
  

Luettelo voimassa olevista ratkaisuvallan 

siirtämispäätöksistä – tilanne 1.5.2023  

Toimielinten päätökset 

 

Kunnanhallitus 

19.6.2017 § 240 

Kunnanhallitus siirtänyt ratkaisuvaltaa  

maankäyttöinsinöörille ja hänen estyneenä tai esteellisenä 

ollessaan maanmittausinsinöörille  

 

1) kunnan omistukseen siirtyneiden katualueiden 

korvaamisesta maanomistajalle, 

2) omakotitonttien myymisestä kunnanhallituksen 

päättämien myyntihintojen mukaisesti, 

3) omakotitonttien vuokraamisesta, 

4) maa-alueiden ostamisesta määrärahojen puitteissa 

silloin, kun kauppahinta ei ylitä 15 000,00 euroa, 

5) maa-alueiden vaihtamisesta silloin, kun kunnan 

luovuttama alue ei ole suurempi kuin 1000 m2 ja vaihdossa 

käytettävä väliraha ei ole suurempi 15 000,00 euroa, 

6) asemakaavan mukaisen tontinosan myyminen 

rakennuspaikan toteuttamiseksi kunnanhallituksen 

myyntiajankohdan päättämällä hinnalla 

(kiinteistönmuodostamislaki 62 §) 

7) maa-alueiden vuokraamisesta peltojen, laidunten, 

metsästysoikeuksien ja muuntamoiden osalta, 

8) perustettavista kiinteistörasitteista KML 155 ja 156 §:n 

perusteella. 

Kunnanhallitus 

19.6.2017 § 241 

Toimivallan siirtäminen työllisyyspalveluiden päällikölle 

työllisyydenhoitoon liittyvissä yhteistyösopimuksissa. 

 



  
Kunnanhallitus 

19.12.2022 § 304 

Kunnanhallituksen ratkaisuvallan siirtäminen 

kansliapäällikölle (konsernihallinnon toimialajohtaja) 

koskien talousarvion käyttösuunnitelmiin tehtäviä 

muutoksia talousarviovuonna 2023. 

Kunnanhallitus 

13.2.2023 § 48 

Kunnanhallitus päättää siirtää hyvinvointipäällikölle 

ratkaisuvaltaansa pakolaisten tarvitsemien asuntojen 

vuokraamiseksi kunnan nimiin. 

Yhdyskuntalautakunta 

30.8.2017 § 13 

Yhdyskuntalautakunta päättää siirtää sille kuuluvaa 

toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille seuraavasti: 

 

Vakuuksien hyväksymiseen ja vaihtoon liittyvää 

toimivaltaansa 

- yhdyskuntajohtajalle vesihuoltolaitoksen ja vesihuollon 

investointien osalta, 

- tilapalvelupäällikölle tilapalvelun ja 

talonrakennusinvestointien osalta, 

- yhdyskuntatekniikan päällikölle yhdyskuntatekniikan ja 

aluepalveluiden ja kunnallistekniikan investointien osalta 

 

Poikkeamispäätöksiin (MRL 171 §) ja 

suunnittelutarveratkaisuihin (MRL 137 §) liittyvää 

toimivaltaansa 

- kaavoitusjohtajalle 500 krs-m² asti 

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin ja 

maisematyölupiin liittyvää toimivaltaansa 

ympäristöpäällikölle ja ympäristötarkastajalle 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

- 61 § Vakuuden hyväksyminen ja vapauttaminen 

- 64, 65 § Seuranta- ja tarkkailusuunnitelmat sekä niiden 

muuttaminen 



  
- 92 § Luvan selventäminen 

- 116 § Rekisteröinti ympäristönsuojelun 

tietojärjestelmään 

- 118, 122 § Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta 

- 119, 122 § Koeluonteinen toiminta 

- 120, 122 § Poikkeuksellinen tilanne muussa kuin 

luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa 

- 156 d § Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista 

poikkeaminen 

- 172 § Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus 

- 182 § Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alaisen 

viranhaltijan väliaikainen määräys 

- 188 § Toiminta rikosasiassa (tutkintapyynnön jättäminen) 

- 202 § Kunnan ympäristönsuojelumääräykset (poikkeus 

kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä) 

