Yhtymähallitus 21.6.2021 § 90

YHTYMÄHALLITUKSEN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN (DELEGOINTI)
1.8.2021 LUKIEN
Yhtymäkokouksen 31.5.2021 § 12 hyväksymän hallintosäännön 29 §:n perusteella yhtymähallitus voi siirtää
hallintosäännössä määriteltyä toimivaltaansa kuntayhtymän viranomaisille sekä asettaa tarvittaessa
aiheelliseksi katsomansa rajoitukset päätösvallan käyttöön.
Viranhaltijan hänelle annetun päätösvallan nojalla tekemät päätökset samoin kuin niiden perusteella tehtävät
sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa päätöksentekijä itse (Hallintosääntö 137 §).

21 § Yhtymähallituksen tehtävät ja toimivalta
Yhtymähallituksen tehtävänä on valvoa kuntayhtymän etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä,
edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset;
Hankkeista päättäminen
Toimivaltainen viranomainen
Yhtymähallitus
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori
Vararehtori
Koulutusyksikön johtaja (omaa yksikköä koskevat)

Hankkeen kokonaisarvo (alv 0 %)
yli 1 500 000 euroa
500 000 – 1 500 000 euroa
alle – 500 000 euroa
alle 20 000 euroa

Hankkeiden vastuukysymyksissä noudatetaan ensisijaisesti rahoittajan määräyksiä.
Koulutustarjouksista päättäminen
Toimivaltainen viranomainen
Yhtymähallitus
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori
Vararehtori
Koulutusyksikön johtaja

Koulutustarjouksen kokonaisarvo (alv
0 %)
yli 1 500 000 euroa
500 000 – 1 500 000 euroa
100 000 – 500 000 euroa
alle 100 000 euroa

Markkinointiyhteistyösopimuksista päättäminen
Sopimuksen enimmäisarvo Enimmäisarvo vuodessa
(alv 0 %)
(alv 0 %)
30 000 euroa
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori
10 000 euroa
15 000 euroa
Vararehtori
5 000 euroa
Alle 3 000 euron markkinointiyhteistyösopimuksista ei tarvitse tehdä viranhaltijapäätöstä.
Toimivaltainen viranhaltija
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Muista sopimuksista ja sitoumuksista päättäminen
Toimivaltainen viranhaltija
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori
Vararehtori

Sopimuksen enimmäisarvo (alv 0 %)
100 000 euroa
20 000 euroa

21 § Yhtymähallituksen tehtävät ja toimivalta
10) Päättää kuntayhtymän puolesta annettavista vakuuksista ja takuista sekä kuntayhtymän vaatimien
vakuuksien ja takuiden hyväksymisestä.
Toimivaltainen viranhaltija
Kiinteistöjohtaja

Toimenpide
Päättää vastuualueensa hankkeiden
rakennusaikaisista ja takuuajan
vakuuksista sekä niiden vapauttamisista.

15) Päättää kuntayhtymän hankintaperiaatteista ja pienhankintaohjeesta sekä hankinnoista:
Toimivaltainen viranhaltija

Hankinnan enimmäisarvo (alv 0%)

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori
Vararehtori
Kiinteistöjohtaja
IT-johtaja
Talousjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Hallintojohtaja
Koulutusyksikön yksikönjohtaja
Palvelujohtaja, työelämä- ja yrityspalvelut
Tietohallintopäällikkö
Ryhmäesimies, it-palvelut
IT-palvelupäällikkö
Turvallisuuspäällikkö
Viestintäpäällikkö

1 000 000 euroa
500 000 euroa
350 000 euroa
100 000 euroa
100 000 euroa
100 000 euroa
100 000 euroa
100 000 euroa
100 000 euroa
9 000 euroa
9 000 euroa
9 000 euroa
9 000 euroa
9 000 euroa
9 000 euroa

Kehityspäällikkö (virkasuhteinen)

Tavarahankintasopimuksella tarkoitetaan hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on tuotteiden
ostaminen, leasing, vuokraus tai osamaksulla ostaminen. Tavarahankintasopimukseen voi sisältyä
osto-optioita ja se voi sisältää myös tavaroiden lisäksi kokoamis- tai asennustöitä.
Palveluhankintasopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka kohteena on palvelujen suorittaminen.
Toimivaltainen viranhaltija hyväksyy hankintaa koskevat tarjouspyyntöasiakirjat sekä tekee hankintaan
sisältyvät optiopäätökset myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Kuntayhtymäjohtaja-rehtori hyväksyy
yhtymähallituksen päättämissä hankinnoissa tarjouspyyntöasiakirjat sekä tekee hankintaan sisältyvät
optiopäätökset myönnettyjen määrärahojen puitteissa.
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Johtavat viranhaltijat voivat viranhaltijapäätöksellä myöntää tilaus- ja osto-oikeuksia alaisilleen
viranhaltijoille ja työntekijöille voimassa olevien hankintasopimusten puitteissa. Tilaus-/osto-oikeudet
päätetään kalenterivuosittain. Toimivaltainen viranhaltija hyväksyy laskut.
Hankinnoissa tulee noudattaa OSAOn voimassa olevaa hankintaohjetta.
16) Päättää ulkopuolisille tehtävistä töistä ja tuotteista, irtaimen omaisuuden ja palvelujen myynnistä.
Toimivaltainen viranhaltija

