
 
Hyvinvointipalveluiden lautakunnan ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille 
 
Hyvinvointipalveluiden lautakunta 17.01.2022 § 8    
95/00.01.01/2021    
 

Valmistelija: vt. hyvinvointijohtaja Johanna Prokkola  
 
Kaupunginvaltuusto päätti 12.4.2021 § 65 hallintosäännön 
päivittämisestä ja organisaatiorakenteen muutoksesta.  
 
Hallintosäännön luvussa 6 on määrätty viranhaltijoiden 
ratkaisuvallasta henkilöstöasioissa. Muiden asioiden osalta toimielin 
voi hallintosäännön 25 §:n nojalla siirtää toimivaltaansa edelleen 
alaiselleen viranomaiselle.  
 

Vt. hyvinvointijohtaja 
 
 Hyvinvointipalveluiden lautakunta päättää delegoida 1.1.2022 

ratkaisuvaltaansa seuraavasti:  
 
Hyvinvointijohtaja: 
- päättää määrärahojen puitteissa niistä tulosalueensa urakka- ja 
suunnittelusopimuksista sekä hankinnoista jotka alittavat 
voimassa olevan hankintalainsäädännön kansalliset kynnysarvot 
- päättää tulosalueensa käytöstä poistetun irtaimiston myynnistä 
ja hävittämisestä ellei toisin ole määrätty 
- myöntää eron hyvinvointipalveluiden lautakunnan alaiselle viran- ja 
toimenhaltijalle 
- myöntää käyttöluvat hyvinvointipalveluiden hallinnassa oleville 
tiloille 
- päättää Kitinvaparin aukioloajoista 
- päättää erityisliikuntakorttien myöntämisestä 
 
 
Vastaava kirjastonhoitaja: 
- päättää määrärahojen puitteissa niistä tulosalueensa sopimuksista 
ja hankinnoista jotka alittavat voimassa olevan 
hankintalainsäädännön kansalliset kynnysarvot 
- päättää tulosalueensa käytöstä poistetun irtaimiston myynnistä 
ja hävittämisestä ellei toisin ole määrätty 
- päättää hankittavasta kirjastoaineistosta ja poistoista, kokoelmiin 
kuuluvan aineiston lainaamisesta sekä järjestää kirjastopalveluja 
- päättää kirjaston aukioloajoista 
- päättää kirjaston tilojen käytöstä muuhun kuin kirjastoimintaan 
- päättää hänelle määrätyistä ja muista toimialaansa kuuluvista 
tehtävistä 

Päätös  
Harri Mäki-Petäjä esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Taisto 
Jaakola kannatti Harri Mäki-Petäjän tekemää esitystä.  
 
Pidettiin neuvottelutauko klo 17.38-17.43. 
 
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys asian 



palauttamisesta valmisteluun, joten on äänestettävä siitä 
palautetaanko asia valmisteluun vai jatketaanko asian käsittelyä.  
 
Puheenjohtaja esitti äänestyksen suoritettavaksi siten, että ne jotka 
kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät ”jaa” ja ne jotka 
kannattavat asian palauttamista valmisteltavaksi, äänestävät ”ei”. 
Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Asian käsittelyn jatkaminen ”jaa”: 
 
Emilia Hirvi 
Teija Karppinen 
Päivi Kopsala 
Jaakko Mäki-Petäjä 
Pirkko Lahti 
 
Asian palauttaminen valmisteluun (Harri Mäki-Petäjän esitys) ”ei”: 
 
Harri Mäki-Petäjä 
Taisto Jaakola 
Kari Virkkala 
Johanna Koivumaa 
 
Puheenjohtaja totesi, että hyvinvointipalveluiden lautakunta on äänin 
5/4 päättänyt jatkaa asian käsittelyä.  
 
Hyvinvointipalveluiden lautakunta päätti hyvinvointijohtajan 
ehdotuksen asiassa muilta osin, mutta hyvinvointijohtajalle 
delegoidaan ratkaisuvaltaa Kitinvaparin aukioloaikojen osalta 
seuraavasti:  
- päättää Kitinvaparin aukioloajoista hyvinvointilautakunnan antaman 
ohjeistuksen mukaisesti. 


