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HALLINTO- JA TALOUSTOIMEN ~VASTUU~UEEN JOHTOSÄÄNTÖ

1 § Toiminta-ajatus

Hallinto- ja taloustoimi tuottaa tehokkaasti ja taloudellisesti hallintoon, taloudenhoitoon,
henlcilöstöhallintoon ja tietotekniiklcaan liittyviä palveluita sisäisille ja ulkoisille asiaklcailleen.

2 § Hallinto- ja taloustoimen päävastuualueen lautakunnat ja tehtäväalueet

Hallinto- ja taloushallinto toimii kaupunginhallituksen alaisena ja lisäksi päävastuualueella toimivat
seuraavat lauta- ja toimikunnat ja niiden tehtäväalueet ovat:

A. Keskusvaalilautakunta

Valtuusto asettaa toimikaudekseen keskusvaalilautalcunnan (VaaliL 714/1998).
Keslcusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa vaaliL 714/1998 mukaiset tehtävät.

Keskusvaalilautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaj aja kolme muuta jäsentä sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenlcin oltava vähintään viisi. Keskusvaalilautakunta ottaa
itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan.

B. Vaalilautakunnat

Kaupunginhallitus asettaa hyvissä ajoin ennen vaaleja kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan.
Vaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa vaaliL 714/1998 mukaiset tehtävät.

Kussakin vaalilautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenj ohtaj aja kolme muuta jäsentä sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

C. Vaalitoimikunta

Laitoksessa toimitettavaa ennaklcoäänestystä ja kotiäänestystä varten kaupunginhallitus asettaa hyvissä
ajoin ennen vaaleja vaalitoimikunnan.

Vaalitoimikunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

3 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta

A. Hallintojohtaja päättää

1. Virka-ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta sijaisten,
työllistämistuella palkattujen ja harjoittelijoiden osalta.

2. Kokemus-/palvelulisien myöntämisestä paitsi C-palkkaisten viran- ja toimenhaltijoiden osalta.

3. Työllistämistuella palkatun henkilöstön sijoittamisesta määrärahojen puitteissa.
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4. Yhteiseen koulutukseen varatun määrärahan käytöstä.

5. Julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen
hoitajan määräämisestä.

Hallintojohtajan ollessa estynyt tai esteellinen päätöksen tekee talousjohtaja.

B. Talousjohtaja päättää

1. Kaupungin omaisuuden ja muiden riskien vakuuttamisesta kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti.

2. Kaupungin kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta kaupunginhallituksen yleisohjeiden mukaisesti.

3. Lainan ottamisesta kaupunginvaltuuston määrittelemän lainanottovaltuuden rajoissa.

4. Koiraverolaissa kaupunginhallitukselle määrätyistä tehtävistä.

5. Kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä ja valvonnasta
lukuun ottamatta urakkakohteiden rakennusaikaisia ja vastuuaikaisia vakuuksia.

6. Rahalaitoksissa olevien tilien avaamisesta ja lopettamisesta.

7. Kaupungin puolesta suostumuksesta velkajärjestelyjen ehtoihin.

8. Rahavarojen sijoittamisesta.

Talousjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen päätöksen tekee hallintojohtaja.

4 § Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan kun kaupunginvaltuuston päätös on saanut lainvoiman.
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