saakka

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Perusturvaosasto

Perusturvajohtaja

päättää vastuualueensa käyttötalousosan hankinnoista talousarvioon
varattujen määrärahojen puitteissa kunnan hankintaohjeen mukaan
myöntää luvan vastuualueensa kiinteistöjen ja tilojen tilapäisen
käytön

x

päättää harjoittelusopimusten tekemisestä sekä harjoittelijoiden
ottamisesta

x

päättää kunnnan ja yksityisten asumispalvelujen käytöstä
myöntää asumisen palvelusetelin sääntökirjan mukaisesti
päättää omaishoidon, kotihoidon ja tukipalvelujen myötämisestä
lainsäädännön ja lautakunnan ohjeiden mukaisesti

x

päättää omaishoidon vapaapäivien järjestelyistä ja korvauksista

x

myöntää kotihoidon palvelusetelin sääntökirjan mukaisesti

x

päättää ikäihmisten ja vammaisten päivätoiminnasta
päättää sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
päättää työ- ja päivätoiminnan kuljetuspalvelusta
- erityishuolto-, vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain mukaisesti

x

Johtava
sosiaalityöntekijä

x

Sosiaalityöntekijä

päättää vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta,
henkilökohtaisesta avusta ja asunnon muutostöistä

x

päättää työosuusrahan myöntämisestä asiakkaalle

x

x

hyväksyy kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelmat

x

x

x

virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä päättää sosiaalihuoltolain
(SHL) mukaisista sosiaalipalveluista, joilla yhdessä turvataan SHL:n
12 ja 13 §:n mukaisesti erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai
erityistä tukea tarvitsevan muun asiakkkaan välttämätön huolenpito
ja toimeentulo sekä terveys ja kehitys, jos menettely asiakkaan
edun mukaista

x

virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä päättää lastensuojelulain
(LSL) 38 ja 39 §:n kiireellisestä sijoituksesta ja sen lopettamisesta;
kiireellisissä tilanteissa yhteydenpidon rajoittamisesta päättää lapsen
asioista vastaava sosiaalityöntekijä

x

Perusturvaosasto

virkasuhteessa oleva johtava sosiaalityöntekijä päättää lapsen
asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian:
a. kiirellisen sijoituksen jatkamisesta;
b. suostumukseen perustuvasta huostaanotosta, huostaanoton
lopettamisesta ja siihen liittyvästä sijaishuollosta;
c. hakemuksen laatimisesta hallinto-oikeudelle tahdonvastaisesta
huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuollosta;
d. sijaishuoltopaikan muutoksesta huostaanoton tai kiireellisen
sijoituksen aikana;
e. lastensuojelulain 72 §:n mukaan päätöksen erityisen huolenpidon
aloittamisesta tai jatkamisesta;
f. yhteydenpidon rajoittamisesta (yli 30 vrk) päättää johtava
sosiaalityöntekijä
toimii sosiaalihuoltolain mukaisena lastenvalvojana ja hoitaa
isyyslain ja lapsen elatuksesta sekä huollosta ja tapaamisoikeudesta
annettujen lakien perusteella lastenvalvojalle määrätyt tehtävät
päättää lapsen elatuksesta sekä lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta tehdyn sopimuksen vahvistamisesta

Perusturvajohtaja

Asumispalvelujen ja
hoitotyönesimies

Kotihoidon
esimies

Kehitysvammahuollon esimies
31.10.2019
saakka

Vammaispalvelujen
esimies
1.11.2019 alkaen

Johtava
sosiaalityöntekijä

x

x

x

Sosiaalityöntekijä

päättää sopimukset lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä
elatuksesta

x

Päättää täydentävästä toimeentulotuesta

x

x

Päättää lausunnon antamisesta henkilöiden ja perheiden sosiaalisista
oloista sekä lasten huoltoa koskevista asioista oikeudelle ja muille
kunnille

x

x

Päättää päihdehuollon palveluista, mukaan lukien päihdehuotlolain
mukainen tahdonvastainen hoito

x

x

Tekninen ja ympäristöosasto
Toimivalta maankäyttöön ja kiinteistönmuodostukseen
liittyvissä asioissa

