Kh 16.1.2017 § 12
Kv 14.4.2016 § 32
Kh 23.6.2015 § 223
Kh 14.3.2016 § 81

HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ
1 § Toimialan järjestämät palvelut
Hallintopalvelut
1.
2.
3.
4.
5.

Taloushallinto
Henkilöstöhallinto
Yleishallinto, ml. arkistotoimi, tietohallinto ja hankintojen johtaminen
Vaalien järjestäminen
Henkilökunnan työkykyisyyden edistäminen ja ylläpitäminen

Kehittämispalvelut
1.
2.
3.
4.
5.

Strateginen suunnittelu
Konserniohjaus
Elinkeinoelämän kehittäminen
Matkailun ja kalatalouden kehittäminen
Elinkeinopoliittinen työllisyyden edistäminen

Maaseutupalvelut
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maatalouden tukiasiat (Maaseutuhallinto EU:n maksajavirastona)
Maatalousyrittäjien lomituspalvelut
Peto- ja hirvivahinkojen arvioiminen ja korvaaminen
Poro- ja luontaiselinkeinolain mukaiset tehtävät
Kunnan kylätoiminta
Kunnan metsien hoito

Toimialan lautakuntana toimii kunnanhallitus. Kunnanhallitus päättää niistä asioista, joita se
ei ole tässä johtosäännössä tai joita ei ole muilla ohjeilla ja säännöillä erikseen delegoitu.

Viranhaltijoiden ratkaisuvalta:
2 § Kunnanjohtaja
-

päättää kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupoissa
päättää järjestelyvaraerien jaosta
antaa kaivoslain 17 §:n mukaisen lausunnon malminetsintäluvista

3 § Talous- ja hallintojohtaja
Toimialajohtajalle määrättyjen tehtävien lisäksi:
päättää kunnan kassavarojen tallettamisesta säästö-, karttuville ja määräaikaisille
talletustileille sekä sijoittamisesta joukkovelkakirjalainoihin, kuntatodistuksiin ja sijoitustodistuksiin kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti
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-

päättää lainanotosta niissä rajoissa, jotka valtuusto on talousarviossa tai erillisellä päätöksellä vahvistanut
päättää haltijavelkakirjojen käytöstä lainojen vakuutena
päättää maksuliikenteen hoitosopimusten tekemisestä
päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnalliselle maksulle ja
sille määrätyn viivästyskoron suorittamiselle sekä velallisten kanssa tehtävistä
maksu- ja järjestelysopimuksista
päättää tilinpäätöksen ohjeistuksesta
hakee täyttöluvan kunnanhallitukselta virkojen ja toimien täyttämiseen toistaiseksi
päättää määräaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä alle 2 kk:n ajalle
myöntää eron alaisilleen viran ja toimenhaltijoille hakemuksen perusteella
käynnistää virka/työsuhteen purkamisen laissa säädettyjen perusteiden ja määräajan puitteissa
asettaa vakanssiluettelossa olevat virat ja toimet haettavaksi siltä osin, kun niiden
kelpoisuusehdot on kunnanhallituksessa määritelty

4 § Henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
-

myöntää kunnan henkilöstölle kokemuslisät ja määrävuosilisät
palkanlaskennan valmistelusta
antaa lausunnon virkaan/työsopimussuhteeseen valitun tehtäväkohtaisesta
aloituspalkasta ja järjestelyvaraeristä
vastaa kunnan viestinnän kehittämisestä

5 § Hallintosihteeri
-

hyväksyy luottamushenkilöiden ansiomenetyskorvaushakemukset kunnanhallituksen
ohjeen ja palkkiosäännön perusteella
on oikeutettu antamaan pöytäkirjanotteen kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan
viranhaltijapäätöspöytäkirjasta

6 § Taloussuunnittelija
-

päättää kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin kunnanhallituksen
ohjeistuksen mukaisesti
päättää tilien avaamisesta ja lopettamisesta pankeissa ja muissa rahalaitoksissa
päättää käteiskassan perustamisesta ja sen suuruudesta
vastaa kunnan maksuvalmiuden seurannasta
päättää ostolaskujen ja palkkojen maksumääräysten vahvistamisesta
päättää lyhytaikaisten kassalainojen ottamisesta
päättää perintään pantujen, mutta saamatta jääneiden tai erittäin epävarmoiksi saataviksi
arvioitujen saatavien tileistä poistamisesta tilinpäätöksestä annettujen ohjeiden mukaisesti
antaa lausunnon velkajärjestelyihin liittyvistä maksuohjelmista
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7 § Kehittämisjohtaja
-