 

Jätelaki (646/2011) 

- 100 § Maksun määrääminen ammattimaisen jätteen 

keräyksen rekisteröinnistä 

- 122 ja 123 § Tiedonsaantioikeus- ja tarkastusoikeus 

- 126 § Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen 

kiireellisessä tapauksessa 

- 136 § Toiminta rikosasiassa (tutkintapyynnön jättäminen) 

 

Vesilaki (587/2011) 

- 14:2 § Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten 

Ehdotus yhdyskuntalautakunnan toimivallan siirtämisestä 

lautakunnan alaisille viranhaltijoille 

- 14:3 § Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus 

- 14:11 § Toiminnan keskeyttäminen 

 



  
Vesihuoltolaki (119/2001) 

- 11 § Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen 

- 17 c § Hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta 

vapauttaminen 

 

Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) 

- 9:4 § Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman 

hyväksyminen 

 

Maa-aineslaki (555/1981) 

- 12 § Vakuuden hyväksyminen, muuttaminen ja 

lisävakuudesta määrääminen 

- 14 § Oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja 

ottaa näytteitä ottamispaikalla 

- 15 § Ottamisen keskeyttäminen 

- 16.2 § Vähäiset poikkeukset ottamissuunnitelmasta tai 

lupamääräyksistä 

- 18 § Ilmoitus syytteen nostamiseksi 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 

- 128, 144 § Maisematyöluvista sekä niiden 

aloittamisoikeudesta ja jatkoajan 

myöntämisestä päättäminen 

- 183 § Tarkastusoikeus maisematyölupa-asioissa 

- 186 § Ilmoitus syytteen nostamisesta maisematyölupiin 

liittyvissä asioissa 

 

Yhdyskuntalautakunta  

22.11.2017 § 56 

Yhdyskuntalautakunta päättää siirtää sille kuuluvaa 

vakuuksien hyväksymiseen ja palauttamiseen liittyvää 

toimivaltaansa rakennustarkastajalle rakennusvalvonnan 

osalta. 



  
Ympäristöterveyslautakunta 

24.4.2018 § 31 

Ympäristöterveyslautakunta päättää hyväksyä 

sopimuksen viranomaistehtävien hoitamisesta 

Pirkanmaalla.  

 

Sopimus koskee terveydensuojelulain (763/1994), 

elintarvikelain (23/2006) ja eläinlääkintähuoltolain 

(765/2009) mukaisia tehtäviä. Ko. lait mahdollistavat 

kuntien ja kuntayhtymien välisen sopimuksen toimivallan 

siirrosta; ”Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayhtymän 

kanssa, että kunnalle tai sen viranomaiselle tässä laissa 

säädetty tehtävä, jossa toimivalta voidaan siirtää 

viranhaltijalle, annetaan virkavastuulla toisen kunnan tai 

kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. 

 

Ympäristöterveyslautakunta 

26.1.2021 § 8 

Ympäristöterveyslautakunta valtuuttaa kansliapäällikön 

(ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan 

toimialajohtaja) tekemään talousarvion 

käyttösuunnitelmaan talousarviovuonna tarvittavia 

muutoksia 

Ympäristöterveyslautakunta 

11.4.2023 § 15 

Ympäristöterveyslautakunta päättää 

1. korvata tällä päätöksellä 

ympäristöterveyslautakunnan 27.9.2022 tekemän 

päätöksen ympäristöterveyden toimivallan 

delegoinnista, 

2. siirtää päätösvaltaansa 2.5.2023 alkaen 

ympäristöterveyspäällikölle, virkaeläinlääkäreille ja 

terveystarkastajille seuraavasti: 

 

Ympäristöterveyspäällikkö, virkaeläinlääkäri ja 

terveystarkastaja kukin: 

 



  
Elintarvikelaki (297/2021) 

10 § elintarviketoiminnan rekisteröintiä koskevan 

ilmoituksen käsittely 

40 § tarkastus- ja läsnäolo-oikeus 

41 § näytteenotto 43 § viranomaisen tiedonsaantioikeus 

55 § elintarvikemääräysten vastaisuuden korjaaminen 

56 § kielto 

57 § markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen 

58 § haltuunotto 

59 § käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös 

 