Kunnanhallitus

Tekninen
lautakunta

Päättää valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa
asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden,
huoneistojen ja rakennusten sekä laitteiden ostamisesta,
vaihtamista ja lunastamista sekä kaavoitukseen liittyvistä
maankäyttösopimuksista, kun sopimuksen arvo on alle 50 000 €.
Päättää valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa
asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden,
huoneistojen ja rakennusten sekä laitteiden ostamisesta,
vaihtamista ja lunastamista sekä kaavoitukseen liittyvistä
maankäyttösopimuksista, kun sopimuksen arvo ylittää 50 000 €

Kunnanjohtaja Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristö- tarkastaja

X

X

Päättää valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa yleisestä
maanhankinnasta (kaavoittamaton raakamaa) kunnalle, kun
sopimuksen arvo on alle 50 000 €.
Toimivalta maankäyttöön ja kiinteistönmuodostukseen
liittyvissä asioissa

X

Kunnanhallitus

Päättää valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa yleisestä
maanhankinnasta (kaavoittamaton raakamaa) kunnalle, kun
sopimuksen arvo on alle 100 000 €.
Päättää valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa yleisestä
maanhankinnasta (kaavoittamaton raakamaa) kunnalle, kun
sopimuksen arvo on alle 200 000 €.
Päättää valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa yleisestä
maanhankinnasta (kaavoittamaton raakamaa) kunnalle, kun
sopimuksen arvo ylittää 200 000 €.

Päättää tilapäisistä alueiden käyttöoikeussopimuksista ja tekee
lyhytaikaiset maanvuokrasopimukset, kun sopimusaika on enintään
3 vuotta.

Tekninen
lautakunta

Kunnanjohtaja Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristö- tarkastaja

X

X

X

Tekee etuostolain mukaiset päätökset, kun kunta ei aio käyttää sille
laissa määriteltyä etuosto-oikeutta.
Tekee etuostolain mukaiset päätökset, kun kunta päättää käyttää
sille laissa määriteltyä etuosto-oikeutta.

X

X
X
X

Päättää maanvuokrasopimuksista, kun sopimusaika on enintään 10
vuotta.
Päättää maanvuokrasopimuksista, kun sopimusaika ylittää 10
vuotta.

X
X

Hyväksyy kunnan metsäsuunnitelman

X

Päättää valtuuston antamien ohjeiden ja talousarvion puitteissa
metsäsuunnitelman mukaisista hoitotoimenpiteistä ja puun
myynnistä, kun sopimuksen arvo on alle 50 000 €.

X

Päättää valtuuston antamien ohjeiden ja talousarvion puitteissa
metsäsuunnitelman mukaisista hoitotoimenpiteistä ja puun
myynnistä, kun sopimuksen arvo ylittää 50 000 €.

X

Päättää tonttivarauksista ja tonttien luovuttamisesta noudattaen
niitä ohjeita, joita valtuusto on mahdollisesti asettanut.

X

X

Allekirjoittaa kiinteistöjen maanvuokrasopimukset, vaihto- ja
kauppakirjat, joissa kunta on sopijaosapuolena. Tämän taulukon
lisäksi vastaava kiinteistöjen kauppakirjojen ja vuokrasopimusten
allekirjoitusoikeus on talous- ja hallintojohtajalla.

X

X

Päättää pidennyksen myöntämisestä tonttien ja muiden alueiden
rakentamisvelvollisuuteen sekä tontin varausajan jatkamiseen sekä
päättää suostumuksen antamisesta rakentamattomien tonttien
edelleen siirtoon.

X

Päättää maanmittaustoimitusten hakemisesta ja edustaa kuntaa
maanmittaus- ja lunastustoimituksissa.

