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Yleistä 
 
§ 1 
Soveltamisala 
 

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on päivähoidon, varhaiskasvatuksen, esi-
opetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, 
nuorisotyön, lastenkulttuurin, liikuntapalvelujen ja vapaan sivistystyön palvelu-
jen järjestäminen. Sen lisäksi hyvinvointilautakunnan tehtävänä on hyvinvoin-
nin ja terveyden edistäminen, kunnalle kuuluvat maahanmuuttoasiat sekä so-
siaali- ja terveydenhuollon asiat. Hyvinvointilautakunta huolehtii kunnalle toi-
mialaansa koskevassa erityislainsäädännössä määrättyjen tehtävien suorit-
tamisesta. 

 
Kotkan kaupungin liikunta- ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut tuotetaan 
liikuntapalveluyksikön koordinoimana ja -toimesta. Liikuntapalveluiden toimin-
taa ohjataan ensisijaisesti hyvinvointilautakunnan ja kaupungin hallintosään-
nön määräyksillä. Tämä toimintasääntö sisältää määräykset toiminnan järjes-
telyistä, sisällöstä ja viranhaltijan ratkaisuvallasta. 

 
§ 2 
Toiminta-ajatus 
 

Liikuntapalveluyksikön tehtävänä on vastata kaupungin julkisten liikuntapalve-
luiden ja -olosuhteiden yleisestä järjestämisestä ja kehittämisestä. Erityisteh-
tävänä on vastata liikuntatiloissa ja -alueilla tapahtuvan toiminnan koordinoin-
nista ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden yleisestä kehittämisestä 
sekä seurayhteistyön edistämisestä liikunta-alan järjestöjen ja kaupungin välil-
lä. 

 
§ 3 
Toimintatapa 
 

Liikuntapalveluiden toimintatapa on alan ammatillista osaamista ja verkostoi-
tuvaa yhteistyötä korostavaa sekä kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämiseen 
osallistuvaa. Liikuntapalveluyksikkö edistää laadukkaita kuntalaisten liikkumi-
seen, liikunnan harrastamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettuja pal-
veluja ja kehittämällä ja suunnittelemalla liikuntatoimintaa ja niitä varten tarvit-
tavia tiloja yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden kanssa. Liikuntapalve-
luyksikkö edistää väestön omaehtoisen liikuntatoiminnan kehittämistä yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa. 

  



 
§ 4 
Organisaatio ja tehtävät 
 

Liikuntapalveluyksikön tehtäviin kuuluvat: 
 

Liikuntatoiminnan yleinen kehittäminen ja hallinnointi; 
• Toimintayksikkö vastaa julkisten liikuntapalveluiden hallinnoinnista ja nii-

den yleisestä kehittämisestä, strategisten linjauksien valmistelusta, suun-
nittelun toteutuksesta ja lautakunnan määräämien tehtävien toteutuksesta  

 
• Kotkan kaupungin liikuntapalveluiden ja tilojenkäytön koordinointi sekä ti-

lojen huollon ja hoidon toteutuksesta huolehtiminen 
 

 
• Liikuntasuunnittelu ja asiantuntijayhteistyö liikuntatilojen ja alueiden suun-

nittelussa 
 
• Tiedottaminen palveluista ja niiden käytöstä 
 
• Järjestö- ja alan yritysyhteistyö ja sen kehittäminen 
 
• Hyvinvointiliikunnan koordinointi, yhteistyö ja kehittäminen  
 
• Seura-avustukset ja palkitsemiset 
 
• Muut julkisten liikuntapalvelutoimintaan tai hyvinvointilautakunnan määrä-

yksiin /päätöksiin liittyvät tehtävät   
 
§ 5 
Liikuntajohtajan yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta 
 

 Liikuntajohtaja 
 

1. Vastaa siitä, että liikuntapalveluiden tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja 
annettujen tavoitteiden mukaisesti; 

 
2. Johtaa kaupungin julkisten liikuntapalveluiden toimintaa ja yhteistyötä;  

 
3. Käyttää itse tai asiamiehensä välityksellä puhevaltaa toimintayksikkönsä 

asioissa; 
 

4. Päättää lautakunnan vahvistamissa rajoissa vahingonkorvauksen tai vas-
taavan 
hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on korvausvelvollinen tai 
se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi; 
 

5. Huolehtii toimintayksikön toiminta-, talous- ja käyttösuunnitelmien, toimin-
takertomuksen sekä muiden tarpeellisien suunnitelmien valmistelusta ja 
antamisesta; 

 
6. Päättää liikuntapalveluja koskevista yhteistyösopimuksista, liikuntaan käy-

tettävien tilojen, koneiden tai laitteiden käytöstä sekä niistä maksettavista 
tai perittävistä vuokrista tai luovutuksesta sekä liikuntatilojen aukioloajois-
ta hyvinvointilautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti, ellei 
muuta ole määrätty; 

  



 
 

7. Päättää muista kuin harkinnanvaraisista ansioplaketeista ja stipendeistä 
sekä hakee liikuntainvestointeihin liittyviä valtionosuuksia, - avustuksia ja 
liikuntapalveluihin muita tukia, joita on erikseen haettava; 

 
8. Valitsee alaisensa työntekijät, määrää nimikkeistä, sekä kelpoisuuseh-

doista ja vahvistaa heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa hallintosään-
nön määräysten mukaisesti, ellei muuta ole määrätty; 

 
9. Päättää liikuntapalveluiden hankinnoista irtaimen omaisuuden ja palvelui-

den hankkimisen ja kilpailuttamisen osalta liikuntapalveluiden tarpeisiin 
100 000 €:n saakka kertahankintana.  
 

10. päättää vastuualueen irtaimen omaisuuden ja palveluiden myynnistä ja 
irtaimiston poistoista. 

 
 
§ 6 
Liikuntapalveluiden ohjausryhmä  
 

Hyvinvointilautakunta voi nimetä liikuntapalveluiden ohjausryhmän. 
Ohjausryhmä koostuu lautakunnan harkinnan mukaan lautakunnan, tukipalve-
luiden tuottajien, liikuntapalveluiden käyttäjien ja henkilöstön edustajista. Oh-
jausryhmä toimii liikuntajohtajan tukena liikuntapalveluiden yleisessä kehittä-
misessä sekä yhteistyöpalveluiden - ja liikuntarakentamisen suunnittelussa.   

 
§ 7 
Stipendi- ja palkitsemistyöryhmä 
 

Hyvinvointilautakunta voi nimetä stipendi- ja palkitsemistyöryhmän. Työryhmä 
valmistelee yhdessä liikuntajohtajan kanssa lautakunnalle esitettävät ehdo-
tukset palkitsemisista, stipendeistä ja ansioplaketeista lautakunnan antamien 
ohjeiden mukaan.  
 
 
 

Voimaantulo  Toimintasääntö tulee voimaan 6.3.2019. 
 
 


