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SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT

YLEISEN MAARÄYKSET

1 § Soveltamisala

Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön
määräyksiä. Hallintosääntö täydentää johtosääntöä.

2 § Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunta on lakisääteinen, kaupungin sivistyspalvelut tuottava johtoelin. Sen tehtävänä on
luoda mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset kasvatus- ja vapaa-aikatoimelle, määritellä
toimialansa painoalueet, kohdentaa määrärahat sekä seurata niiden käyttöä.

Lautakunta johtaa, kehittää ja arvioi kaupungin

— varhaiskasvatusta
— koulutusta
— aamu- ja iltapäivätoimintaa
— kirjastoa
— kulttuuri- liikunta- ja nuorisotoimintaa

Lautakunta seuraa perusopetuksen jälkeistä koulutusta
alueella, sekä kehittää koulutusta sekä koulutusalojen ja —asteiden välistä yhteistyötä.

3 § Toimielin ja sen kokoonpano

Sivistystoimen toiminta-ajatuksesta vastaa sivistyslautakunta.
Sivistyslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.

Lautakunnan käsiteltävät asiat esittelee sivistystoimenjohtaja. Esittelijän poissa ollessa tai ollessa
esteellinen toimii esittelijänä se viranhaltija, jonlca tehtävänä on tällöin hoitaa asianomaisen
viranomaisen muutkin virkatehtävät.

Lautakunnan käsiteltävät asiat valmistelee kustakin tehtäväalueesta vastaava viranhaltija, joka
toimii myös asiantuntijana lautakunnan kokouksessa. Lautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan
nimeämä Ahtärin kaupungin palveluksessa työskentelevä henkilö.

4 § Lautakunnan ratkaisuvalta

Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty sivistyslautakunnan päätettäväksi, lautakunnan
tehtävänä on ratkaista seuraavat asiat.
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Sivistystoimen yhteiset asiat

1. päättää koulutuksen j ärj estämisluvan hanlckimisesta,
2. päättää koulutuspalveluiden hanldcimisesta koulun ulkopuolisiltajärjestäjätahoilta,
3. osoittaa opetuspaikat esioppilaille ja perusopetuksessa oleville oppilaille

oppilaalcsiottoalueen mukaisesti,
4. päättää sivistystoimen käytössä olevien kiinteistöjen, huoneistojen, alueiden,

liikuntapaikkoj en irtaimiston vuokratason,
5. päättää varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimintaperiaatteista ja hyväksyy niitä koskevat

opetussuunnitelmat,
6. päättää toiminnan arvioinnin perusteista,
7. päättää kuntien välisestä yhteistyöstä sivistystoimen osalta sekä päättää erillissopimuksiin

perustuvista maksusitoumuksista,
8. valitsee ja irtisanoo sivistystoimenjohtajaa lukuun ottamatta muut johtavassa asemassa

olevat sivistystoimen vakinaiset viranhaltijat
9. päättää kaupunginhallituksen mahdollisesti määräämien perusteiden mukaisesti

oppilaitosten ylläpitäjille annettavista sitoumuksista,

Kaupungin koululaitos

1. määrätä opiskelijaksi ottamisen perusteet sekä päättää pääsy- ja soveltuvuuskokeiden
järjestämisestä,

2. antaa opettajalle koulujen rehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen ja peruuttaa sen,
3. päättää eri koulujen oppilasalueista,
4. päättää oppilaskuljetuksen periaatteista
5. päättää koulujen rehtoreille kuuluvien tehtävien hoidon korvauksien perusteista siltä osin,

kun niitä ei ole määrätty virkaehtosopimuksessa,
6. päättää oppilaaksi ottamisen ja kouluun sijoittamisen perusteista perusopetuksessaja

lukiossa,
7. päättää erilaisista opetustoiminnan uudelleen järj estämiseen ja kehittämiseen liittyvistä

kokeiluhakemuksista,
8. päättää koulujen työajoista, kun niistä on neuvoteltu opettajien ja henkilökunnan kanssa,
9. päättää koulujen lukuvuosisuunnitelmista,
10. antaa opettajalle koulun apulais-/vararehtorin tehtävien hoitoa koskeva määräys ja peruuttaa

se
11. päättää koulun nimestä ja kouluun liittyvistä symboleista

Varhaiskasvatusta koskevat asiat

1. päättää kaupungin päätettävissä olevista varhaiskasvatuksen toimialaan liittyvistä maksuista
ja niiden perusteista,

