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Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan organisaatiosta on
eläköitynyt henkilökuntaa. Tehtäviä ja vastuita on perusteltua järjestellä uudelleen, ja se on myös mahdollista. Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta käsitteli organisaatiojärjestelyjä kokouksessa
29.10.2019. Se esitti palvelualueisiin ja -yksiköihin muutoksia.
Eläköitymisiä hyödyntäen tehtävät organisaatiomuutokset auttavat
järjestämään toimintaa uusin tavoin ja samalla entistä tehokkaammin
Pärjäävä Forssa -toimenpideohjelman edellytysten mukaisesti. Avoimiksi tulleet musiikkiopiston ja Wahren-opiston rehtoreiden virat sekä liikunta- ja nuorisopalvelupäällikön virat jätetään täyttämättä, ja
tehtävät jaetaan nykyiselle henkilökunnalle. Avoimet virat voidaan
lakkauttaa. Näin varaudutaan 2020-lukuun, jolloin lasten ja nuorten
määrä vähenee merkittävästi.
Nykyiset toimialan palvelualueet ovat: talous- ja hallintopalvelut,
perusopetus, lukiokoulutus ja vapaa sivistystyö, varhaiskasvatuksen
palvelut, Vesihelmi ja liikunta- ja nuorisopalvelut, Wahren-keskus ja
työllisyyden hoidon palvelut.
Talousarviossa osoitetaan toimialalle määrärahat myös Forssan
seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämien sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten maksamista varten. Talousarvioon nämä
on sisällytetty toimialan sosiaali- ja terveyspalveluina.
Toimialan uudet palvelualueet ovat:
- toimialan tukipalvelut
- varhaiskasvatus
- perusopetus
- lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö
- vapaa-aikapalvelut
- työllisyyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut pysyvät talousarviossa toimialan palveluina ennallaan.
Palvelualueet jakautuvat palveluyksiköihin. Uudet palvelualueet ja
-yksiköt on esitetty liitteessä.
Talous- ja hallintopalveluiden palvelualueen uusi nimi on toimialan tukipalvelut.

Varhaiskasvatuksen palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:
Koijärven päiväkoti, Päiväkoti Axel Wahren, Päiväkoti Augustina,
Kurjenpesän päiväkoti, Pihakoivun päiväkoti, Taikatuulen päiväkoti ja
varhaiserityiskasvatus.
Perusopetuksen palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt: Heikan koulu, Keskuskoulu, Koijärven koulu, Kuhalan koulu, Talsoilan
koulu, Tölön koulu ja Vieremän koulu.
Lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön
palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt: Forssan yhteislyseo,
Lounais-Hämeen musiikkiopisto, Wahren-opisto sekä lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Entinen kirjaston, kuvataidekoulun, musiikkiopston ja museot sisältänyt Wahren-keskus poistuu palvelualueena.
Vapaa-aikapalveluiden palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:
Forssan kaupunginkirjasto ja yleinen kulttuuritoiminta, Forssan museo, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut ja Viihdeuimala Vesihelmi.
Näistä palvelualueen uusia palveluyksiköitä ovat kirjasto ja museo.
Palvelualueena vanha Vesihelmi ja nuoriso- ja liikuntapalvelut poistuu. Tuohon palvelualueeseen sisältynyt nuorten työpaja siirtyy työllisyyspalveluiden palvelualueen palveluyksiköksi.
Työllisyys-palvelualueen uusi nimi on työllisyyspalvelut. Se sisältää
seuraavat palveluyksiköt: Työvalmennuskeskus Aktiivi, nuorten työpaja ja ohjauspalvelut. Nuorten työpaja on tämän palvelualueen 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.
Uusien palvelualueiden ja -yksiköiden toiminnasta vastaavat ne
viranhaltijat ja työntekijät, jotka hoitavat tehtäviä nykyisinkin.
Organisaatiomuutoksia käsiteltiin kaupungin yhteistoimintaryhmän
kokouksessa 4.11.2019, sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan
työyhteisökokouksessa sekä kaupunginhallituksen kokouksissa
2.12.2019 ja 20.1.2020. Organisaatiokaavio oli kokouksissa nähtävänä. Palvelualueiden nimiä on sen jälkeen muokattu yllä selostetuin
tavoin. Kaavio muutetaan vastaamaan uusia nimiä.

