Hallintosäännön mukaiset 31.12.2018 mennessä tehdyt toistaiseksi voimassa olevat toimivallan siirrot.
Hallintosääntö 5. luku 28 §: Toimielin voi siirtää tässä luvussa (5) määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.
Toimivallan siirtämispäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Luettelo annetaan tiedoksi valtuustolle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Kuka delegoinut

kenelle

mitä

päätöksen sisältö

KESKUSHALLINTO/KAUPUNGINHALLITUS
Kaupunginhallitus
18.1.2010 § 4

Kaupunginjohtaja

Johdannaisten yleissopimus
Kuntarahoituksen kanssa

Kaupungin puolesta yksittäisten sopimusten tekeminen

Maksuliikenteen hoitajat

Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet

Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet Kuntien Hetapalvelut Oy:lle.
Maksuliikenteen hoitajiksi neljä henkilöä Hetapalveluista.

Kaupunginvaltuusto
24.9.2015 § 172

Nivalan kaupunki

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta
vapauttamisessa

Toimivalta siirretty kunnalta Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen.
Kaupunginvaltuusto päätti, että Nivalan kaupunki pidättää itsellään
toimivallan kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa.

Kaupunginjohtaja
16.1.2018 § 1

Kaupunginkamreeri ja
hallintojohtaja

Tilapäislainan/kassalainan nostamis-/
myöntämisvaltuudet

Kaupunginkamreeri ja hallintojohtaja voivat ottaa tilapäislainoja,
joita saa olla kulloinkin enintään 35 milj. euroa ja antaa tilapäislainoja/kassalainoja Nivalan kaupungin tytäryhtiöille, joita saa
olla kulloinkin enintään 5 milj. euroa.

Kaupunginjohtaja
3.4.2018 § 7

Kaupunginkamreeri,

Tilapäislainan/kassalainan nostamis-/
myöntämisvaltuudet

Kaupunginkamreeri (31.7.18 saakka) ja talousjohtaja (1.4.18 alkaen)
sekä hallintojohtaja voivat kulloinkin ottaa tilapäislainoja/kassalainoja,
joita saa olla kulloinkin enintään 35 milj. euroa ja antaa tilapäislainoja/kassalainoja Nivalan kaupungin tytäryhtiöille, joita saa
olla kulloinkin enintään 5 milj. euroa.

Kaupunginhallitus
16.04.2018 § 109

Kaupunginjohtaja,
talousjohtaja ja
hallintojohtaja

Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet

Kaupungin tilien (Nivalan Järvikylän Osuuspankki, Nivalan
Osuuspankki, Nordea Oyj, Nivalan konttori ja Danske Bank Oyj)
käyttöoikeudet em. viranhaltijoille, kullekin yksin.

Kaupunginhallitus
20.4.2015 § 95

talousjohtaja ja
hallintojohtaja
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Kaupunginhallitus
11.12.2017 § 180

Toimialajohtajat

Käytöstä poistetun tarpeettoman
irtaimiston myynti

Kaupunginhallitus delegoi päätösvalllan käytöstä poistetun, tarpeettoman irtaimiston myynnistä toimialajohtajille
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Vahinkotapauksista päättäminen

Lomituspalvelujohtaja päättää alle 1 000 euron vahingon
korvauksista.

LOMITUSPALVELUT
Lomituspalvelulautak. Lomituspalvelujohtaja
7.2.2008 § 3
Lomituspalvelulautak.
4.8.2011 § 4

V. 2011 muutos toimintatapaan, että yli 1000 euroa ylittävissä
päätöksissä, joissa vakuutusyhtiö on ottanut kantaa korvauksen puolesta voi lomituspalvelujohtaja tehdä myös päätöksen.

