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Oikaisuvaatimus museonjohtajan viranhaltijanpäätöksestä 19.3.2012/14 § koskien
Kukkatervehdys -betoniveistoksen poistoa kaupunginmuseon julkisen taiteen
kokoelmasta

D/1531/12.03.03.00.03/2012

Perusteluosa Liekki ry on lähettänyt 10.4.2012 oikaisuvaatimuksen
kulttuurilautakunnalle Lahden kaupunginmuseon museonjohtajan
viranhaltijapäätöksestä 19.3.2012/14 §. Päätös koskee
Kukkatervehdys –betoniveistoksen poistoa kaupunginmuseon
julkisen taiteen kokoelmasta.

Oikaisuvaatimuksessa Liekki ry vaatii ettei Kukkatervehdys –
veistosta saa purkaa, vaan toimenpiteet veistoksen korjaamiseksi on
aloitettava välittömästi. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan
päätösehdotuksen liitteenä.

Kuntalain mukaan lautakunnan ja lautakunnan alaisen viranomaisen
päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
lautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Kunnan jäseniä ovat
kuntalain 4 §:n mukaan mm. yhteisöt, järjestöt ja säätiöt, joiden
kotipaikka on kunnassa. Kuntalain mukaan oikaisuvaatimus on
tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä
laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Oikaisuvaatimuksen tekijän Lahden kansalaistoiminnan
kohtauspaikka Liekki ry:n kotipaikka on Lahti. Museonjohtajan
viranhaltijapäätös on asetettu nähtäväksi 28.3.2012, joten
oikaisuvaatimus on tehty määräaikana. Näin ollen edellytykset
oikaisuvaatimuksen käsittelyyn täyttyvät.

Lautakunta voi harkintansa mukaan joko hylätä tai hyväksyä
oikaisuvaatimuksen, Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, sen
kohteena oleva päätös voidaan kumota tai päätöstä voidaan
muuttaa. Kumottu päätös voidaan palauttaa päätöksen tehneelle
viranhaltijalle uudelleen käsiteltäväksi.

Museonjohtajan päätöksen jälkeen Kukkatervehdys –
betoniveistoksen korjaamiseen liittyen on saatu uutta tietoa ja
Lahden rakentajien yhdistyksen yhteydenotto kiinnostuksesta
rahoittaa juhlavuotenaan veistoksen korjauksesta ja siirrosta
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aiheutuvia kustannuksia merkittävästi.

Oikaisuvaatimuksen valmisteluun liittyen on pyydetty myös lausunnot
Kukkatervehdys –betoniveistokseen sijaintiin ja korjaamiseen liittyen
julkisen taiteen työryhmältä, kaupunginarkkitehdiltä ja
tilakeskukselta. Saadut lausunnot ovat nähtävillä kokouksessa.

Liitteenä 1. Liekki ry:n oikaisuvaatimus
2. Museonjohtajan viranhaltijapäätös 19.3.2012/ 14 §

Esittelijä Museonjohtaja Timo Simanainen

Päätösehdotus Lautakunta päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja päättää kumota
museonjohtajan tekemän päätöksen poistaa Kukkatervehdys –
betoniveistos kaupunginmuseon julkisen taiteen kokoelmasta.

Lisäksi lautakunta päättää palauttaa Kukkatervehdys –veistokseen
liittyvän asian käsittelyn museonjohtajalle.

Päätös

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Museonjohtaja Timo Simanainen, puh. 044 716 1301.

Toimenpiteet Ote: Liekki ry, kaupunginmuseo

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus


