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KH 02.12.2019 § 289
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on käsitellyt 21.10.2019 kokouksessaan talousarvioehdotusta vuodelle 2020 sekä sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan organisaatiojärjestelyitä. Organisaatiojärjestelyt ovat tarpeen organisaatiossa tapahtuneiden eläköitymisten
vuoksi. Tehtäviä ja vastuita on järjestettävä uudelleen.
Organisaation muutosesitys on lähtenyt liikkeelle Pärjäävä Forssa toimenpideohjelman mukaisesti ajatuksena etsiä uusia ja entistä tehokkaapia toimintatapoja toiminnan järjetämiselle. Esityksessä hyödynnetään eläköitymisiä. Avoimia musiikkiopiston ja Wahren-opiston
rehtoreiden sekä liikunta- ja nuorisopalvelupäällikön virkoja ei täytetä, vaan tehtävät hoidetaan jakamalla ne nykyiselle henkilökunnalle.
Samalla varaudutaan 2020-luvulle, jolloin lasten ja nuorten määrä
vähenee merkittävästi.
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan jakamisen viiteen
palvelualueeseen. Palvelualueet ovat: varhaiskasvatus, perusopetus, vapaa sivistystyö, vapaa-aika ja työllisyys. Ne on esitetty liitteessä.
Varhaiskasvatuksen palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:
Koijärven, Kurjenpesän, Pihakoivun ja Taikatuulen päiväkodit, päiväkoti Agustiinan ja päiväkoti Axel Wahrenin sekä varhaiserityiskasvatuksen.
Perusopetuksen palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt: Heikan, Koijärven, Kuhalan, Talsoilan, Tölön ja Vieremän koulut sekä
Keskuskoulun.
Vapaan sivistystyön palvelualue korvaa Wahren-keskuksen palvelualueen. Vapaan sivistystyön palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt: lukio (Forssan yhteislyseo), musiikkiopisto, Wahren-opisto ja
kuvataidekoulu.
Vapaa-ajan palvelualue on uusi. Se sisältää seuraavat palveluyksiköt: liikuntatoimi, Vesihelmi, nuorisotoimi, kirjasto ja kulttuuri sekä
museo. Näistä uusia palveluyksiköitä ovat liikuntatoimi ja nuorisotoimi. Nuoriso- ja liikuntapalvelut poistuu palvelualueena.

Työllisyyden palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt: Työvalmennuskeskus Aktiivi, ohjauspalvelut ja nuorten työpaja. Nuorten
työpaja on uusi palveluyksikkö.
Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 26 §:n 3 momentin 20.
kohdan mukaan toimialojen jakamisesta palveluyksiköihin ja 37 §:n 2
momentin 10. kohdan mukaan alaisensa toiminnan organisoinnista
siltä osin, kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle, johtokunnalle tai viranhaltijalle.
Palvelualueiden ja -yksiköiden toiminnasta vastaavien ottaminen (nimeäminen) kuuluu hallintosäännön 42 §:n mukaan lautakunnalle.
Tarkoituksenmukaista on nimetä uusien palvelualueiden ja -yksiköiden toiminnasta vastaaviksi ne viranhaltijat/työntekijät, jotka hoitavat
ko. tehtäviä tällä hetkellä.
Tarkoitus on käsitellä asiaa vaiheittain. Kaupunginhallituksen ehdotetaan hyväksyvän uuden organisaation tulevan voimaan 1.3.2020.
Vuoden 2020 talousarviossa palvelualueet ovat aluksi entiset. Palvelualuiden muutokset sekä niihin liittyvät määrärahojen ja tuloarvioiden siirrot käsitellään vuoden 2020 alussa talousarviomuutoksina
valtuustossa. Samassa yhteydessä käsitellään hallintosääntöön tehtävät muutokset. Talousarvion ja hallintosäännön muutokset tulevat
voimaan samanaikaisesti uuden organisaation kanssa 1.3.2020.
Sivistysjohtaja selostaa tarvittaessa asiaa kokouksessa.
(JP, ES)
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan edellä selostetun ja liitteestä ilmenevän
uuden organisaation 1.3.2020 alkaen.
Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Janne Nieminen ehdotti kaupunginhallituksen panevan asian pöydälle lisäharkintaa varten. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen olleen pöydällepanosta yksimielinen.
Päätös: Kaupunginhallitus pani asian pöydälle lisäharkintaa varten.
KH 20.01.2020 § 16
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan edellä selostetun ja liitteestä ilmenevän
uuden organisaation 1.3.2020 alkaen.
Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa varajäsen Jaakko Mäki ehdotti kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallitus palauttaa asian
nuoriso- ja liikuntapalveluiden osalta uudelleen valmisteltavaksi.
Jaakko Mäen ehdotusta ei kannatettu. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi ehdotuksen kannattamattomana rauenneen.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

