Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimiala
Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimiala vastaa varhaiskasvatuksesta, perus- ja lukiokoulutuksesta,
Wahren-opiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston opetuksesta, kirjasto-, kulttuuri-, museo-,
liikunta- ja nuorisotoiminnasta, hallintaansa kuuluvien liikuntapaikkojen hoidosta, työllistämis- ja
kotouttamispalveluista, viihdeuimala Vesihelmestä sekä järjestöavustusten jakamisesta. Tässä
tarkoitettujen palveluiden osalta lautakunta toimii säännösten tarkoittamana toimielimenä ja käyttää
sille säännösten mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa.
------

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta päättää

-----Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta vahvistaa lukion johtokunnan, rehtorin ja apulaisvararehtorin
ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat sekä hyväksyy varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä muiden
oppilaitosten opetussuunnitelmat ja niihin perustuvat vuosisuunnitelmat.
-----28.2.7 Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö

Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen palvelualue vastaa työllisyyspalveluista. Työllisyyden palvelualue sisältää seuraavat
palveluyksiköt: Työvalmennuskeskus Aktiivi, ohjauspalvelut ja nuorten työpaja. nuorten työpajan toimintoja lukuun
ottamatta.

Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö vastaa työllisyyden palvelualueesta, jonka toimijoita ovat
Forssan seudun työvoiman palvelukeskus (TYP) sekä työvalmennuskeskus Aktiivi. Työllisyyden ja
hyvinvointipalvelujen päällikkö toimii hyvinvointikuntayhtymää koskevissa asioissa toimialan ja
kuntayhtymän välisenä yhdyshenkilönä.
Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö:
päättää:
1. asiakaskohtaisista ostopalvelu ja toimeksiantosopimuksista
2. siviilipalvelua suorittavien henkilöiden työpalvelua koskevista asioista
3. työllistämistuella tehtävien työsopimusten allekirjoittamisesta
4. voi siirtää edellä olevat kohdat 1-3 alaisensa henkilöstön ratkaistavaksi
28. Nuorten työpajan vastaava työpajaohjaaja
päättää
1. hallinnassaan olevien tilojen ja alueiden käyttövuoroista sekä tilojen ja alueiden ja irtaimen
omaisuuden luovuttamisesta ulkopuoliseen tilapäiseen käyttöön
2. yksikköään koskevista sopimuksista ja hinnoitteluista ja niihin liittyvistä käyttövuoroista
lautakunnan ohjeiden mukaisesti.

28.2.8 Kasvatus- ja opetuspäällikkö

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa varhaiskasvatuksen päivähoidon, esiopetuksen ja avoimen
varhaiskasvatuksen järjestämisestä sekä kotihoidontuen maksatuksesta. Perusopetuksen
palvelualue vastaa perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan

järjestämisestä.
Kasvatus- ja opetuspäällikkö johtaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelualueita ja
toimii yksityisistä päivähoitopalveluista annetun lain mukaisena paikallisena
valvontaviranomaisena varhaiskasvatuksen palvelualueeseen sisältyvien tehtävien osalta.
Kasvatus- ja opetuspäällikkö
1. myöntää useita päiväkoteja ja/tai kouluja koskevat tutkimusluvat
2. päättää oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista
3. päättää oppilaan oikeudesta käydä koulua vieraassa kunnassa
4. päättää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen esimiesten koulutuksesta
5. päättää oppilaan lähikoulusta ja oppilaaksi ottamisesta
6. päättää esiopetus- ja koulukuljetuksista kuljetussäännön mukaisesti
7. päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta sekä perittävistä maksuista
sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan vahvistamien taksojen mukaisesti
8. päättää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilojen käytöstä, mikäli päätös koskee
yhtä useampaa yksikköä
9. määrittelee perusopetuksen virkojen ja toimien opetusaineet
10. päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä päivähoidosta ja avoimesta
varhaiskasvatuksesta perittävistä asiakasmaksuista ja niistä määrättyjen
viivästyskorkojen maksamisesta
11. päättää varhaiskasvatuksen asiakkaille myönnettävistä etuuksista lautakunnan vahvistamien
perusteiden mukaisesti
12. vastaa sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan strategia-/ohjelmatyöstä.
28.2.9 Varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattori

päättää
1. päivähoitoon ja esiopetukseen otettavista lapsista
2. varhaiskasvatuksen asiakkailta perittävistä hoito- ja palvelumaksuista sekä
myönnettävistä etuuksista lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti

28.2.10 Päiväkodin johtaja

päättää
1. hallinnassaan olevien tilojen ja alueiden luovuttamisesta ulkopuoliseen tilapäiseen
käyttöön
2. yksikössään esiopetuksessa mahdollisesti käytettävistä oppikirjoista esiopettajia
kuultuaan
3. varhaiskasvatussuunnitelman ja vuosisuunnitelman mukaisista opintoretkistä
4. opetusharjoittelijoiden ottamisesta oman yksikkönsä osalta
5. päiväkodin henkilökunnan sijaisista.

