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Pöytäkirjan tarkastus 
 
 
 Sinikka Rouvari Tiina Joutjärvi 
 puheenjohtaja sihteeri 
 
 
 Mirja Lonka  Sari Melkko 
 pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
 § 24 tarkastettiin kokouksessa 
  
 Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu. 
 
 
 
Pöytäkirja on nähtävänä 
 
 yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 2.4.2020 

lähtien     
 
 Pöytäkirjan § 24 on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 26.3.2020 läh-

tien.
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Hallintosäännön 23 §:n, 25 §:n, 50 § 2 momentin ja 67 § 3 momentin mukaisen toimivallan 
siirtäminen viranhaltijalle poikkeusolojen ajaksi 
 
7/00.01.01.04/2020 
 
   
Likula 25.03.2020 § 24 
 
       

Valtioneuvosto on 16.3. 2020 on todennut yhteistoiminnassa tasavallan 
presidentin kanssa, että Suomessa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi 
poikkeusolot ja on aloittanut valmiuslain (1552/2011) käyttöönoton val-
mistelun antamalla valtioneuvoston asetuksia. Eduskunta käsittelee val-
tioneuvoston asetuksia valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyt-
töönotosta viikolla 12. 
 
Kouvolan kaupungilla on velvollisuus osaltaan laittaa asetusten mukai-
set ja asetuksiin perustuvat valtionhallinnon päätökset täytäntöön. Myös 
valtionhallinnon suosituksia noudatetaan. Kouvolan kaupungin omaan 
päätöksentekoon ei asetusten voimaantulo vaikuta; kaupungin päätök-
set tehdään kuntalain, muiden lakien ja hallintosäännön mukaisesti.  
 
Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat kuntalain 91 §:n ja hallintosäännön 
30 §:n perusteella siirtää viranhaltijoille hallintosäännön mukaista toimi-
valtaansa. Tarkoitus on, että viranhaltijoille siirretään toimivuuden suju-
vuuden kannalta toimielimien tehtäviä. Niitä tehtäviä, joita lain mukaan 
ei voida delegoida, ei delegoida. 
 
Kuntalain 92 §:n mukaan ylimmällä toimielimellä on oikeus käyttää otto-
oikeutta asiassa, jonka toimivallan toimielin on siirtänyt viranhaltijalle. 
Otto-oikeutta tulee käyttää siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätök-
seen on tehtävä (14 päivää). Hallintosäännön 35 §:ssä määrätään otto-
kelpoisen päätöksen ilmoittamisesta. Tämän päätöksen perusteella teh-
dyt viranhaltijapäätökset lähetetään tiedoksi kaikille lautakunnan jäse-
nille päätöksenteon jälkeen sähköpostitse. Lautakunnalla on siten mah-
dollisuus tarvittaessa ottaa viranhaltijapäätös käsiteltäväkseen kokouk-
sessaan ja päättää asiasta uudestaan. 
 
Poikkeusolojen ajaksi on perusteltua siirtää lautakunnan toimivalta lii-
kunta ja kulttuuri toimialan toimialajohtajalle. Hallintosäännön 23 §:n 
mukaan lautakunta päättää vastuualueellaan 

 
1. palvelutuotannon kilpailuttamisesta  
2. hankinnoista kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa  
3. muista sopimuksista ja oikeustoimista  
4. avustusten jakoperusteista ja jakamisesta vastuualueellaan  
5. investointihankkeiden tarveselvityksistä sekä hanke- ja toteutussuun-
nitelmista  
6. palvelupisteistä ja niiden sijainnista  
7. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä alaisensa viranhaltijan 
ja työntekijän velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutunut vahinko, 
ellei vahinko ole aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta  
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8. hallinnassaan olevien tilojen vuokralle tai muuten käytettäväksi anta-
misesta ja niissä noudatettavista periaatteista  
9. kaupungin edustajien nimeämisestä yhdistyksiin sekä valituille annet-
tavista ohjeista kaupungin kannanotoksi käsiteltäviin asioihin.  

 
Hallintosäännön 25 §:n mukaan lautakunta järjestää liikuntalain, kuntien 
kulttuuritoimesta annetun lain, kirjastolain, teatteri- ja orkesterilain, mu-
seolain ja taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan kaupungille 
kuuluvat tehtävät sikäli, kun näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty. 
Lisäksi lautakunta tuottaa liikuntapaikka- ja uimahallipalveluja. Liikunta- 
ja kulttuurilautakunta päättää kaupungille edellä mainittujen lakien mu-
kaan kuuluvista asioista. 
 
Hallintosäännön 67 § 3 kohdan mukaan lautakunnat päättävät vastuu-
alueellaan palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista sekä hinnoista, 
vuokrista ja korvauksista ja niiden määräytymisperusteista sekä yksit-
täistapauksessa alennuksen tai vapautuksen myöntämisestä kaupun-
gille tulevaan maksuun. 
 
Aiemmin tehdyt toimivallan siirrot pysyvät voimassa entisessä laajuu-
dessa. 
 
Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, 
katja.tommiska(at)kouvola.fi, kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 
020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi 
 
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus: 
 
Liikunta- ja kulttuurilautakunta siirtää vastuualueensa päätösvallan hal-
lintosäännön 23 §:ssä, 25 §:ssä ja 67 § 3 momentin mukaisissa asi-
oissa liikunta- ja kulttuurijohtajalle. 
 
Aiemmin tehdyt toimivallan siirrot pysyvät voimassa entisessä laajuu-
dessa. 

 
Päätös on voimassa valmiuslain mukaisen poikkeusolon voimassaolon 
ajan. 

   
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 
 
Liikunta- ja kulttuurijohtajan muutettu ehdotus: 

 
Liikunta- ja kulttuurilautakunta siirtää vastuualueensa päätösvallan hal-
lintosäännön 23 §:ssä, 25 §:ssä ja 67 § 3 momentin mukaisissa asi-
oissa liikunta- ja kulttuurijohtajalle ja hallintosäännön 50 § 2 momentin 
mukaisissa asioissa toimialajohtaja päättää lomautuksen ajankohdasta 
mukaan lukien lomautussuunnitelmaan tarvittaessa tehtävistä muutok-
sista. Toimialajohtaja päättää lomautusajankohdasta ja lomautusilmoi-
tuksen antamisesta niiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta, joi-
den valinnasta tai ottamisesta hallintosäännön mukaan päättää lauta-
kunta. 
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Aiemmin tehdyt toimivallan siirrot pysyvät voimassa entisessä laajuu-
dessa. 
 
Päätös on voimassa valmiuslain mukaisen poikkeusolon voimassaolon 
ajan. 
 

  Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa 
 
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös: 
 
Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 
26.3.2020 lukien. 
 
____________ 
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 24 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla 
tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen), sekä 

• kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon vii-
meistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä 
tietoverkossa. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen 

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan liikunta- ja 
kulttuurilautakunta. 
  



 
Kouvolan kaupunki 
 

Pöytäkirja  3/2020 13 (13) 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 25.03.2020   
 

 

Oikaisuvaatimuksen toimitusosoite on Kouvolan kaupungin kirjaamo. 
 
Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 
Käyntiosoite: Torikatu 10, 3 krs. Kouvola 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 
Faksinumero: 020 615 3054 
Puhelinnumero:  020 615 4003 tai 020 615 4801 
 
Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00 

 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• se, millaista oikaisua vaaditaan 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan 
antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
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