päättää yritystukia koskevista lausunnoista
päättää yrittäjille suunnattujen avustusten jakamisesta esim. yrityssetelit
päättää yhdistyksille myönnettävistä tapahtuma-avustuksista myönnettyjen määrärahojen
puitteissa
päättää kylätoimikunnille, -seuroille ja -yhdistyksille myönnettävistä toiminta-avustuksista
myönnettyjen määrärahojen puitteissa yhdessä lomituspäällikön kanssa
valitsee kunnan yrittäjäpalkinnon saajan
myöntää eron alaisilleen viran ja toimen haltijoille hakemuksen perusteella
aloittaa kehittämishankkeiden valmistelun olemassa olevien linjaustenmukaisesti
allekirjoittaa toimialansa osalta hankehallintoon liittyvät asiakirjat (myös sähköiset
järjestelmät)

8 § Maaseutuasiamies
-

päättää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisille kuuluvista tehtävistä
(laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 30.3.2010/210)
päättää hallintoviranomaiselle kuuluvista asioista (Maksajavirastoyksikön
hallintoviranomainen)

päättää maksajavirastoyksikön johtajalle kuuluvista asioista sekä tukien
ja korvaustenmaksamisesta toimivaltaansa kuuluvissa rajoissa
(Maksajavirastoyksikön maksajaviranomainen) (neuvoston asetus
1698/2005,75 artikla)
toimii maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen pääkäyttäjänä
päättää tukisovelluksiin kohdistuvista tilojen perustamisista
Kartturi Etukihaku - hyväksyjä: hyväksyy tai hylkää viljelijöiden sähköisessä
tukihaussa tekemät peruslohkokorjaukset
päättää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisille kuuluvista tehtävistä (laki
maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 30.3.2010/210)
valitsee kunnan maaseutuyrittäjäpalkinnon saajan
antaa poro- ja luontaiselinkeinolain mukaiset lausunnot

9 § Lomituspäällikkö
-

toimii Melan ja kunnan välisen toimeksiantosopimuksessa määriteltynä
vastuuhenkilönä (LPL10 § 3 mom.)
päättää maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (30.12.2015/1663) tarkoittamista
asioista Sodankylän paikallisyksikön osalta
päättää myönnetyn määrärahan puitteissa maatalousyrittäjille myönnettävästä
tuen kohdentamisesta tuetun maksullisen lomittaja osalta
hakee täyttöluvan kunnanhallitukselta virkojen ja toimien täyttämiseen toistaiseksi
myöntää eron alaisilleen viran ja toimen haltijoille hakemuksen perusteella
päättää maatalouslomittajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
päättää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisille kuuluvista tehtävistä (laki
maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 30.3.2010/210)
päättää kylätoimikunnille, -seuroille ja -yhdistyksille myönnettävistä
toiminta-avustuksista myönnettyjen määrärahojen puitteissa yhdessä
kehittämisjohtajan kanssa
päättää maksajavirastoyksikön takaisinperinnöistä (Maksajavirastonyksikön
takaisinperintäviranomainen)
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11§ Matkailukoordinaattori
-

päättää alaisensa henkilöstön tehtävänkuvauksista sekä sijaisten paikkaamisesta

-

päättää alaisensa henkilöstön virkavapauden ja työloman myöntämisestä, jonka saamiseen
viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädäntö, virka- ja työsopimuksen nojalla ehdoton
oikeus
päättää muun virkavapauden tai työloman (palkaton) myöntämisestä alaiselleen henkilöstölle kunnanhallituksen vahvistamien perusteiden mukaan enintään vuodeksi
päättää alaisensa henkilöstön vuosilomien myöntämisestä ja tehtävien hoitamisesta vuosilomien aikana
päättää alaisensa henkilöstön osallistumisesta viran tai toimen hoidon edellyttämään
ylläpito- ja täydennyskoulutukseen
päättää alaisensa henkilöstön lisä- ja sunnuntaityöhön osallistumisesta sekä varallaoloon
määräämisestä tarvittaessa
päättää alaisensa henkilöstön suojelutyöhön osallistumisesta tarvittaessa
päättää alaisensa viran- ja toimenhaltijoiden sijoittamisesta työyksikössä
päättää alaisensa määräaikaisen henkilöstön tehtäväkohtaisista palkoista henkilöstö- ja
viestintäpäällikön esityksen pohjalta

-
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