28.2.11 Johtava konsultoiva erityislastentarhanopettaja

päättää
1. varhaiserityiskasvatuksen tukitoimista
2. päiväkotiavustajien sijoittelusta
3. päiväkotiavustajien sijaisista
4. varhaiskasvatuksen yksiköihin työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan ja
tukityöllistämisen kautta ohjattavien henkilöiden työllistyvien työntekijöiden sijoittelusta

28. Sivistysjohtaja (joka toimii oman toimensa ohessa perusopetuksen palvelualueen johtajana)

1. myöntää useita yksiköitä koskevat tutkimusluvat
2. päättää oppilaitosten kanssa tehtävistä koulutus- ja harjoittelusopimuksista

3.
4.
5.
6.

päättää oppilaan oikeudesta käydä koulua vieraassa kunnassa
päättää oppilaan lähikoulusta ja oppilaaksi ottamisesta
päättää esiopetus- ja koulukuljetuksista kuljetussäännön mukaisesti
päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta sekä perittävistä maksuista sivistys- ja
tulevaisuuslautakunnan vahvistamien taksojen mukaisesti.

----1.1.1. Peruskoulun rehtori ja koulunjohtaja

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

myöntävät koulua koskevat tutkimusluvat
päättää oppilaan vapauttamisesta jonkin aineen opiskelusta
päättää valitun aineen tai oppimäärän muuttamisesta toiseksi
päättää oppilaan opiskelun erityisistä opetusjärjestelyistä
hyväksyy oppilaalle laadittavan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan
suunnitelman
määrää kotona opiskelevan oppivelvollisen edistymisen tutkivan opettajan ja valvonnan
järjestelyt sekä päättää edistymisen valvonnasta
myöntää oppilaalle vapautuksen opetukseen osallistumisesta
päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta
vahvistaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt
oikeuttaa oppilaan jatkamaan koulunkäyntiä oppivelvollisuusiän täyttymisen jälkeen
päättää oppikirjojen käyttöönottamisesta opettajia kuultuaan
vapauttaa oppilaan koulunkäynnistä erityisestä syystä
vapauttaa oppilaan kielen opiskelusta
päättää tapaturmista ja sairauksista johtuvista koulukuljetuksista
päättää työsuunnitelman mukaisista opintoretkistä ja leirikouluista
päättää todistuksen antamisesta oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityisessä
tutkinnossa
päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta
päättää opetusharjoittelijan ottamisesta
päättää hallinnassaan olevien tilojen luovuttamisesta ulkopuolisen tilapäiseen käyttöön
määrää opettajan sijaisen.

28.2.13 Erityiskoulun rehtori

päättää
1. erityisistä opetuksen tukitoimista
2. erityiseen tai tehostettuun tukeen ottamisesta ja siirtämisestä, ellei huoltaja sitä vastusta
3. koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin
myönnettävästä luvasta
4. koulunkäynnin yhtä vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin aloittamiseen
myönnettävästä luvan
Nuoriso- ja liikuntapalveluiden palvelualue
Palvelualue vastaan nuoriso- ja liikuntapalveluiden järjestämisestä sekä Viihdeuimala
Vesihelmen toiminnasta. Palvelualuetta johtaa nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö

28.2.14 Nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö

Nuoriso- ja liikuntapalveluiden Vapaa-aikapalveluiden palvelualue vastaa nuoriso- ja
liikuntapalvelujen järjestämisestä, museo-, kirjasto- ja kulttuuritoiminnan sekä Viihdeuimala
Vesihelmen toiminnasta. Palvelualuetta johtaa nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö
kirjastotoimenjohtaja, joka vastaa vapaa-aikapalveluista oman toimensa ohella.

Vastaava nuoriso-ohjaaja: Nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö:
päättää
3. hallinnassaan olevien tilojen ja alueiden käyttövuoroista sekä tilojen ja alueiden ja
irtaimen omaisuuden luovuttamisesta ulkopuoliseen tilapäiseen käyttöön
4. yksikköään koskevista sopimuksista ja hinnoitteluista ja niihin liittyvistä käyttövuoroista
lautakunnan ohjeiden mukaisesti.
28.2.16 Vesihelmen palvelupäällikkö/Liikuntasihteeri
1. yksikköään koskevista sopimuksista ja hinnoittelusta lautakunnan ohjeiden mukaisesti.
28.2.15 Hallimestari Vastaava liikuntapaikkatyöntekijä

päättää
1. liikuntapaikkojen ja -alueiden järjestyssäännöistä
2. hallinnassaan olevien Feenixin ja koulujen liikunta tilojen käyttövuoroista ja hallinnassaan
olevien tilojen luovuttamisesta ulkopuolisen tilapäiseen käyttöön kouluaikojen
ulkopuolella

28.2.15 Hallimestari

päättää
1. jäähallin, harjoitusjäähallin ja Lamminrannan urheilualueen käyttövuoroista ja niiden
luovuttamisesta ulkopuoliseen tilapäiseen käyttöön.

28.2.16 Vesihelmen palvelupäällikkö

päättää
1. hallinnassaan olevien tilojen ja alueiden käyttövuoroista sekä hallinnassaan olevien
tilojen ja alueiden luovuttamisesta ulkopuoliseen tilapäiseen käyttöön
2. yksikköään palvelualuettaan koskevista sopimuksista ja hinnoittelusta lautakunnan
ohjeiden mukaisesti.

28.2.20 Wahren-opiston toiminnasta vastaava lukion rehtori

päättää
1. kunkin kurssin perustamisesta opiskelijamääristä ja opiskelijoiden alaikärajoista
2. opiskelijan erottamisesta määräajaksi
3. hallinnassaan olevien opetustilojen luovuttamisesta ulkopuolisen tilapäiseen käyttöön.

28.2.21 Musiikkiopiston toiminnasta vastaava lukion rehtori

päättää
1. opiskelijan erottamisesta määräajaksi
2. hallinnassaan olevien opetustilojen luovuttamisesta ulkopuolisen tilapäiseen käyttöön.