X

Toimivalta maankäyttöön ja kiinteistönmuodostukseen
liittyvissä asioissa

Kunnanhallitus

Tekninen
lautakunta

Kunnanjohtaja Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristö- tarkastaja

Päättää naapuruussuhteisiin liittyvien lausuntojen ja suostumusten
antamisesta kunnan omistamien kiinteistöjen osalta sekä kunnan
suostumuksista kiinteistönmuodostuslain mukaisissa asioissa.

X

Päättää kiinteistönmuodostamislain mukaisien rasitteiden
järjestämisestä ja korvausten sopimisesta.

X

Antaa lausunnon liikenneviranomaisille liikenteen yleisistä
järjestelyistä tai tiesuunnitelmista.
Antaa lausunnon maantielain 52 §:n 3 momentissa tarkoitetusta
mainoksen asettamista koskevasta hakemuksesta.
Rakennus suunnitelmien hyväksyminen, lausunnot,
vahingonkorvaus-asiat sekä toimivalta hankinnoissa

X
X
Kunnanhallitus

Tekninen
lautakunta

Kunnanjohtaja

Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristö- tarkastaja

Valtuus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten sekä
ympäristölainsäädäntöön kuuluvien lupien ja poikkeamisten
hakemiseen kunnan omistamille kiinteistöille ja rakennuksille

X

Päättää valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa
rakennussuunnitelmien hyväksymisestä, teknisen lautakunnan
toimialaa koskevista hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo
alittaa Hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon

X

Päättää valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa
rakennussuunnitelmien hyväksymisestä, teknisen lautakunnan
toimialaa koskevista hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo
ylittää Hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon ja hankinnan
arvon ollessa alle 200 000 €
Päättää valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa
rakennussuunnitelmien hyväksymisestä, teknisen lautakunnan
toimialaa koskevista hankinnoista ja sopimuksista, hankinnan arvon
ollessa alle 2000 000 €

X

X

Päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa
kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, jos korvauksen määrä on
alle 50 000 €
Päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa
kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, jos korvauksen määrä
ylittää 50 000 €

X

X

X

Päättää valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa
yksityistieavustusten myöntämisestä valtuuston hyväksymien
avustusperiaatteiden mukaisesti.

X

Päättää teknisen osaston toimialoja koskevista maksuista
noudattaen niitä ohjeita, joita valtuusto on mahdollisesti antanut.

X

Antaa kunnan puolesta lausunnot ja kannanotot eri viranomaisten ja
muiden lausuntopyyntöihin, jotka koskevat teknisen lautakunnan ja
sen alaisen viranhaltijan omaa vastuualuetta.

X

Päättää toimialaa koskien irtaimen käyttöomaisuuden poistamisesta

X

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Kunnanhallitus

Tekninen
lautakunta

Päättää rakennus- ja toimenpidelupien myöntämisestä lukuun
ottamatta yli kolme kerroksisia kerrostaloja ja yli 3000 m²:n
teollisuus- ja liikerakennuksia
Päättää rakennus- ja toimenpidelupien myöntämisestä yli kolme
kerroksisille kerrostaloille ja yli 3000 m²:n teollisuus- ja
liikerakennuksille
Päättää toimenpiteistä, kun rakennuksesta on
ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle

Kunnanjohtaja

X

X

Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristö- tarkastaja

X

X
X

Päättää rakennuksen paikan merkitsemisestä
ja korkeusaseman määräämisestä, jos korkeusasemaa ei
rakennusluvassa ole vahvistettu asemakaava-alueilla

X

Päättää rakennusten purkamisluvista ja muista
toimenpiteistä rakennuksen purkamisilmoituksen johdosta

X

Käyttää rakennusvalvontaviranomaiselle
kuuluvaa tarkastusoikeutta

X

Antaa määräyksen rakennustyön haittojen välttämiseksi

X

Päättää rakennuttajavalvontasuunnitelman hyväksymisestä,
asiantuntijatarkastuksen käyttämisestä ja henkilön hyväksymisestä
tähän tarkoitukseen ja ulkopuolisen asiantuntijatarkastuksen tai lausunnon vaatimisesta rakennussuunnitelmasta tai -työstä

X

Päättää rakennustyön valvonnasta ja kokoontumishuoneistojen
tarkastamisesta perittävien maksujen määräämisestä taksan
mukaan

