
LEMIN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Kunnanjohtaja 28.09.2022 § 45/2022

Hyvinvointikoordinaattorin palkkauksen tarkistaminen

Sivistyspalvelujen toimialalla on hallinnon, 
varhaiskasvatuksen ja opetuspalvelujen lisäksi 
kirjastopalvelujen ja vapaa-aikapalvelujen tulosalueet. 
Vapaa-aikapalvelujen tulosaluejohtajana toimii 
hyvinvointikoordinaattori. Kirjastopalvelujen 
tulosaluejohtajana toimii kunnanjohtaja. 

Kirjastopalvelut sekä vapaa-aikapalvelut on siirretty 
kokeiluluonteisesti 1.8.2021-31.12.2022 
hyvinvointikoordinaattorin vastuualueeksi ja kirjastopalvelujen 
esimieheksi on määrätty hyvinvointikoordinaattori. 

Hallintosäännön 17 § mukaan toimintayksiköiden esimiehet 
määrää toimialajohtaja toimialallaan. 

Hallintosäännön 15 § mukaan toimialajohtaja määrää 
toimialan sisäisestä työvoiman käytöstä.

Hyvinvointikoordinaattori on pystynyt em. siirron jälkeen 
paremmin vaikuttamaan näiden kahden tulosalueen 
toiminnan kehittämiseen. Kokeilun tulokset ovat olleet 
myönteiset, ja järjestelystä on tarkoituksenomaista tehdä 
pysyvä. 

Hallintosääntöön kirjataan seuraavan päivityksen yhteydessä 
vaadittavat muutokset. 

Toimivalta Hallintosääntö 15 §, 17 §, 30 § ja 39 §

Päätös Päätän, että kirjastopalvelujen lähiesimiehenä toimii 
hyvinvointikoordinaattori. Päätän myös vastaavalle ajalle 
delegoida hyvinvointikoordinaattorille kirjastotoimen osalta sen 
toimivallan, jota tulosaluejohtaja hallintosäännön perusteella 
normaalisti käyttää kirjastotoimessa. Tarvittavat muutokset 
otetaan huomioon seuraavassa hallintosäännön päivityksessä. 
Hyvinvointikoordinaattorin tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan 
siten, että tehtäväkohtainen palkka on 1.8.2022 alkaen 3362 
euroa kuukaudessa.

Kati Rekola
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***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.***

Muutoksenhakuohje Viranhaltijapäätöksen oheisena.

Tiedoksianto Hyvinvointikoordinaattori
Taloushallinto
Palkat
Kunnanhallitus

Jakelu sähköpostilla samana päivänä.



OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

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 
tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Lemin kunnan kirjaamoon 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 nähtävänä 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 Kunnanhallitus 
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
 
Osoite:  Toukkalantie 5, 54710 LEMI 

 Sähköpostiosoite: leminkunta@lemi.fi 
Puhelin:  040 624 0900   
 
Kirjaamon aukioloaika: tiistai klo 10.00 – 15.30 
  keskiviikko klo 8.00 – 15.00 
  perjantai klo 9.00 – 13.00 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

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

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 
 päätös, johon haetaan oikaisua 

mailto:leminkunta@lemi.fi


 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
 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. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lemin kunnan 
kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.