Yhteistoimintaryhmässä käsittelyyn osallistui viisi henkilöstöä edustanutta pääluottamusmiestä. Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen selosti
asiaa kokouksessa. Osapuolet saavuttivat yksimielisyyden, ja yhteistoimintavelvoite täytettiin. Yhteistoimintaryhmän lisäksi organisaatiomuutoksia on käsitelty sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalla
asianosaisten kesken.
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessa 20.1.2020 toimialan palveluyksiköt 1.3.2020 alkaen. Sen jälkeen yksiköiden nimiin tehdyt edellä selostetut muutokset ovat vähäisiä.
Kokouksessa 20.1.2020 todettiin, että vapaan sivistystyön palvelualue korvaa Wahren-keskuksen palvelualueen. Sen päätettiin sisältävän seuraavat palveluyksiköt: lukio (Forssan yhteislyseo), musiikkiopisto, Wahren-opisto ja kuvataidekoulu. Palvelualueen tarkentunut
nimi on: lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö. Se
sisältää nimeltään seuraavat palveluyksiköt: Forssan lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Forssan yhteislyseo, Lounais-Hämeen musiikkiopisto ja Wahren-opisto.
Kokouksessa 20.1.2020 päätettiin, että uusi vapaa-ajan palvelualue
sisältää seuraavat palveluyksiköt: liikuntatoimi, Vesihelmi, nuorisotoimi, kirjasto ja kulttuuri sekä museo. Palvelualueen tarkentunut nimi
on vapaa-aikapalvelut, ja se sisältää nimeltään seuraavat palveluyksiköt: Forssan kaupunginkirjasto ja yleinen kulttuuritoimin- ta, Forssan museo, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut ja Viihdeuimala Vesihelmi. Näistä uusia palveluyksiköitä ovat liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut. Nuoriso- ja liikuntapalvelut poistuu palvelualueena.
Työllisyys-palvelualueen tarkentunut nimi on työllisyyspalvelut-palvelualue. Sen sisältämät palveluyksiköt ovat kaupunginhallituksen kokouksessa 20.1.2020 tekemän päätöksen mukaiset. Päätös säilyy
ennallaan. Näistä nuorten työpaja on uusi palveluyksikkö.
Valtuusto päättää palvelualueiden muutoksista sekä niihin liittyvistä
vuoden 2020 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista.
Se käsittelee myös hallintosääntöön tehtävät muutokset. Organisaatio palvelualueineen ja -yksiköineen sekä hallintosäännön muutokset
pyritään saamaan voimaan samanaikaisesti. Asiaa on selostettu kulloinkin kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjassa.
Valtuuston kokouksessa 27.1.2020 valtuutettu Tapio Virtanen ym.
tekivät sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan uutta organisaatiota koskeneen valtuustoaloitteen. Aloitteessa esitettiin nuoriso- ja
liikuntapalvelujen palvelualueen lakkauttamisen tuomista valtuuston
päätettäväksi ja edellytettiin yhteistoimintamenettelyä koskevien
säännösten noudattamista asiassa. Aloitteen tehneiden mukaan
asiassa ei ole noudatettu yhteistoimintamenettelyä koskevia sään-

nöksiä eikä hyvää hallintotapaa. Tapio Virtasen lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Risto Aaltonen, Sirkka-Liisa Ilvonen,
Marjut Kallioinen, Sami Mattila, Manu Mäkinen, Pekka Murtolahti ja
Janne Vuorenmaa sekä varavaltuutetut Jaakko Mäki ja Arja Mäkelä.
Hallintosääntöön ehdotettavat muutokset ovat liitteenä. Lisäykset
ovat vinokirjoituksena ja poistettavat kohdat yliviivattuina.
Toimialan nykyinen talousarvio ja siihen tehtävät muutokset ovat erillisliitteenä. Määrärahat, tuloarviot ja tavoitelomakkeiden tiedot on
muutettu vastaamaan uutta organisaatiota. Muutokset eivät vaikuta
talousarvion loppusummaan.
(JP, LJ, MP)
Lisätiedot: sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, puh. 03 4141 5290, jarmo.pynnonen(ät)forssa.fiKaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus
1. muuttaen kokouksessa 20.1.2020 (16 §) tehtyä päätöstä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön palvelualueeseen sekä vapaa-aikapalveluiden palvelualueeseen sisältyvien
palveluyksiköiden nimiä yllä selostetuin osin hyväksyy sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan palvelualueiden jakaantuvan yllä lueteltuihin palveluyksiköihin 1.5.2020 alkaen
2. ehdottaa, että valtuusto
21. hyväksyy sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalle 1.5.2020
alkaen seuraavat palvelualueet:
- toimialan tukipalvelut
- varhaiskasvatus
- perusopetus
- lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö
- vapaa-aikapalvelut
- työllisyyspalvelut
2.2. hyväksyy liitteenä olevat hallintosäännön muutokset tuleviksi
voimaan 1.5.2020 alkaen.
2.3. hyväksyy liitteenä olevat vuoden 2020 talousarvion muutokset
tuleviksi voimaan 1.5.2020 alkaen
2.4. merkitsee toimialan palvelualueisiin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti sisältyvät palveluyksiköt tiedoksi

2.5. toteaa Tapio Virtasen ym:n valtuuston kokouksessa 27.1.2020
tekemän sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan uutta organisaatiota koskeneen valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.
Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Tapio Virtanen ehdotti kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallitus palauttaa asian kokonaan uudelleen valmisteltavaksi. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, ettei ehdotusta ollut kannatettu ja että
kannattamattomana ehdotus raukesi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.
Tapio Virtanen ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteensä ja poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. Varajäsen Jaakko Mäki
saapui hänen tilalleen kokoukseen.