Myynnin enimmäisarvo (alv 0 %)

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori
Vararehtori (Koulutuspalvelut-tulosalue)
Talousjohtaja
Kiinteistöjohtaja
IT-johtaja
Koulutusyksikön yksikönjohtaja
Koulutusyksikön yksikönjohtaja, kunnostetut ajoneuvot
Palvelujohtaja, työelämä- ja yrityspalvelut

60 000 euroa
30 000 euroa
10 000 euroa
10 000 euroa
10 000 euroa
10 000 euroa
20 000 euroa
10 000 euroa

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori päättää opiskelijatyönä rakennetun pientalon myymisestä ja tontin
vuokraoikeuden siirtämisestä, kun kauppahinta on alle 500 000 euroa.
17) Päättää kuntayhtymän saatavien perimisestä ja poistamisesta.
Toimivaltainen viranhaltija
Talousjohtaja
Koulutusyksikön yksikönjohtaja
Kiinteistöjohtaja

Saatavan enimmäismäärä

8 000 euroa
2 000 euroa
2 000 euroa

18) Päättää kuntayhtymän korvausvastuuta koskevat asiat.
Toimivaltainen viranhaltija

Korvauksen enimmäismäärä

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori
Vararehtori
Kiinteistöjohtaja
Talousjohtaja
Koulutusyksikön yksikönjohtaja

10 000 euroa
5 000 euroa
5 000 euroa
5 000 euroa
5 000 euroa

23) Päättää kuntayhtymän tarvitsemien alueiden ja toimitilojen vuokraamisesta ja vuokrasopimusten
irtisanomisesta.
Toimenpide

Toimivaltainen
viranhaltija

Vuokrasopimus, toistaiseksi voimassa oleva
(irtisanomisaika enintään 12 kk)

Kuntayhtymäjohtajarehtori
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Vuokrasopimus, toistaiseksi voimassa oleva
(irtisanomisaika enintään 12 kk)

50 000 euroa

Kiinteistöjohtaja

Vuokrasopimus, määräaikainen (enintään 3 vuotta)

Kuntayhtymäjohtajarehtori

150 000 euroa

Vuokrasopimus, määräaikainen (enintään 1 vuosi)
Vuokrasopimus, opetustoimintaan liittyvät
talonrakennustontit

Kiinteistöjohtaja
Kuntayhtymäjohtajarehtori

50 000 euroa

24) Päättää kuntayhtymän hallintaan kuuluvien alueiden, rakennusten, toimi- ja muiden tilojen, laitteiden ja
käyttöoikeuksien ulkopuoliselle vuokraamisesta tai käytettäväksi luovuttamisesta sekä tehtyjen
vuokrasopimusten irtisanomisesta.
Toimivaltainen
viranhaltija
Tilojen (rakennus, siipi tai vastaava) ja alueiden ulosvuokraaminen:
Vuokrasopimus, toistaiseksi voimassa oleva
Kuntayhtymäjohtaja
(irtisanomisaika enintään 18 kk)
-rehtori
Vuokrasopimus, toistaiseksi voimassa oleva
Kiinteistöjohtaja
(irtisanomisaika enintään 12 kk)
Kuntayhtymäjohtaja
Vuokrasopimus, määräaikainen (enintään 3 vuotta)
-rehtori
Toimenpide

Vuokrasopimus, määräaikainen (enintään 1 vuosi)
Koulutusyksikön käyttämät yksittäiset tilat (liikuntasalit,
auditoriot, luokat ja asuntolat tms.) enintään yhdeksi
vuodeksi kiinteistöjohtajan hyväksymän ohjeen ja
tilojen hinnoittelun mukaisesti.
Laitteiden ja käyttöoikeuksien vuokraaminen:
Tietotekniset laitteet ja käyttöoikeudet vuokraus tai
käytettäväksi luovuttaminen (yli 1 vuosi)
Tietotekniset laitteet ja käyttöoikeudet vuokraus tai
käytettäväksi luovuttaminen (alle 1 vuosi)
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25) Päättää yhtymäkokouksen ja talousarvion määräämissä rajoissa toimitilojen peruskorjaus-, laajennusja uudisrakennushankkeista.
Toimenpide
Äkilliset, omaisuuden tai terveyden suojelemiseksi
välttämättömät kiinteistöihin liittyvät rakennushankkeet
ja sopimukset
Pienet, erittelemättömät vuosittain toteutettavat
hankkeet talousarvion ja yhtymähallituksen
määräämissä rajoissa
Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemukset
kiinteistöjen ja alueiden muutoksiin ja purkamisiin
Toimenpideluvat pienempien hankkeiden osalta
(valomainosluvat, aitaluvat, opasteluvat, piha-alueiden
muutosluvat, puiden kaatoluvat ym. vastaavat)
Ulkopuolisten toimijoiden teknisten johtojen ja
laitteiden sijoitusluvat ja – sopimukset.
Naapureiden kuulemiseen liittyvät tiedoksisaannit:
- talonrakennustyömaat
- muut kohteet