MMM asetus naudanlihan merkitsemisestä (434/2008) 

4 § vapaaehtoinen naudanlihan merkintäjärjestelmä, 

merkintäjärjestelmän 

hyväksyminen 

 

Terveydensuojelulaki (763/994) 

15 § ilmoituksen käsittely (13 ja 18 a §:n mukaiset 

ilmoitukset) 

18 § talousvettä toimittavan laitoksen toiminnan 

hyväksyminen 

19 b § ensisijaisten tilojen vesilaitteistojen riskienhallinta, 

määräysten antaminen 

20 § veden laatua koskeva valvonta, määräykset ja 

tiedottaminen 

27 § 2 ja 4 mom. asunnossa tai muussa oleskelutilassa 

esiintyvä terveyshaitta 

29 § uimaveden säännöllinen valvonta 

30 § käymälän rakentamista koskeva määräys 

31 § mikrobien ja vahinkoeläinten hävittämiseksi 

annettavat määräykset 



  
44 § tiedonsaantioikeus 

45 § tarkastusoikeus 

47 § valvontaviranomaisen ilmoitus- ja 

tiedonantovelvollisuus 

49 § ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö 

terveydensuojeluvalvonnassa 

 

Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 

9 § talousvettä koskevista tarkkailuvelvoitteista 

määrääminen 

10 b § talousveden laatuvaatimuksista poikkeamista 

koskeva menettely 

16 § asunnon ja tai muun oleskelutilan henkilömäärän 

tilapäinen rajoittaminen 

42 § haudatun ruumiin siirtämistä koskeva päätös 

 

Ulkovaltain kanssa tehdyt sopimukset (13/1989, 

226/1989) 

2 § ruumiinkuljetusten toimivaltainen viranomainen 

 

STM:n asetus talousveden laadusta ja valvonnasta sekä 

rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta 

(1352/2015) 

6 § valvontatutkimusohjelman laatimiseen osallistuminen 

7 § näytteenottosuunnitelma, valvontaviranomaisen 

arviointitoimet 

8 § vedenkäyttäjän omilla laitteilla otettavan talousveden 

valvonta, näytteenottosuunnitelman laatiminen 

9 § näytteenotto, näytteenottajan pätevyyden arviointi 

11 § tutkimustulokset, kunnan 

terveydensuojeluviranomaisen tehtävät 



  
12 § häiriötilannesuunnitelman laatiminen talousveden 

laadun turvaamiseksi 

17 § poikkeama laatuvaatimuksista, kunnan 

terveydensuojeluviranomaisen toimenpiteet 

18 § poikkeama laatutavoitteista, kunnan 

terveydensuojeluviranomaisen toimenpiteet 

18 a § rakennuksen vesilaitteistoista johtuva poikkeama, 

kunnan terveydensuojeluviranomaisen toimenpiteet 

19 § kunnan terveydensuojeluviranomaisen ilmoitukset 

muille viranomaisille 

20 § vedenkäsittelykemikaalit ja vedentuotantoketjussa 

käytettävät materiaalit, vedenkäsittelyn tehokkuuden ja 

asianmukaisuuden varmistaminen 

 

STM:n asetus pienten yksiköiden talousveden 

laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001) 

5 § talousveden laadun säännöllinen valvonta 6 § kunnan 

terveydensuojeluviranomaisen velvoitteet 

7 § yksittäisten talousvesikaivojen veden laadun valvonta 

9 § erityistilanteet 

 

STM:n asetus yleisten uimarantojen veden 

laatuvaatimuksista ja valvonnasta 

(177/2008) 

7 § valvontaviranomaisen toimenpiteet 

 

STM:n asetus pienten yleisten uimarantojen veden 

laatuvaatimuksista ja valvonnasta (354/2008) 

6 § valvontaviranomaisen toimenpiteet 

 



  
STM:n asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien 

laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (315/2002) 

8 § kunnan terveydensuojeluviranomaisen velvollisuudet 

9 § erityistilanteet 

 

Tupakkalaki (549/2016) 

8 § kunnan tehtävät tupakoinnin lopettamiseksi 

44 ja 45 § vähittäismyyntiluvan myöntäminen 

tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiin 

48 ja 49 § nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskevan 

ilmoituksen käsittely 

50 § tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyyntiä 

koskevan ilmoituksen käsittely 

79 § tupakointikiellon määrääminen asuinyhteisöön 

86 § tarkastus ja näytteenotto-oikeus 

87 § tiedonsaantioikeus 

6 § kunnan kiellot 

 

Lääkelaki (395/1987) 

54 a § lupa nikotiinivalmisteiden myyntiin 

54 c § 1 mom tarkastusoikeus 

54 c § 2 ja 3 mom toiminnan kieltäminen 

 

Säteilylaki (859/2018) 

15 § kunnan terveydensuojeluviranomainen, 

radonvalvonta ja solariumien valvonta 

 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

24 § muut valvontaviranomaiset, 17 §:n nojalla annetun 

asetuksen valvonta 

 



  
Ympäristöterveyspäällikkö ja virkaeläinlääkäri: 

Elintarvikelaki (297/2021) 

11 § elintarvikehuoneiston hyväksyminen 

9 § itujen alkutuotantopaikan hyväksyminen 

7 § ruokamyrkytysten selvittäminen 

 

Terveydensuojelulaki 763/1994) 

20 a § talousveden välityksellä leviävän taudin 

ehkäiseminen, selvitys ja toimenpiteet 

46 § asunnontarkastus, kirjallinen määräys asukkaan 

tahdon vastaisesti suoritettavasta tarkastuksesta 

 

Ympäristöterveyspäällikkö: 

 

Elintarvikelaki (297/2021) 

67 § elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun 

määrääminen 

 

 



  
Viranhaltijoiden päätökset 

 

Hallintojohtaja 

9.12.2022 § 5 

Hallintosäännön 6 luvussa määrättyä toimivaltaa siirretään 

henkilöstöasioissa viestintäpäällikölle viestinnän ja 

neuvonnan tulosyksikössä toimivan henkilöstön osalta 

1.1.2023 lukien. 

Hyvinvointijohtaja 

23.1.2019 § 7 

Hyvinvointitoimialan tulosalueiden esimiehet päättävät 

1.2.2019 alkaen johtamansa tulosalueen sisällä 

tapahtuvista vakituisen henkilöstön siirtämisistä 

vakanssilta toiselle.  

 

Rakennustarkastaja 

9.9.2021 § 3 

Hallintosäännön 5. luvun 10 §:ssä rakennustarkastajalle 

määrättyä toimivaltaa rakennustarkastajan alaisille 

viranhaltijoille seuraavasti: 

 

1) Lupa-arkkitehti päättää erillisistä toimenpide- ja 

purkamislupa-asioista (126 §, 126 a §, 127 §, 130 § ja 175 §) 

sekä niiden aloittamisoikeudesta (MRL 144 §) ja jatkoajan 

myöntämisestä (MRL 143 §). 

2) Lupa-insinööri päättää vapautuksen myöntämisestä 

velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan 

hulevesijärjestelmään (MRL 103 f §). 

3) Lupa-insinööri vahvistaa kokoontumistilan 

henkilömäärän erikseen tarvittavalla päätöksellä (MRL 117 

k §). 

4) Rakennustarkastajan lisäksi kaikki rakennusvalvonnan 

viranhaltijat arvioivat suunnittelijan kelpoisuuden ja 

tekevät päätöksen kelpoisuudesta (MRL 120 f §). 

5) Valvonnasta vastaavat viranhaltijat vastaanottavat 

erityissuunnittelijaa ja suunnittelijan vaihtumisesta 

koskevan ilmoituksen (MRL 120 g §). 



  
6) Valvonnasta vastaavat viranhaltijat toimivat 

aloituskokouksessa 

rakennusvalvontaviranomaisen edustajana (MRL 121 §). 

7) Valvonnasta vastaavat viranhaltijat edellyttävät 

laadunvarmistusselvityksen aloituskokouksen perusteella 

(MRL 121 a §). 

