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Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden viranhaltijoiden päätösvalta
8.3.2021 lukien
Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden organisaatio muodostuu seuraavista tulosalueista:
 Opetus-, nuoriso- ja lastenkulttuuripalvelut, jota johtaa opetustoimenjohtaja
 Varhaiskasvatuspalvelut, jota johtaa varhaiskasvatusjohtaja
 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, jota johtaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja

1. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja
Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialaa johtaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja. Sivistys- ja
hyvinvointijohtajan erityinen päätösvalta on määritelty hallintosäännössä.
1. Nimeää toimialan tietosuojavastaavat
2. Määrää toimialan tietosuojaselosteiden vastuuhenkilöt sekä rekisteröidyn oikeuksia koskevissa
asioissa kieltäytymistodistusten antajat/päätöksentekijät
3. Antaa lausuntoja, selvityksiä ja vastineita sekä käyttää lautakunnan puhevaltaa.

2. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tulosaluejohtajat
Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tulosalueita johtavat tulosaluejohtajat pois lukien kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen tulosalue. Tulosaluejohtajilla on seuraava päätösvalta sen lisäksi, mitä hallintosäännössä on
määrätty:
2.1. Opetustoimenjohtaja
1. päättää tulosalueellaan sosiaalisiin syihin perustuvista maksujärjestelyistä tai -vapautuksista ellei
muualla ole toisin määrätty
2. hyväksyy tulosalueen kuntatasoiset suunnitelmat, jotka eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan
3. päättää koulun aloittamisesta vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin
4. päättää mahdollisen enimmäisryhmäkoon ylittämisestä
5. vastaa tulosalueensa osalta yksityisen toiminnan valvonnasta
6. antaa lausuntoja, selityksiä ja vastineita yksilöä koskevissa asioissa
7. päättää asiakirjojen antamisesta siltä osin kuin se ei kuulu virkavastuulliselle esimiehelle
8. päättää perusopetuksen osalta palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista ja asiakasmaksuista ellei
muualla ole toisin määrätty
2.2. Varhaiskasvatusjohtaja
1. hyväksyy palveluseteliyrittäjät palvelun tuottajiksi lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti
2. hyväksyy tulosalueen kuntatasoiset suunnitelmat, jotka eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan
3. vastaa tulosalueensa osalta yksityisen toiminnan valvonnasta
4. päättää päivähoitopaikan ostamisesta oman organisaation ulkopuolelta/omasta kunnasta
5. päättää päivähoitopaikan myymisestä oman organisaation ulkopuolelle/toiseen kuntaan
6. antaa lausuntoja, selityksiä ja vastineita yksilöä koskevissa asioissa
7. päättää asiakirjojen antamisesta siltä osin kuin se ei kuulu virkavastuulliselle esimiehelle
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3. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tulosaluepäälliköt
Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tulosalueita johtavat tulosaluepäälliköt.
Tulosaluepäälliköillä on seuraava päätösvalta:
3.1. Kasvatus- ja opetuspäällikkö
1. päättää erityisen tuen antamisesta, päätöksen tarkistamisesta ja erityisen tuen lopettamisesta
2. päättää oppilaspaikan ja oppilaspaikkaan liittyvien tukipalveluiden ostamisesta oman organisaation
ulkopuolelta
3. päättää pidennettyyn oppivelvollisuuteen ottamisesta ja siirtämisestä
4. päättää perusopetuksen sosiaalisiin syihin perustuvista maksujärjestelyistä tai -vapautuksista
3.2. Palveluohjauksen päällikkö
1. päättää aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta
2. päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan maksulykkäyksistä, maksualennuksista, maksuvapautuksista sekä
perinnästä luopumisesta
3.3. Nuorisopalvelujen päällikkö
1. päättää nuorisopalvelujen osalta palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista
2. päättää nuorisotilojen käyttövuoroista
3. päättää sosiaalisiin syihin perustuvista maksujärjestelyistä tai -vapautuksista nuorisopalvelujen osalta
3.4. Lastenkulttuuripäällikkö
1. päättää lastenkulttuuripalvelujen osalta palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista
2. päättää lastenkulttuuripalvelujen ja AIMO-koulun asiakasmaksuista
3. päättää sosiaalisiin syihin perustuvista maksujärjestelyistä tai -vapautuksista lastenkulttuuripalvelujen
osalta

4. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden muut viranhaltijat
4.1. Rehtori
1. päättää oppilaaksi ottamisesta perusopetukseen lautakunnan ohjeiden ja päätösten mukaisesti
2. päättää vararehtorien nimeämisestä
3. päättää yksittäisestä oppiaineesta vapauttamisesta
4. päättää koulunsa oppilaiden koulunkäyntiin liittyvistä poikkeuksista
5. päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle
6. päättää asiakirjojen antamisesta
7. päättää oman yksikkönsä osalta palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista ja asiakasmaksuista
8. päättää koulutilojen jatkovuokraamisesta
4.2. Aimo-koulun rehtori
1. päättää oppilaaksi ottamisesta Aimo-kouluun opetussuunnitelman mukaisesti
4.3. Päiväkodinjohtaja
1. päättää asiakirjojen antamisesta
2. päättää päiväkotitilojen jatkovuokraamisesta
4.4. Varhaiskasvatuksen johtava erityisopettaja
1. päättää erityisen tuen antamisesta, päätöksen tarkistamisesta ja erityisen tuen lopettamisesta
esiopetuksen osalta
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4.5. Palvelusuunnittelija (varhaiskasvatus, vakanssinumero 11003013)
1. päättää varhaiskasvatuksen maksujärjestelyiden ja maksuvapauden myöntämisestä
2. vastaa yksityisen perhepäivähoidon ja yksityisten työsopimussuhteisten hoitajien toiminnan
valvonnasta
4.6. Palvelusuunnittelija (palveluohjaus, vakanssinumero 11003562)
1. päättää päivähoitopaikasta
2. päättää asiakkaalle myönnettävästä palvelusetelistä
3. päättää esiopetukseen ottamisesta
4.7. Palvelusuunnittelija (palveluohjaus, vakanssinumero 11003765)
1. päättää koulu-, esiopetus- ja päivähoitokuljetusetuudesta tai –avustuksesta
4.8. Palveluohjauksen virassa oleva palveluneuvoja
1. päättää päivähoidon asiakasmaksuista ja niiden tarkistuksista lautakunnan kriteerien mukaisesti
2. päättää päivähoitopaikkaan liittyvistä tarkistuksista
4.9. Kaupunginmuseon johtaja
1. päättää museon kokoelman kartuttamisesta annetun määrärahan rajoissa
2. päättää ja allekirjoittaa näyttelytoimintaan ja pedagogiikkaan sekä lahjoituksiin liittyvät sopimukset
3. päättää palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista
4. päättää poistamisesta museon kokoelmista
5. päättää kaupunginmuseon aukioloajoista
4.10.
Taidemuseon johtaja
1. päättää museon kokoelman kartuttamisesta annetun määrärahan rajoissa
2. päättää ja allekirjoittaa näyttelytoimintaan ja pedagogiikkaan sekä lahjoituksiin liittyvät sopimukset
3. päättää palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista
4. päättää poistamisesta museon kokoelmista
5. päättää taidemuseon aukioloajoista
4.11.
Kirjastotoimenjohtaja
1. päättää kirjastokokoelmasta annetun määrärahan rajoissa
2. päättää pääkirjaston käyttäjän määräaikaisesta kirjastokohtaisesta kirjaston käyttökiellosta
kirjastolain mukaisesti
3. päättää pääkirjaston aukioloajoista
4. päättää palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista
4.12.
Kirjaston palvelupäällikkö
1. päättää lähipalvelujen aukioloajoista
2. päättää lähipalvelupisteiden käyttäjän määräaikaisesta kirjastokohtaisesta kirjaston käyttökiellosta
kirjastolain mukaisesti
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