
 

Luettelo voimassa olevista ratkaisuvallan siirtämispäätöksistä 

1.2.2021 

 

Päätökset 

 

Ympäristölautakunta 

16.11.2016 § 48 

Päätösvallan delegointi ympäristötarkastajalle vesihuoltolain § 

11:n mukaisissa liittymisvelvollisuuden vapauttamisasioissa 

Sivistyslautakunta 

13.6.2018 § 60 

Sivistyslautakunta päättää, että Hämeenkyrön kunnan 

palvelusetelituottajat hyväksyy varhaiskasvatuksen johtaja. 

Henkilöstö- ja 

hallintopäällikkö 

7.1.2019 § 22 

Ratkaisuvallan siirto laskentapäällikölle laskentapalvelut 

osavastuualueen osalta 

Sivistyslautakunta 

28.8.2019 § 60 

Sivistyslautakunta valtuuttaa toimistosihteeri Jaana Järvisen ja 

asianhallintajärjestelmän pääkäyttäjän allekirjoittamaan 

hallituksen ja valtuuston pöytäkirjanotteet sekä todistamaan 

oikeaksi toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja 

jäljennökset. 

Perusturvalautakunta 

28.8.2019 § 44 

Perusturvapalveluiden hallinto- ja talousasiantuntijan 

varahenkilön ja asianhallintajärjestelmän pääkäyttäjien 

valtuuttaminen allekirjoittamaan perusturvalautakunnan 

pöytäkirjanotteet ja asiakirjoista annettavat otteet sekä hallinto- 

ja talousasiantuntijan varahenkilön valtuuttaminen 

allekirjoittamaan jaoston pöytäkirjanotteet ja asiakirjoista 

annettavat otteet 

Perusturvalautakunta 

3.6.2020 § 45 

Päätösvalta hankintavallan euromääräisistä rajoista (alv 0 %) 

sosiaalityön päällikkö, kotihoidon päällikkö, 

vammaispalveluiden päällikkö, asumispalveluiden päällikkö, 

johtava hoitaja talousarviomäärärahojen puitteissa 30.000 



euroon asti ja ylilääkäri ja sosiaali- ja terveysjohtaja 200.000 

euroon asti 

Sivistyslautakunta 

25.8.2020 § 82 

Sivistyslautakunta päättää, että 

1. Laskujen hyväksymisoikeus on vastuualueiden 

esimiehillä. 

- hallintopalvelut: sivistysjohtaja 

- esi- ja perusopetus: Heinijärven koulun rehtori, 

Kirkonkylän koulun rehtori, Kyröskosken koulun rehtori, 

Mahnalan Ympäristökoulun rehtori, Yhteiskoulun rehtori 

- lukiokoulutus: lukion rehtori 

- elämänlaatupalvelut: elämänlaatupalveluiden esimies 

- varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen johtaja 

2. Sivistysjohtajalla sekä talous- ja hallintoasiantuntijalla on 

tarvittaessa oikeus hyväksyä kaikkien 

sivistyslautakunnan alaisten vastuualueiden laskut. 

3. Päätös koskee lautakunnan toimikautta. 

Sivistyslautakunta 

26.8.2020 § 83 

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa seuraavat päätösvallan 

rajaukset hankinta-asioissa lautakunnan toimikaudelle: 

- vastuualueen esimies alle 10 000 euron hankinnat 

- talous- ja hallintoasiantuntija alle 30 000 euron 

hankinnat 

- sivistysjohtaja alle 35 000 euron hankinnat 

- sivistyslautakunta 35 000 euron ja sen ylittävät 

hankinnat 

 

Hankintarajat ovat alv 0 %. 

Perusturvalautakunta 

7.10.2020 § 66 

Päätösvallan delegointi ylilääkärille Covid-19 -näytteenoton 

kotikunnalta veloitettavasta maksusta 

Kunnanhallitus  

25.1.2021 § 10 

Hallitus päättää hallintopalveluiden palvelualueen 

hankintavallan rajat vuodelle 2021 seuraavasti: 

1. talous- ja hallintojohtaja päättää siltä osin, kun ei kuulu 

hallituksen päätösvaltaan 

- investointimäärärahoista tehtävät hankinnat 



- johto- ja toimielimet -vastuualueen hankinnat 

2. henkilöstöpäällikkö päättää hallinnon tukipalvelujen 

vastuualueen hankinnat, poislukien tietohallinnon 

osavastuualueen hankinnat, jotka päättää talous- ja 

hallintojohtaja. 

 


