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Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessa 24.10.2005 (348 §) Forssan kaupungin sekä Humppilan Jokioisten ja Ypäjän kuntien välisen
sopimuksen, joka koski Jokiläänin kansalaisopiston rehtorin tehtävien hoitoa. Sopimuksen mukaan Forssan aikuisopiston rehtori hoitaa Jokiläänin kansalaisopiston rehtorin tehtävät. Jokioisten kunta
osoittaa Jokiläänin kansalaisopiston toimipaikan,. Sopimus jatkuu
elokuun alusta vuoden kerrallaan, ellei joku sopijaosapuolista irtisano sitä päättymään viimeistään vuotta ennen uuden sopimuskauden
alkua.
Jokioisten kunta esittää 27.3.2019 päivätyssä kirjeessään, että Forssan kaupunki ja Jokioisten kunta purkavat Jokiläänin kansalaisopiston rehtorintehtävistä vuonna 2005 tehdyn sopimuksen päättymään
1.5.2019 alkaen. Kunta on palkannut Jokiläänin kansalaisopistolle
oman rehtorin.
Sopimuksen mukaan Wahren-opiston rehtori on vastannut myös Jokiläänin kansalaisopiston rehtorin tehtävistä. Käytännössä Wahrenopiston rehtorin työpanoksesta noin 40 % on kohdistunut Jokiläänin
kanslaisopiston toiminnan ja talouden johtamiseen. Kaupunki laskuttaa sopimuksen perusteella Jokioisten kunnalta vuosittain noin
28.000 euroa.
Vuoden 2018 syksyllä Wahren-opiston rehtori irtisanoutui. Rehtorin
virkaa ei täytetty, vaan Forssan yhteislyseon rehtori määrättiin hoitamaan viran tehtävät oman virkansa ohella. Forssan kaupungin ja Jokioisten kunnan välisen sopimuksen mukaisesti lukion rehtori vastaa
nykyisin myös Jokiläänin kansalaisopiston rehtorin tehtävistä. Osa
Wahren-opiston hallinnollista tehtävistä on määrätty opiston vakinaiselle suunnittelijaopettajalle.
Lounais-Hämeen musiikkiopiston rehtori Hillevi Karttunen-Heikkinen
on eläkkeelle siirtymisen johdosta irtisanoutunut musiikkiopiston rehtorin tehtävästä 1.6.2019 alkaen. Käytännössä hänen viimeinen työpäivänsä oli 22.3.2019. Rehtorin virkaa ei esitetä täytettäväksi, vaan
Forssan yhteislyseon rehtori määrättiin hoitamaan myös musiikkiopiston rehtorin tehtävät oman virkansa ohella. Osa musiikkiopiston
hallinnollisista tehtävistä sekä lähiesimiestehtävät on määrätty musiikkiopiston apualaisrehtorille. Nämä musiikkiopiston johtamisjärjestelyt jatkuvat tehdyn päätöksen mukaisesti vuoden 2019 loppuun.

Tavoitteena on päättää vuoden 2020 talousarvion laatimisen yhteydessä uudesta palvelualueesta, joka käsittää lukiokoulutuksen sekä
musiikkiopisto- ja kansalaisopistotoiminnan. Uusin johtamisjärjestelyin valmistaudutaan 2020-luvulla tapahtuvaan lasten ja nuorten
määrän vähenemiseen ja palvelutarpeen supistumiseen. Alustavan
suunnitelman mukaan uutta lukiokoulutuksen sekä musiikkiopisto- ja
kansalaisopistotoiminnan palvelualuetta johtaisi lukion rehtori apunaan lukion apulaisrehtori, Wahren-opiston suunnittelijaopettaja sekä musiikkiopiston apulaisrehtori.
(JP, MP)
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta
yllä selostetuin perustein kaupungin ja Jokioisten kunnan välisen Jokiläänin kansalaisopistoa koskevan rehtorisopimuksen päättyvän
1.5.2019 alkaen.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

