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Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Koulutuslautakunnan tehtävänä on pohtia ja määritellä toimialansa
vastuualueille (perusopetus, koululaisten iltapäivätoiminta,
lukiokoulutus ja 2015 lukien myös varhaiskasvatus)
painopistealueita.Päähuomio painopisteiden valinnassa kiinnitetään
kaupunkistrategiasta nouseviin tavoitteisiin. Sivistystoimialaa
koskevia tavoitteita tällä hetkellä ovat:
1.
2.

Talousarvion laadinta- ja seurantaprosessin uudistaminen
Mapsto-asiakirjaa kehitetään siten, että palveluverkon ennakointi
paranee
3. Toteutetaan kävelyä ja pyöräilyä edistäviä toimenpiteitä (erityisesti suunnittelun, investointien ja käyttötalouden keinoin)
4. Kehitetään menetelmiä kuntalaisten suoralle osallistumiselle
5. Kehitetään menetelmiä käynnissä ja valmistelussa olevista
hankkeista tiedottamiseen
6. Arvioidaan 2-3 kokoluokaltaan merkittävän päätöksen vaikuttavuus
7. Arvioidaan osastoittain vähintään yhden merkittävän palveluprosessin asiakaslähtöisyys
8. Otetaan käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) osana
kaupunkistrategian päivitystä
9. Peruskoulun jälkeisissä opinnoissa keskeytysprosentti on alle 5
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana
10. Henkilöstön työtyytyväisyys on vähintään 3.3 / 5
11. Sairauspoissaoloja on enintään 13 päivää / työntekijä
12. Pitkäaikaisterveitä yksiköitä on 30%.
Vuonna 2013 lautakunta määritteli painopisteeksi työtyytyväisyyden
tukemisen. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin, sillä sivistysosaston
työtyytyväisyys oli 3.72
(vuonna 2012 työtyytyväisyys oli 3.66).
Edellä luetelluista v. 2014 strategiatavoitteista useimmat ovat jo ns.
aktiivisessa toteutuksessa.
Tavoite 1:
Talousjohtaja Juha Liinavuori on käynnistänyt prosessin uudistamisen ja v. 2015 talousarvio laaditaan uudistettujen ohjeiden
mukaisesti.

Tavoite 2:
Laaja kouluverkkosuunnitelma valmistui ja se käsiteltiin valtuustossa.
Tavoite 3:
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on liitetty hyvinvointikertomuksen
tavoitteisiin. Lisäksi vireillä on pilottihanke lasten pyöräilyn
edistämiseksi.
Tavoitteet 4 ja 5:
Liitetty koulujen ops-prosessiin.
Tavoite 6:
Kaupungin johtoryhmä päätti, että arviointi kohdistetaan koulutuskeskus Valon perustamiseen. Arviointityö on aloitettu ja se jatkuu
syksyllä.
Tavoite 7:
Ei määritelty.
Tavoite 8:
Liitetty koulujen tulospalkkiotavoitteisiin.
Tavoite 9:
Tehdään virkatyönä vuoden lopulla.
Tavoite 10:
Työyksiköt ovat määritelleet vähintään yhden tavoitteen työtyytyväisyyden tukemiseksi.
Tavoite 11:
Sairauspoissaoloja seurataan neljän kuukauden sykleissä. Huolestuttaviin muutoksiin reagoidaan ja tarvittaessa toteutetaan
toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi.
Tavoite 12:
Pitkäaikaisterve on henkilö, joka on ollut kahden vuoden aikana
sairauslomalla enintään 6 työpäivää. Tällä perusteella lasketaan
yksikkökohtaiset tulokset.
Tavoitteiden ulkopuolelta toiminnalliseksi painopistealueeksi on
noussut varhaiskasvatuksen hallinnon siirtäminen sivistysosastolle
kahta vuotta suunniteltua aikaisemmin eli jo vuoden 2015 alusta. Työ
on edennyt hyvin ja valmisteluraportti on viety kaupunginhallituksen
käsittelyyn.
Talousarvio- ja strategiaprosessia on tarkoitus muuttaa jo tänä
vuonna siten, että osastojen vastuualueille laaditaan vuosittaiset

toimintasuunnitelmat välittömästi sen jälkeen, kun valtuusto on
hyväksynyt talousarvion ja strategiatavoitteet. Tavoitteena on työstää
toimintasuunnitelmat valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
Vastuualueiden painopistealueet kirjataan toimintasuunnitelmaan,
jonka lautakunta käsittelee ja hyväksyy.
Koulujen yhteisiksi painopistealueiksi on tulospalkkiojärjestelmän
kautta määritelty ravitsemus ja viisas liikunta (hyvinvointikertomus)
sekä koulun ja kodin yhteistyö. Molemmat tavoitteet ovat
kaupunkistrategiaan pohjautuvia. Koulut määrittelevät myös itse
kehittämistavoitteita. Tänä vuonna ne liittyvät erityisesti
ops-prosessiin ja koulun hyvinvointiprofiiliin.
Lisätiedot

Matti Hursti, p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää edellä olevan selosteosan perusteella
todeta, että toimialueen painopistealueet määritellään jatkossa
vastuualueiden toimintasuunnitelmissa. Lautakunta hyväksyy
toimintasuunnitelmat tammikuun kokouksessa.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----