8) Valvonnasta vastaavat viranhaltijat vastaanottavat 

rakennustyön, rakentamista valmistelevan toimenpiteen 

sekä paalutustyön aloittamisilmoituksen (MRL 122 §, 149 c 

§, 149 d §), 

9) Valvonnasta vastaavat viranhaltijat määräävät muiden 

erityisalojen työnjohtajista aloituskokouksessa ja 

rakennustyön aikana (MRL 122 a §), 

10) Valvonnasta vastaavat viranhaltijat päättävät 

työnjohtajien hyväksymisestä, hyväksymisen 

peruuttamisesta sekä tehtävästä vapautumisesta ja 

käsittelevät työnjohtajailmoitukset (MRL 122 e § ja 122 f §), 

11) Lupapäätöksen tekijä hyväksyy rakennusvaihetta 

koskevat piirustukset, kun lupahakemus on käsitelty muun 

selvityksen kuin pääpiirustusten perusteella (MRL 134 §). 

12) Valvonnasta vastaavat viranhaltijat määräävät 

erityissuunnitelmien laatimisesta ja toimittamisesta 

aloituskokouksessa ja rakennustyön aikana sekä 

vastaanottaa toimitettavaksi määrätyt erityissuunnitelmat 

(MRL 134 a § ja 150 e § 3 mom.). 

13) Rakennustarkastajan lisäksi kaikki rakennusvalvonnan 

viranhaltijat antavat luvan naapurin alueen käyttämiseen 

(MRL 149 a §). 

14) Valvonnasta vastaavat viranhaltijat toimittavat 

viranomaiskatselmukset (MRL 150 §) lukuun ottamatta 

sijaintikatselmusta ja tekevät tarkastukset (MRL 



  
150 a §). 

15) Valvonnasta vastaavat viranhaltijat määräävät 

tarkastuksista 

Työllisyyspalveluiden päällikkö 

16.9.2020 § 8 

TE-toimistotaustaisten työkokeilusopimusten ja -

todistusten  osalta päätösvalta Pirkkalan kunnan koko 

organisaation osalta on työllisyyspalveluiden 

palveluohjaajalla ja hänen varahenkilönään samassa 

roolissa toimii työvalmentaja. 

 

Vapaa-aikapäällikkö 

27.6.2017 § 15 

Hyvinvointia edistävien palveluiden tulosalueella 

toimivaltaa siirretään seuraavan kustannuspaikan 

esimiehelle: 

- vapaa-aikakeskus, kp 3512 ja vapaa-aikakeskuksen 

kahvila, kp 3513, esimies asiakaspalveluvastaava Reija 

Mankki 

 

Vapaa-aikapäällikkö 

26.2.2018 § 3 

Vapaa-aikapäällikkö delegoi hallintosäännön 8. luvun 10 

§:n mukaista vapaa-aikapäällikön päätösvallassa olevaa 

ostolupien myöntämisen ratkaisuvaltaa 

liikuntapalveluiden tulosyksikössä vastaavalle 

liikunnanohjaajalle, nuorisopalveluissa vastaavalle nuoriso-

ohjaajalle, kulttuuripalveluissa kulttuurikoordinaattorille ja 

vapaa-aikakeskuksen asiakaspalvelussa 

asiakaspalveluvastaavalle. 

 

Varhaiskasvatuspäällikkö 

4.12.2017 § 134 

Varhaiskasvatuspäällikkö siirtää hallintosäännön 5. luvun 8 

§:n mukaista toimivaltaa varhaiskasvatuspalveluiden 

antamisessa varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Kirsi 

Huhtala-Reinikalle ja Arja Rauniolle sekä 

palvelusetelipäätöksissä, lukuun ottamatta 

harkinnanvaraisia palveluseteleitä, palveluohjauksesta 



  
vastaaville varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Kirsi Huhtala-

Reinikalle ja Arja Rauniolle.  

 

Hallintosäännön 5. luvun 8 §:n mukaista toimivaltaa 

siirretään varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksissä 

(päivähoitomaksupäätöksissä), mukaan lukien sosiaalityön 

puoltavaan lausuntoon perustuvat harkinnanvaraiset 

päätökset, palvelusihteeri Carita Mäkiselle ja Katja 

Välimäelle. Muut harkinnanvaraiset maksupäätökset tekee 

edelleen varhaiskasvatuspäällikkö. 
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