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MUISTIO / Sivistysosaston osastokokous 7.102.104

Laatija: Matti Hursti

Sivistysosaston johtosääntöluonnokseen liittyvät huomiot
Yleishuomiot
Luettelointi kannattaa numeroida sisällön mukaan loogisesti. Nyt samantyyppisiä asioita
ovat pitkissä luetteloissa sattumavaraisesti esim. alussa ja lopussa. Osastojen tehtäväksi
voidaan antaa luetteloiden looginen numerointi.
(suluissa perustelut / selvitys)
4§ Koulutuslautakunnan ratkaisuvalta
Kohta 26:
LISÄTÄÄN, että lautakunta nimeää apulaisrehtorin/vararehtorin toistaiseksi.
(sivistysjohtaja nimeää rehtorin/apulaisrehtorin/vararehtorin määräajaksi)
Kohta 27:

POISTETAAN JA SIIRRETÄÄN opetuspäällikön ratkaisuvaltaan.
(lautakunta vahvistaa kuntakohtaisen opetussuunnitelman)

10§ Vapaa-aikalautakunnan ratkaisuvalta
Kohta 25:

POISTETAAN JA SIIRRETÄÄN sivistysjohtajalle ja vapaa-aikajohtajalle.
(jos ei muuteta, kaikkien muiden laitosten toiminta-ajat olisivat viranhaltijapäätöksiä,
mutta musiikkiopistoa koskeva päätös lautakuntapäätös)

Uusi kohta 31: Huolehtii kirjastolaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä.
13 Sivistysjohtajan ratkaisuvalta
Kohdat 3
ja 8:

PÄÄLLEKKÄISYYS. Kohdassa 3 vastataan osaston henkilöstön koulutuksesta ja
kohdassa 8 henkilökunnan koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.
Nämä kohdat tulisi yhdistää.

Kohta 6:

KYSYMYS: Onko tarkoituksenmukaista, että osastopäällikkö päättää myös erittäin
pienistä irtaimen omaisuuden hankinnoista? Luonnoksen mukaan osastopäällikkö
päättää 0 – 200 000 €:n arvoisista irtaimen omaisuuden hankinnoista. Tästä
seuraa osastopäällikölle suuri määrä hyvin pieniä vh-päätöksiä. Pienet hankinnat
tulisi delegoida alemmaksi (esim. 0 - 10 000 € hankinnat)

Kohta 7:

TARKENNUS. Nyt muotoilu on epämääräinen. Esim. yksittäisen tilavuokran
maksuvapautus pitäisi delegoida alemmaksi.

Kohta 11:

POISTETAAN JA SIIRRETÄÄN vapaa-aikajohtajalle. (näin saadaan logiikka, jossa
sivistysjohtaja päättää opetuslaitosten työ- ja loma-ajat, vapaa-aikajohtaja

päättää nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalvelujen laitosten toiminta-ajoista sekä
musiikkiopiston työ- ja loma-ajoista)
Kohta 14:

POISTETAAN ja siirretään opetuspäällikölle.

Kohta 15:

TARKENNUS. Nyt näitä päätöksiä saatetaan tehdä myös hyvin lyhyeksi ajaksi (esim.
tukijakso näkövammaisten koulussa). Logiikka voisi olla se, että osastopäällikkö tekee
vähintään yhtä lukuvuotta koskevat päätökset ja hallintopäällikkö sitä lyhyemmät.

Uusi kohta 16: Päättää opettajien virkanimikkeistä ja sijoituskouluista.
(luonnoksesta tämä puuttuu, päätös on tehtävä vuosittain monista opettajista)
14§ Vastuualueiden ja tehtäväalueiden päälliköiden tehtävät (HUOM. myös hallintosääntö)
Tätä on TARKENNETTAVA, sillä monia henkilöstöpäätöksiä tekevät rehtorit eivät ole kumpaakaan.
Etenkin henkilöstöpäätösten osalta olisi käytettävä termiä ”lähiesimies”, joka on käytännössä
ns. Populus-esimies. Ei esim. ole tarkoituksenmukaista, että rehtori ei voi päättää tietyistä
lyhyistä opettajien virkavapauksista. Toisin sanoen päiväkotien johtajat ja koulujen rehtorit
tulisi rinnastaa henkilöstöhallinnon rutiinipäätösten suhteen tehtäväalueen esimiehiin.
Kohta 3. Päättää alaistensa työvuoroista…
LISÄYSEHDOTUS:
Vastuualueen päällikkö hyväksyy työharjoittelua / työssä oppimista koskevat puite- ja koulutussopimukset eri oppilaitosten (esim. ammattiopistot, ammattikorkeakoulut ja yliopistot) kanssa.
Rehtori / varhaiskasvatuksen aluejohtaja ottaa opetusharjoittelijan/työharjoittelijan.
15§ Varhaiskasvatuksen johtajan ratkaisuvalta
Kohta 9:

MUUTETAAN sana ”päättää” sanaksi ”hyväksyy”
(näin sanamuoto on sama kuin ao. säädöksessä)

Kohta 9:

LISÄTÄÄN sanan ”palveluseteliä” jälkeen sana ”ostopalvelua”

Kohta 8. Käytännössä teen / hyväksyn ostopalvelusopimuksia päivähoitopaikkojen ostamisesta/myymisestä. Kattaako muotoilu tämän.
16§ Vapaa-aikajohtajan ratkaisuvalta
Kohta 3:

MUUTETAAN muotoon: päättää kirjaston, liikunta- ja nuorisotilojen aukioloajoista
sekä musiikkiopiston työ- ja loma-ajoista.

Uusi kohta 6: HYVÄKSYY osaltaan sopimukset suurten yleisötilaisuuksien ja tapahtumien
(esim. SM-kilpailut tai –turnaukset) järjestämisestä sekä niihin liittyvistä korvauksista.

17§ Opetuspäällikön ratkaisuvalta
Kohta 7:

MUUTETAAN muotoon: päättää perusopetuslain 18§ ja 26§ sekä perusopetusasetuksen 5§ mukaisesti oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä sekä ao. oppilaiden arvioinnista.

18§ Iltapäivätoiminnan koordinaattorin ratkaisuvalta
HUOMIO: Tekee kuntalaisia koskevia valituskelpoisia päätöksiä, vaikka ei ole virassa (=toimi)
19§ Sivistysosaston hallintopäällikkö
2. valmistelee ja päättää varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten ja koulujen oppilaiden…
23§ Rehtorin ratkaisuvalta
Kohta 2:

MUUTETAAN selkeämmäksi: Vahvistaa lukuvuosittain virkaehtosopimuksen mukaisesti opettajien palkka- ja palkkioperusteina olevat opetustunnit, erityistehtävät,
erikseen korvattavat tehtävä sekä tva-järjestelmän kautta maksettavat lisät.
(tämä on vastuutettava selkeästi, koska kokonaisuus muuttuu joka lukuvuosi)

Kohta 3:

POISTETAAN (jää opetuspäällikölle)

Kohta 4:

VOIDAANKO POISTAA? Päätetään ylempänä, jotta linja säilyy.

Kohta 9:

LISÄTÄÄN sana ”lukuvuosittain”

Kohta 10:

LISÄTÄÄN loppuun: ”lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti”

Uusi kohta 18: Vapauttaa perusopetusasetuksen 5§ mukaisesti oppilaan osallistumasta
opetukseen tai ohjaukseen.
24§ Varhaiskasvatuksen aluejohtaja / palvelujohtaja (lisäys)
Esitän, että muutetaan vain otsikko kuten edellä ts. sekä aluejohtajilla että palvelujohtajalla on
oikeus päättää kaikista listalla olevista asioista.
(LISÄTÄÄN KOHDAN 7 JÄLKEEN:
Varhaiskasvatuksen palvelujohtaja:
1. päättää yksityisen päivähoidon osalta esiopetus- ja päivähoitopaikkojen myöntämisestä sekä palvelusetelin myöntämisestä.
ESIOPETUKSESTA VASTAAVA ALUEJOHTAJA:
POISTETAAN kohta: päättää esiopetuskuljetuksista
(jää hallintopäällikölle)

25§ Päiväkodin johtaja

könsä jne.

Alkuteksti: MUUTETAAN: ”Päiväkodinjohtaja johtaa yksikkönsä … ja vastaa yksik-

Kohta 3. Vastaa lapsen kehityksen ja oppimisen tuen…
26§ Palvelusihteeri
HUOMIO: Miten tämä erotetaan toimessa olevista palvelusihteereistä?
Kokonaan uusi kohta henkilöstöpäällikölle: Päättää opettajien ns. ylimääräisen työn korvauksista.