X

Päättää rakennuksen tai sen osan suunnittelijan kelpoisuuden
hyväksymisestä, laajan hankkeen suunnittelun kokonaisuudesta ja
laadusta vastaavan henkilön hyväksymisestä, rakennustyön
vastaavan työnjohtajan ja erityisalojen vastaavien työjohtajien
hyväksymisestä.
Päättää asioista, jotka koskevat kaavatiealueen osan aitaamista
rakennustyömaan käyttöön rakentamisaikana tai tätä koskevan
luvan peruuttamisesta tai myönnetyn oikeuden rajoittamisesta

X

X

Päättää rakennuksen korkeusaseman ja piha-alueiden
korkeussuhteiden määräämisestä, ellei niitä ole rakennusluvan
myöntämisen yhteydessä vahvistettu

X

Päättää maisematyöluvan myöntämisestä

X

Hyväksyy katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman

X

Päättää kadunpidosta (MRL 84 §)
Tekee kadunpitopäätöksen (MRL 86 §)
Päättää osoitejärjestelmään sisältyvän tien tai muun osoitteen
nimeämisestä ja kiinteistön osoitenumeroinnista
Luvan antaminen tilapäisiin liikennejärjestelyihin
ja ellei lainsäädännöstä muuta johdu sekä muut tienpitäjälle
kuuluvat tehtävät

X

Maankäyttö- ja rakennuslaki

X
X
X

Kunnanhallitus

Laatii ja hyväksyy kaavoituskatsauksen (7 §)

X

Hyväksyy vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan (52 §)

X

Tekninen
lautakunta

Kunnanjohtaja

Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristö- tarkastaja

Päättää rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä yleis- tai
asemakaavan laatimisen tai muuttamisen vireillä ollessa (MRL 38 ja
52 §)
Päättää toimenpiderajoituksen määräämistä tai
pidentämistä, kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu
vireille (MRL 38 ja 128 §)

X

X

Päättää suunnittelutarvepäätösten ja poikkeamislupien
myöntämisestä (MRL 171 §)

X

Päättää vähäisen poikkeamisen myöntämisestä kaavasta tai
rakennusjärjestyksestä

X

Päättää maanomistajalle/maanomistajan maksettavaksi
määrättävästä katualueen korvauksesta (MRL 104 -105 §)
Päättää asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista (MRL 60 §)

X
X

Päättää rakentamiskehotuksen antamisesta ja luetteloinnista (MRL
97 §)
Päättää lunastusluvan hakemisesta (MRL 99 ja 100 §)

X
X

Hyväksyy asemakaavaehdotuksen ja merkitykseltään vähäisen
yleiskaavaehdotuksen (esimerkiksi yksittäiset rantaosayleiskaavan
muutokset) sekä päättää niiden nähtäville asettamisesta
Hyväksyy yleiskaavaehdotuksen ja päättää sen nähtäville
asettamisesta

X

X

Toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hulevesien valvontaja lupaviranomaisena 103 d §:n tarkoittamalla tavalla

X

Tekee päätöksen rakennusrasitteen perustamisesta (MRL 158-159 §)
sekä MRL:n 164 §:n mukaisista kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä

X

Tekee päätöksen MRL:n 165 §:n mukaisesta luonnollisen
vedenjuoksun muuttamisesta

X

Toimii maankäyttö- ja rakennuslain 161 a § sekä 167.2 §:ssä
tarkoitettuna viranomaisena. Päättää johtojen, laitteiden ja
rakennelmien siirtämisestä MRL 89 §:n mukaisesti.

