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Hallintosäännön nojalla vahvistetut kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokunnan ja viranhaltijoiden ratkaisuoikeuksien verottomat euromäärät ovat
vuonna 2019 seuraavat:
1 Rakennushankkeet
Kukin rakennushanke käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Euromääräiset toimivaltuudet ovat hankekohtaisia.
Yhdyskuntalautakunnalla on oikeus hyväksyä rakennusten, maa- ja vesialueiden sekä kunnallisteknisten laitosten ja laitteiden osalta tarvesuunnitelmat,
hankesuunnitelmat ja rakennussuunnitelmat 500.000 euroon saakka, ellei talousarviossa muuta todeta taikka kaupunginhallitus yksittäistapauksessa etukäteen muuta päätä.
Kaupunginhallituksella on oikeus hyväksyä rakennusten, maa- ja vesialueiden
sekä kunnallisteknisten laitosten ja laitteiden tarvesuunnitelmat 1.000.000 euroon saakka. Sen ylittävältä osin tarvesuunnitelmat hyväksyy valtuusto. Kaupunginhallituksella on oikeus hyväksyä hankesuunnitelmat ja rakennussuunnitelmat siltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole siirretty yhdyskuntalautakunnalle.
Teknisellä johtajalla on oikeus päättää rakentamistavasta, urakoitsijan valinnasta ja työn aloittamisesta, jos hankkeen kustannusarvio on enintään 50.000
euroa, ja yhdyskuntalautakunnalla, jos hankkeen kustannusarvio on enintään
500.000 euroa. Muussa tapauksessa asiasta päättää kaupunginhallitus.
Yhdyskuntalautakunnalla on oikeus päättää rakennushankkeiden lisä- ja muutostöistä, kun kustannukset ovat enintään 100.000 euroa.
Teknisellä johtajalla on oikeus päättää enintään 70.000 euron lisä- ja muutostöistä.
Lisä- ja muutostöiden edellytyksenä on, että hankkeen toteuttamiseen varattu
määräraha riittää.
Liikelaitoksen johtokunnan tehtävistä ja toimivaltuuksista säädetään hallintosäännön 29 §:ssä.
2 Hankinnat
Kaupunginhallitus päättää tavaroiden ja palveluiden hankinnoista siltä osin,
kuin päätösvaltaa ei ole siirretty muulle toimielimelle taikka viranhaltijalle tai
työtekijälle.
Lautakunnalla on oikeus päättää enintään 500.000 euron suuruisista hankinnoista.
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Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalla on oikeus päättää edellä mainittuja
määriä suuremmista erityisalojen hankintalaissa tarkoitetuista hankinnoista ja
muista hankinnoista, joiden arvo ylittää 70.000 euroa.
Vesihuoltoliikelaitokseen johtokunnalla on oikeus päättää muita kuin erityisalojen hankintalaissa tarkoitettuja hankintoja koskevan päätösvaltansa siirrosta
alaiselleen henkilökunnalle.
Kaupunginjohtajalla, henkilöstöpäälliköllä, kaupunginsihteerillä, sivistysjohtajalla, talousjohtajalla, teknisellä johtajalla ja vesihuoltojohtajalla on oikeus
päättää enintään 70.000 euron suuruisista yleisen hankintalain alaisista hankinnoista. Palvelualueen toiminnasta vastaavalla viranhaltijalla on vastaava
oikeus enintään 10.000 euroon ja palveluyksikön toiminnasta vastaavalla viranhaltijalla tai työntekijällä enintään 5.000 euroon saakka.
Vesihuoltoliikelaitoksen henkilökunnasta vesihuoltojohtajalla on oikeus päättää enintään 250.000 euron hankinnasta. Suunnittelupäälliköllä, työpäälliköllä,
käyttöpäälliköllä, käyttöteknikolla, sähkömestarilla, varastonhoitajalla ja vesihuoltojohtajan nimeämällä vesihuoltosihteerillä on oikeus päättää enintään
15.000 euron suuruisesta erityisalojen hankintalaissa tarkoitetusta hankinnasta.
Hankintoja tehtäessä tulee ottaa huomioon hankintoja koskeva lainsäädäntö,
kaupunginhallituksen antamat konserni-, talous- ja hankintaohjeet sekä tarkoitukseen käytettävissä olevat määrärahat.
3 Irtaimen omaisuuden myynti ja muu luovutus
Kaupunginhallitus päättää irtaimen omaisuuden myymisestä 500.000 euroon
saakka tai valtuuston erikseen tapauksittain käsittelemään myyntivaltuusrajaan saakka. Kaupunginhallituksella on oikeus antaa kaupungin taloussäännössä irtaimen omaisuuden myyntiä koskevat toimivaltuus- ja menettelytapamääräykset.
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta voi siirtää irtaimiston myyntiä ja muuta luovutusta koskevaa päätösvaltaansa vesihuoltoliikelaitoksen henkilökunnalle.
Toimialajohtajat päättävät irtaimiston myymisestä tai muusta luovutuksesta
enintään 10.000 euroon saakka (= arvioitu irtaimen omaisuuden käypä hinta)
irtaimisto-ohjeessa annettujen yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti.
4 Kiinteän omaisuuden hankinta ja luovuttaminen
Kaupunginhallitus päättää kiinteän omaisuuden hankinnasta ja luovuttamisesta, mikäli kauppahinta ei ylitä 500.000 euroa. Tätä suuremmasta kiinteän
omaisuuden hankinnasta ja luovuttamisesta päättää valtuusto.
Kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija voi päättää pientalotonttien
myymisestä kaupunginhallituksen hyväksymin luovutusehdoin.
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5 Vahingonkorvauksen myöntäminen
Lautakunnat päättävät vahingonkorvauksen myöntämisestä 20.000 euroon
saakka. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää vahingonkorvauksen
myöntämisestä 100.000 euroon saakka. Kaupunginhallitus päättää tätä suuremman vahingonkorvauksen myöntämisestä.
Kaupunginjohtajalla, henkilöstöpäälliköllä, kaupunginsihteerillä, sivistysjohtajalla, talousjohtajalla, teknisellä johtajalla ja vesihuoltojohtajalla on oikeus
päättää kustannusvaikutukseltaan enintään 2.000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisestä.
6 Hankkeiden omarahoitusosuuksista eli kuntaosuuksista päättäminen
Hankkeiden omarahoitusosuuksista päätettäessä käytetään samoja euromääräisiä toimivaltuusrajoja kuin hankinnoissa edellä 2 Hankinnat -kohdassa.
Poikkeuksena niihin on, että hankkeiden omarahoitusosuuksista ei voida päättää palvelualueella eikä palveluyksikössä.