Toimivaltainen
viranhaltija
Kuntayhtymäjohtajarehtori

Enimmäisarvo
1 000 000 euroa

Kiinteistöjohtaja

350 000 euroa

Kiinteistöjohtaja

350 000 euroa

Kuntayhtymäjohtajarehtori
Kiinteistöjohtaja
Kiinteistöjohtaja
Ko. koulutusyksikön yksikönjohtaja
Kiinteistöjohtaja

26) Hyväksyy talousarvion rajoissa tilahankkeiden luonnossuunnitelmat ja rakennusosa-arviot.
Toimivaltainen viranhaltija
Kiinteistöjohtaja

Toimenpide
Hyväksyy talousarvion rajoissa luonnosja toteutussuunnitelmat ja niiden
kustannusarviot tilamuutos-,
kunnossapito- ja rakennusinvestointihankkeiden osalta.

Perussopimuksen 13 §:n sekä hallintosäännön 29 §:n perusteella
yhtymähallituksen alaisilleen viranomaisille siirtämä muu toimivalta:
Henkilöstöasiat:
33 § Yhtymähallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa
3) Hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset;
Toimivaltainen viranhaltija
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori

Toimivallan siirtäminen

Toimenpide
Hyväksyy
luottamusmiesten
ja
työsuojeluvaltuutettujen
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paikallisen sopimuksen henkilöstöjohtajan
valmistelemana.
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4) Päättää alaisensa henkilöstön osalta virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta sekä palvelusuhteen
ehdoista, ellei tästä hallintosäännöstä tai päätösvallan delegointipäätöksistä muuta johdu.
Toimenpide
Opetushenkilöstön hinnoittelutunnuksen muuttaminen
suoritetun tutkinnon perusteella
Opettajan suorittaman erityisopettajan tai opintoohjaajan tutkinnon perusteella maksettava
henkilökohtainen lisä
Vuosisidonnaisen lisän, työkokemuslisän ja
ammattialalisän myöntäminen.
Epäpätevyysalennuksen poistaminen määräaikaisen
opetushenkilöstön osalta
Koulutus- ja virkamatkat
Lisä-/ylityömääräykset ja –sopimukset
Oman auton käyttöoikeudet
Asuntotietoliikenneyhteydet
Etätyösopimukset
Luento- ja muut palkkioilmoitukset

Toimivaltainen viranhaltija
Vararehtori
Vararehtori
Koulutusyksikön yksikönjohtaja yksikkönsä
henkilöstön osalta, henkilöstöjohtaja muun
henkilöstön osalta
Koulutusyksikön yksikönjohtaja
Johtava viranhaltija
Johtava viranhaltija
Johtava viranhaltija
Johtava viranhaltija
Johtava viranhaltija
Johtava viranhaltija

Talousasiat:
62 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen
Toimenpide

Toimivaltainen viranomainen

Kiinteän omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen
Irtaimen omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen
Metsäpuun myynti

Yhtymähallitus
ks. edellä 21 §, kohta 16
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori

64 § Rahatoimen hoitaminen
Toimivaltainen viranhaltija
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori
Talousjohtaja

Rahavarojen sijoittaminen,
enimmäisaika

3 vuotta
1 vuosi

Käteiskassat, materiaalivarastot ja stipendirahastojen tilinkäyttöoikeudet
Toimenpide

Toimivaltainen
viranhaltija

Käteiskassojen perustaminen, lakkauttaminen ja arvo

Talousjohtaja

Enimmäisarvo
5 000 euroa

Materiaalivarastojen perustaminen, lakkauttaminen ja
50 000 euroa
Talousjohtaja
arvo.
Stipendirahastojen tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori
Talousjohtaja hyväksyy lainasopimusten mukaiset lainojen lyhennysten ja korkojen
maksamisen.
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Kuntayhtymän toimialaan liittyvät avustukset ulkopuolisille:
Toimivaltainen viranhaltija
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori
Vararehtori

Yksittäinen
avustus
2 000 euroa
1 000 euroa

Yhteissumma/
vuosi
30 000 euroa
15 000 euroa

21 § 9) Päättää opiskelijoilta perittävistä maksuista
65 § Maksuista päättäminen
Toimenpide
Opetustoiminnan ohessa syntyvien palvelujen ja
tuotteiden myynti- ja yksikköhinnat sekä panttimaksut
Kuntayhtymän sellaisista opiskelijoita koskettavista
maksuista päättäminen, joista yhtymähallitus ei ole
erikseen päättänyt
Kiinteistöjen käytön palvelumaksut ja vuokrat
(hinnoittelu)
Tietoteknisten tuotteiden ja palveluiden hinnat

Toimivaltainen viranomainen
Koulutusyksikön yksikönjohtaja
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori
Kiinteistöjohtaja
IT–johtaja

Myynti- ja yksikköhinnat on päätettävä vähintään kalenterivuosittain.
83 §, 110 §, 115 § Sähköiset kokousmenettelyt
Toimenpide
Toimivaltainen viranomainen
Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, IT-johtaja
että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet,
järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja
tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.
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