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1 § 

Hyvinvointivaliokunnan toimintasäännön soveltaminen 

 

Hyvinvointivaliokunnan toimintasääntöä sovelletaan hyvinvointivaliokunnan alaisiin 

viranhaltijoihin. 

 
Hyvinvointivaliokunnan toimintasääntö korvaa aiemman (9.1.2019 hyväksytyn) hy-

vinvointivaliokunnan toimintasäännön. 

 

Haminan kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaan toimielin voi siirtää toiminta-

säännössä sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle tai viran-

haltijalle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa 

edelleen. 

 

2 § 

Aktiivisena ja osallisena -palveluprosessin tehtävät 

 

Aktiivisena ja osallisena -palveluprosessin tehtävänä on järjestää, koordi-

noida ja kehittää kuntalaisten 

- järjestö-, kumppanuus- ja osallisuustoimintaa mukaan lukien nuorisoval-

tuuston ja vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaa 

- toimivia liikuntapalveluita 

- monipuolisia kulttuuripalveluita 

- nykyaikaisia kirjasto- ja tietopalveluita 

 

sekä edistää kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. 

 

3 § 

Osallisuusjohtajan, palvelupäällikön ja esimiehen tehtävät ja toimivalta 

 

Osallisuusjohtaja 

 

- päättää aktiivisena ja osallisena -palveluprosessin lainsäädännön toimeenpa-

noon liittyvistä yleisistä asioista 

- vastaa aktiivisena ja osallisena -palveluprosessin strategisesta johtamisesta 

sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 

- vastaa varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä prosessissaan. 

 

Palvelupäällikkö (osallisuus- ja hyvinvointipäällikkö) 

 

- vastaa johtamansa palveluprosessin toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöhal-

linnollisista tehtävistä 

- vastaa palveluprosessia koskevista hankinnoista, ostopalveluista, sitoumuksista 

ja sopimuksista hyväksyttyjen hankintarajojen puitteissa 

- päättää yksiköiden esimiesten ja varaesimiesten nimeämisestä 

- myöntää palveluprosessiaan koskevat tutkimusluvat 

- palveluprosessiinsa liittyvistä toimenpiteistä, korvaus-, ja muiden hakemusten 

vireillepanosta, lausuntojen antamisesta sekä muutoksenhausta päätöksiin, 

kun tehtävää ei ole määrätty muulle viranhaltijalle 

- asiakasta koskevien sopimusten ja sitoumusten vahvistamisesta 
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- päättää vanhustenhuoltorahaston varojen käytöstä 10 000 euroon asti 

- kirjastojen aukioloajoista 

- kirjastoauton reiteistä ja aikatauluista kirjastoautovirkailijoiden valmisteluun 

perustuen 

- myöntää osallisuutta tukevia pika-avustuksia hyvinvointivaliokunnan päättä-

mien kriteereiden mukaisesti. 

 

Esimies 

 

- vastaa strategian toimeenpanosta, palvelutehtävien ja -prosessien sekä tiimien 

välisestä sisäisestä yhteistyöstä, viestinnästä, kehittämisestä, työyhteisön hy-

vinvoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta, taloudesta, valtion-

osuuksien ja -avustusten hakemisesta sekä tulojen kannosta ja perinnästä 

- vastaa vastuualueettaan koskevista hankinnoista, ostopalveluista, sitoumuk-

sista ja sopimuksista hyväksyttyjen hankintarajojen puitteissa. 

 

4 § 

Aktiivisena ja osallisena -palveluprosessin muun henkilöstön toimivalta 

 

Kulttuurituottaja  

- päättää kulttuuripalveluiden hallinnassa olevien tilojen käytöstä ja aukiolo-

ajoista 

- päättää kulttuuripalveluiden asiakasmaksuista. 

 

Osallisuus- ja liikuntakoordinaattori 

- päättää liikuntatilojen ja -alueiden vakiovuoroista  

- päättää oppilaitosten ja varhaiskasvatusyksiköiden liikuntatilojen vuosittaisesta 

käytöstä yksiköiltä vapaaksi jäävien vuorojen osalta 

- päättää liikuntapalveluiden hankinnoista ja ostopalveluista hyväksyttyjen han-

kintarajojen puitteissa ja vastaa vastuualueensa sopimuksista. 
 

Vastaava kirjastonhoitaja 

- päättää kirjastojen tilojen käytöstä. 

 

5 § 

Otto-oikeuden käyttämättä jättäminen 

 
Valiokunta ei käytä otto-oikeutta seuraaviin asioihin: 

- tilojen käyttöoikeuksia koskevat päätökset 

- saatavien poistot -viranhaltijapäätökset. 
 

 

Tämä toimintasääntö tulee voimaan, kun asianomainen valiokunta on hyväksynyt toimintasään-

nön (16.3.2020). 

 