X

Antaa kunnan lausunnon naapurikuntien kaavoista
Antaa selityksen, lausunnon tai vastineen rakentamisen luvista
tehtyihin valituksiin silloin, kun lautakunta on tehnyt asiaa
koskevasta oikaisuvaatimuksesta yksimielisen päätöksen

X
X

Oikeus tehdä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 34 §:n mukainen
kunnan huomautus ranta-asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta ja ehdotus suunnitelman täydentämiseksi

X

MRL 54 b §:n mukainen kunnan viranhaltija, joka valvoo
kaavoitusmittauksia

X

Ympäristönsuojelulaki
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kunnanhallitus

Tekninen
lautakunta

X

Kunnanjohtaja

X

Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristö-tarkastaja

Toimii ympäristönsuojelulain 172 §:n ja 182 §:n tarkoittamana
viranhaltijana
Antaa päätöksen ympäristönsuojelulain 118 - 120 ja 123 §:n
mukaisten ilmoitusten johdosta sekä niihin liittyvät
ympäristönsuojelulain 122 - 123 §:ssä tarkoitetut päätökset ja
määräykset

X

X

Tekee viranomaisen ilmoituksen rekisteröinnistä ilmoituksen tekijälle
(116 § ja 117 §)

X

Päättää ympäristölupa-asian siirtämisestä aluehallintoviranomaiselle ympäristönsuojelulain 36 §:n mukaisesti

X

Päättää ympäristölupaan liittyvän tarkkailu- ja valvontasuunnitelman hyväksymisestä ja suunnitelman muuttamisesta

X

Päättää ympäristöluvan raukeamisesta (88 §)

X

Päättää määräajan pidentämisestä yksittäisen lupamääräyksen
noudattamisen osalta (91 §)

X

Antaa ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaisen lausuman
ympäristöluvan selventämisestä

X

Päättää talousvesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ,157 §:n
mukainen kunnan määräämä viranomainen.

X

Tekee ympäristönsuojelulain 188 §:n, maa-aineslain
18 §:n, vesilain 14 luvun 2 §:n tai jätelain 136 §:n mukaisen
ilmoituksen esitutkintaa varten

X

Antaa ympäristönsuojelulain 180 §:ssä tarkoitetun määräyksen
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja jätelain 125 §:n mukaisen
yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen roskaantumisen
ehkäisemiseksi tai jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi

X

X

Päättää poikkeuksen myöntämisestä kunnan
ympäristönsuojelumääräyksistä (202 §)

X

Antaa selityksen, lausunnon tai vastineen ympäristö- ja maaainesluvista tehtyihin valituksiin silloin, kun lautakunta on tehnyt
asiasta yksimielisen päätöksen

X

Jätelaki, laki romuajoneuvojen siirtämisestä
Kunnan jätehuoltoviranomainen.

Kunnanhallitus

Tekninen
lautakunta

kunnanjohtaja

Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristö- tarkastaja

X

Toimii jätelain 100 §:n sekä 122-126 §:ien tarkoitettamana
viranhaltijana, antaa määräykset em. lain nojalla.
Päättää ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen
hävittämisestä annetun lain mukaisista tehtävistä.

X
X

Antaa roskaantuneen alueen puhdistamismääräyksen (75 §)
Määrää jätelain 133 §:n mukaisen laiminlyöntimaksun.
Tekee ilmoituksen poliisille esitutkintaa varten jätelain 136 §:n
mukaisissa tapauksissa.

X
X
X

X

Maa-aineslaki
Toimii maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupaviranomaisena, kun
vuosittain otettavan maa-aineksen suurin sallittu ottomäärä alittaa
3000 m³. Päättää tällaista lupaa koskevan maa-aineslain 12 §:n
mukaisen vakuuden hyväksymisestä ja lupamääräysten
muuttamisesta (maa-aineslaki 16 §)

Kunnanhallitus

Tekninen
lautakunta

Kunnanjohtaja

X

Toimii maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupaviranomaisena, kun
vuosittain otettavan maa-aineksen suurin sallittu ottomäärä ylittää
3000 m³.
Päättää tällaista lupaa koskevan maa-aineslain 12 §:n mukaisen
vakuuden hyväksymisestä ja lupamääräysten muuttamisesta
(maa-aineslaki 16 §)

