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I LUKU 

1 § Toiminta-ajatus 

 
Kulttuurilautakunta huolehtii kunnan kulttuuri-, museo- ja kirjas-
topalvelujen järjestämisestä. 

 
Kulttuurilautakunnan tarkoituksena on turvata kuntalaisille moni-
puoliset ja virikkeelliset kulttuuripalvelut, kuntalaisten aktivointi 
omaehtoiseen toimintaan sekä kulttuuriperinnön suojelu ja tut-
kiminen. 

II LUKU 

2 § Kulttuurilautakunta 

 
Valtuusto valitsee lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja kullekin 
jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.  

III LUKU 

3 § Kulttuurilautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta 

 
Lautakunta huolehtii tulosalueensa strategisten tavoitteiden 
asettamisesta ja antaa lausunnon toimialastrategiasta. Lauta-
kunta vastaa tulosalueensa tulosten seurannasta ja valvoo pal-
velutoiminnan toteutumista.  
 
Lautakunta antaa tulosalueensa talousarvio- ja taloussuunnitel-
maesityksen kunnanhallitukselle. 
 
Sen lisäksi mitä muualla on säädetty tai määrätty lautakunnan 
päätettäväksi, kulttuurilautakunta päättää toimialallaan 
 
- noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista 
 
- suunnitelmista, hankinnoista ja sopimuksista valtuus-

ton määräämissä rajoissa, ellei kunnanhallituksen tai 
kunnanviraston johtosäännöissä ole toisin määrätty 

 
- maksu- ja taksaperusteista 
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- avustusmäärärahojen jaosta 
 
- lautakunnalle kuuluvan ratkaisuvallan siirtämisestä vi-

ranhaltijoille 
 
- päättää Pekka Halosen taiteen hankinnasta rahasto-

jen sääntöjen mukaisesti. 

4 § Viranhaltijoiden toimivaltuudet 

 
Sen lisäksi mitä hallintosäännössä tai muualla on määrätty vi-
ranhaltijoiden toimivallasta  
 
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja  
 
1 päättää kokoelmien kartuttamisesta lautakunnan hy-

väksymän ohjelman mukaisesti, kokoelmien sijoitta-
misesta sekä lainaamisesta ulkopuoliseen käyttöön 

 
2 päättää museon hallinnassa olevien tilojen ja laittei-

den käytöstä ja hoidosta 
 
3 päättää museoiden aukiolosta 
 
4 päättää museoiden käyttöä koskevista säännöistä 
 
5 päättää museoissa myytävistä artikkeleista ja niiden 

hinnoista 
 
6 päättää taidehankinnoista asiantuntijalausuntojen ja 

lautakunnan hyväksymän taidehankintaohjelman pe-
rusteella. 

 
kirjastotoimenjohtaja  
 
1 päättää kirjastojen hallinnassa olevien tilojen ja lait-

teiden käytöstä 
 
2 päättää kokoelmiin kuuluvan aineiston antamisesta 

oppilaitosten, sairaaloiden ja muiden laitosten sekä 
työpaikkojen käytettäväksi 
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3 päättää kirjastojen käyttöä koskevista säännöistä 
 
4 päättää kirjastojen aukioloajoista 
 
5 päättää kirjastoauton reitti- ja aikataulumuutoksista 
 
kulttuurisihteeri  
 
1 päättää kulttuuritoimen hallinnassa olevien tilojen 

käyttösäännöistä, aukiolosta ja käytöstä sekä laittei-
den käytöstä ja hoidosta 

 
2 päättää kulttuuritoimen opetuksen ja ohjauksen hin-

noittelusta sekä kulttuuritilaisuuksien pääsymaksuista 

IV LUKU 

5 § Esittely 

 
Kulttuurilautakunnassa esittelijänä toimii kulttuuri- ja museotoi-
menjohtaja. 
 
Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä 
hänen toiminnallinen sijaisensa.   

V LUKU 

6 § Asiakirjojen allekirjoittaminen 

 
Lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, si-
toumukset ja muut asiakirjat sekä koko toimialaa koskevat asia-
kirjat allekirjoittaa toimialajohtaja. Muut tulosalueen toimintaa 
koskevat asiakirjat allekirjoittaa tulosalueen päällikkö. 


