
 
 

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 
Sivistyksen ja hyvinvoinnin hallinto Nro 88 
sivistys- ja hyvinvointijohtaja 12.11.2018 
 Dno HML/856/00.01.01/2017 

 
Asia: Päätösvallan siirtäminen edelleen, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tulosalueen 

osallistuminen kehittämishankkeisiin 
 

 Hämeenlinnan kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin tai viranhaltija voi siirtää sille 
määrättyä päätösvaltaa edelleen viranhaltijalle toimialallaan. 
 
Hämeenlinnan kaupungin hallintosäännön mukaan toimialajohtajien yleisenä ratkaisuval-
tana on päättää toimialan osallistumisesta kehittämishankkeisiin kaupunkistrategian ja 
lautakunnan linjausten mukaisesti. Lisäksi hallintosäännön mukaan tulosaluejohtajien 
yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää tulosalueen osallistumisesta kehittämishankkei-
siin kaupunkistrategian ja lautakunnan linjausten mukaisesti. Kulttuuri- ja vapaa-
aikapalvelujen tulosalueella ei ole tulosaluejohtajaa, joten päätösvaltaa osallistumisesta 
kehittämishankkeisiin on tämän toimialan osalta tarkoituksenmukaista siirtää kulttuuri-
päällikölle ja liikuntapäällikölle. 
 
Toimivalta: hallintosäännön 2. luku 15.1 § ja 3. luku 22 § 
 
Lisätiedot: sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko, p. 03-621 4661 
 

Päätös: Päätän delegoida päätösvallan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tulosalueen osallistumi-
sesta kehittämishankkeisiin kaupunkistrategian ja lautakunnan linjausten mukaisesti kult-
tuuripalvelujen osalta kulttuuripäällikölle sekä liikuntapalvelujen osalta liikuntapäällikölle. 
He allekirjoittavat tulosalueen hankehakemukset ja tekevät tarvittaessa päätökset yksik-
köjen valmistelusta. 
 

  
Hämeenlinnassa 
 
 

 
12.11.2018 
 

 sivistys- ja hyvinvointijohtaja 
 

Päivi Raukko 
 

 
Otteen oikeaksi todistaa: 
 

 

 Hämeenlinnassa  
   
 
Täytäntöönpano/tiedoksi: 

 
 sivistys- ja hyvinvointilautakunta 

apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo 
kulttuuripäällikkö Janne Nieminen 
liikuntapäällikkö Päivi Joenmäki 
museonjohtaja Taina Lammassaari 
museonjohtaja Tuulia Tuomi 
kirjastotoimenjohtaja Inkeri Jurvanen 
palvelupäällikkö Irmeli Isokivijärvi 
talousarviopäällikkö Päivi Selonen 
controller Leena Thure 
tarkastuspäällikkö Päivi Salmén 
konsernipalvelujen kirjaamo 
 

 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
sivistys- ja hyvinvointijohtaja Nro 88 
 12.11.2018 
 
 
Oikaisuvaati-
musoikeus 

 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.  
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella. 
 

 
 
Oikaisuvaati-
musviran-
omainen 

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 
Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta 
Raatihuoneenkatu 9 
PL 84 
13101 Hämeenlinna 
 
 
sähköposti: sivistysjahyvinvointi@hameenlinna.fi  
 

 
Oikaisuvaati- 
musaika ja sen  
alkaminen 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tieto-
verkkoon. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päi-
vänä kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.  
 

 
 
Oikaisuvaati-
muksen sisältö 
ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: 
- oikaisun vaatijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero johon asiaa 
koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa 
- päätös, johon haetaan oikaisua 
- miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- oikaisuvaatimuksen perusteet. 
Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava.  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
 

 
Lisätietoja 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
MUUTOKSENHAKUKIELTO      
 
Kieltojen  
perusteet 

 
Koska päätökseen voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
 

 



PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO 
 
 
Tiedoksianto 
asianosaiselle 

 
[  ] Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 139 §) 
 
 

 
Asianosainen 
 
 

 Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja 
 
 

 

  
[  ] Luovutettu asianomaiselle 
 
 

 
Asianosainen 
 
 

 Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 
 

Vastaanottajan allekirjoitus 
 
 

  
[  ] Muulla tavoin, miten 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    Päätöspöytäkirja on nähtävänä www.hameenlinna.fi  

    _13__._11_. 2018 alkaen. 
 