X

Hyväksyy maa-aineslain 12 §:n mukaiset vakuuden muutokset ja
määrää lisävakuuden asettamisesta.
Toimii maa-aineslain 14 §:n 1 momentissa ja 15 §:ssä
tarkoitettuna valvontaviranomaisena.
Päättää maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen
yhteiskäsittelyä koskevista lupahakemuksista
(Maa-aineslaki 4 a §)
Päättää maa-aineslain 13 a §:n mukaisesti luvan siirtämisestä ja
uuden vakuuden hyväksymisestä ja vanhan vakuuden
vapauttamisesta tällaisessa tapauksessa

X
X
X

X

Päättää maa-ainesluvan voimassaolon jatkamisesta 10 §:n 3
momentin mukaisesti ja maa-aineslain 16 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta lupapäätöksestä poikkeamisesta

X

Velvoittaa noudattamaan säännöksiä tai poistamaan työn
vaikutukset yms. sakon tai teettämisen uhalla (Maa-aineslaki 14 § 2.
mom.)
Päättää ottamisen keskeyttämisestä maa-aineslain 15 §:n
perusteella

X

Antaa selityksen, lausunnon tai vastineen ympäristö- tai maaaineslupa-asioista tehtyihin valituksiin silloin, kun asiaa koskeva
lautakunnan päätös on ollut yksimielinen
Vesilaki

Kunnanhallitus

Toimii vesilain 14 luvun 3 §:ssä tarkoitettuna
valvontaviranomaisena

Antaa päätöksen vesiliikennelain ja maastoliikennelain mukaisista
kilpailu- ja harjoitusluvista

Tekninen
lautakunta

kunnanjohtaja

X

X

X

X

Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristötarkastaja

X

Antaa vesilain 14 luvun 11 §:n mukaisen määräyksen ilmeisen
lainvastaisen toiminnan keskeyttämiseksi
Ratkaisee vesilain 5 luvun 5 §:n mukaiset
ojitusta koskevat erimielisyydet
Maastoliikennelaki, vesiliikennelaki

Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristö- tarkastaja

X
X
Kunnanhallitus

Tekninen
lautakunta

kunnanjohtaja

Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristö- tarkastaja

X

Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelmasta päättäminen ja reitin
pitäjän hyväksyminen
Vesihuoltolaki

X
Kunnanhallitus

Vesihuoltolain mukainen valvontaviranomainen on
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ( 4§).
Päättää vesihuoltolain 11 §:n mukaisesti vapautuksen
myöntämisestä kiinteistön liittymisvelvollisuudesta
vesihuoltolaitokseen.
Päättää vesihuoltolain 29 §:n mukaisesti rikkomuksen tai
laiminlyönnin oikaisemiseksi.
Päättää vesihuoltolain 30 §:n mukaisesta uhkasakosta tai
teettämisestä.

kunnanjohtaja

X
X
X
X
(5§).

Luonnonsuojelulaki

X
Kunnanhallitus

Luonnon- ja maisemansuojelun edistäminen (6 §)

Postilaki
Päättää postilain 44 §:n mukaisissa tapauksissa postilaatikon
paikasta
Öljyvahinkojen torjuntalaki

Tekninen
lautakunta

kunnanjohtaja

Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristö- tarkastaja

kunnanjohtaja

Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristö- tarkastaja

X

Päättää yksityismailla olevan luonnonmuistomerkin rauhoituksesta
tai rauhoituspäätöksen lakkauttamisesta (26 § ja 28 §).

X
Kunnanhallitus

Tekninen
lautakunta

Kunnanhallitus

Tekninen
lautakunta

X
kunnanjohtaja

Öljyvahinkojen jälkitorjuntatoimenpiteistä päättäminen
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta
Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
annetun lain mukainen viranomainen
Päättää kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta annetun lain mukaiset päätökset

Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristö- tarkastaja

X

Hyväksyy vesilaitosta koskevan toiminta-alueen (8 §).
Hyväksyy kunnan yleiset vesihuollon kehittämissuunnitelmat

Tekninen
lautakunta

Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristö- tarkastaja

X
Kunnanhallitus

Tekninen
lautakunta

kunnanjohtaja

Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Ympäristö- tarkastaja

X
X