HYVINVOINNIN TOIMIALA
Hyvinvointilautakunta
31.10.2017 § 20

Kirjastotoimenjohtaja

Hvltk 31.10.2017 § 20 luetellut tehtävät

Hvltk hyväksyy päätösvallan delegoinnin
kirjastotoimenjohtajalle pykälässä
mainituissa tehtävissä 1.11.2017 lukien

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA
Opetuslautakunta
29.8.2017 § 10
(jätettiin pöydälle)

Sivistysjohtaja
Varhaiskasvatusjohtaja
Perhepäivähoidon ohj.
Päiväkodin johtaja
Peruskoulun rehtori
Lukion rehtori

Op.ltk 29.8.2017 § 10 ja Op.ltk 30.10.2017 Opetuslautakunta hyväksyy päätösvallan delegoinnin liitteen mukai§ 22 liitteen mukaiset tehtävät
sesti 1.10.2017 lukien.
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Kasvatus- ja koulutuspalvelujen vastuuyksikön
esimies

TEKNINEN TOIMI
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Tekninen- ja ymp.ltk.
8.2.2007 § 6

Toimialajohtaja
Tehtävalueen johtaja
Vastuuyksikön esimies
Hankevastaava

Teknisen- ja ympäristölautakunnan
ratkaisuvallan siirto

Lautakunnan alaisille viranhaltijoille päätösvallan siirtäminen

Tekninen lautakunta
5.2.2008 § 2

Tekninen johtaja

Ratkaisuvallan delegointi tekniselle
johtajalle

Lautakunta delegoi tekniselle johtajalle 20 % lautakunnan
päätösvallasta (urakkasop,, erill. hankinnat, suunnittelusop.)

Tekninen lautakunta
19.2.2009 § 12

Ruokahuoltopäällikkö
Sirpa Peltomaa

Ratkaisuvallan delegointi ruokahuoltopäällikölle

Sirpa Peltomaalle valtuudet hyväksyä vuotuiset ruokaperunoiden
ja pesulapalveluiden hakinnat.

Tekninen lupajaos
10.3.2009 § 4

Rakennustarkastaja
Mittaustoimisto
Ympäristösihteeri

Ratkaisuvallan siirto lupajaoksen
alaisille viranhaltijoille

Rakennustarkastajan ja hänen sijaisen, mittaustoimiston henkil.
sekä ympäristösihteerin ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat.

Tekninen lautakunta
14.11.2011 § 26
5.9.2013 § 63

Tekninen johtaja
Maanmittausteknikko

Valtuuden antaminen kauppakirjan
ja vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen

Lautakunta siirtää ratkaisuvallan asuin-/liiketalotonttien ja
muiden rakennuspaikkojen vuokraamisessa ja myymisessä
seuraavasti:
Nivalan kaupungin kauppakirjat, jotka koskevat asemakaavanmukaisten omakotitalotonttien myymistä, allekirjoittaa ja hyväksyy
tekninen johtaja tai maanmittausteknikko.
Nivalan kaupungin luovutuskirjat, jotka koskevat asuin- ja liike-
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talotonttien sekä muiden rakennuspaikkojen myymistä ja vuokraamista, allekirjoittaa ja hyväksyy tekninen johtaja.
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Tekninen johtaja
17.12.2004 § 11

Maanmittausteknikko

Nivalan kaupungin etuosto-oikeuden
käyttäminen

Teknisen johtajan ollessa estyneenä tai lomalla päätöksen
tekee maanmittausteknikko, nyt Juha Peltomaa.

Tekninen lautakunta
27.3.2014 § 28

Tekninen johtaja

Sähkönhankinnan optiovuosien käyttö

Tekninen johtaja valtuutetaan päättämään sähkönhankinnan
optiovuosien käytöstä Nivalan kaupungin osalta sähkönhinnan
markkinatilanteen mukaan.

Tekninen lautakunta
20.7.2014 § 22

Raija Aksila

Teknisen osaston arkistovastuuhenkilön
nimeäminen

Teknisen osaston arkistovastuuhenkilöksi nimettiin Raija
Aksila.

Tekninen lautakunta
19.6.2015 § 33

Ympäristösihteeri

Romuajoneuvojen siirtäminen ja
hävittäminen

Romuajoneuvojen siirtopäätösten tekijäksi ympäristösihteeri

Tekninen lupajaos
18.10.2017 § 53

Rakennustarkastaja

Nivalan Teollisuuskylä Oy:n Lasercomp
Oy:n rakennuslupapäätös

Delegoidaan rakennustarkastajalle

Tekninen lupajaos
29.8.2017 § 36

Rakennustarkastaja
Maanmittausteknikko
Ympäristösihteeri

Siirretään ratkaisuvalta pykälän osoittamissa asioissa rakennustarkastajalle,
maamittausteknikolle ja
ympäristösihteerille

Delegoidaan rakennustarkastajalle, maanmittausteknikolle ja
ympäristösihteerille