2. päättää lasten päivähoidon toimialaan kuuluvan lain tai asetuksen nojalla yksinomaan
lautakunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat,

3. päättää varhaiskasvatulcsen toimialaan liittyvien sopimusten tekemisestä ja hyväksymisestä

Kirjastotoimea koskevat asiat

1. päättää kirjastopalveluiden järjestämisestä
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Kulttuuri- nuoriso ja liikuntatoimea koskevat asiat

1. päättää kulttuuri- liikunta- ja nuorisotoimen palveluiden järjestämisestä
2. päättää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaa harjoittaville yhteisöille ja yrityksille

myönnettävistä avustuksista ja muista tukitoimista myönnettyjen määrärahojen puitteissa

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat asiat

1. päättää toiminnan laajuudesta
2. päättää toimintasuunnitelmasta
3. päättää järjestämistavasta
4. päättää toimintaan osallistuvilta perittävästä maksuista

5 § Viranhaltij ain ratkaisuvalta

Sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty asianomaisten viranhaltijain päätettäväksi heidän
tehtävänään on lisäksi ratkaista seuraavat asiat:

Sivistystoimenjohtaja

1. päättää perusopetuslain 18 §:nja lukiolain 13~:n mukaisesti erityisistä opetusjärjestelyistä,
2. tekee erityisen tuen päätökset ja purkupäätökset
3. tekee yksilölliset päätökset oppilaalle osoitettavasta koulusta,
4. päättää oppilaan oikeudesta jatkaa koulunlcäyntiä entisessä koulussa lukuvuoden loppuun,
5. valitsee asianomaisen koulun rehtoria kuultuaan opettajaviran vakinaiset ja väliaikaiset

hoitajat sekä tuntiopettajat,
6. myöntää luvan koulunlcäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai

myöhemmin,
7. valitsee hakemusten perusteella lapset aamu- ja iltapäivätoimintaan toiminnan vastaavaa

ohj aaj aa, koulunjohtajaa ja erityisopetuksen koordinaattoria kuultuaan
8. päättää oppilaskuljetusten käytännön järjestelyistä,
9. päättää varhaiskasvatuksen ja opetustoimen hankinnoista,
10. päättää sivistystoimen henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan myöntämisestä Ovtes:n

alaisten viran-ja toimenhaltijoiden osalta,
11. antaa matkamääräyksen lähiesimiehenä viran- ja toimenhaltijoille

Varhaiskasvatuspäällikkö

1. päättää lasten ottamisesta päivähoitoon
2. päättää lasten päivähoitomaksuista.
3. antaa matkamääräyksen lähiesimiehenä viran- ja toimenhaltijoille

Perhepäivähoidonohjaaja

1. päättää kodin hyrväksymisestä perhepäiväkodiksi.
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Kiri astotoimenj ohtaj a

1. päättää kirjastolaitokseen hankittavista kirjoista ja muusta aineistosta ja poistoista sekä
kirjaston muista hankinnoista,

2. päättää kokoelmiin kuuluvan aineiston antamisesta oppilaitosten, sairaaloiden ja muiden
laitosten sekä työpaikkojen käytettäväksi ja

3. päättää kirjastolaitoksen hallinnassa olevien huoneistojen sekä irtaimiston ja laitteiden
käytöstä ja vuokraamisesta lautakunnan päättämien perusteiden mukaan.

4. antaa matkamääräyksen lähiesimiehenä viran- ja toimenhaltijoille

Kulttuuri-, nuoriso- ja Jiikuntatoimenjohtaj a

1. päättää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen käytössä olevien kiinteistöjen, huoneistojenja
alueiden sekä irtaimiston ja laitteiden käytöstä ja vuokraamisesta harrastustoimintaanja
kertaluonteiseen käyttöön

2. päättää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen hanlcinnoista.
3. antaa matkamääräyksen lähiesimiehenä viran- ja toimenhaltijoille

Koulunjohtaja ja rehtori
Koulunjohtajat toimivat lainsäädännön tarkoittamina toiminnasta vastaavina rehtoreina niissä
oppilaitoksissa, joissa ei ole virkarehtoria.

1. päättää oppikirjojen käyttöön ottamisesta kuultuaan ao. aineen opettajia,
2. päättää työjärjestyksestä opettajia kuultuaan,
3. päättää oppilaan ottamisesta kouluun,
4. myöntää peruskoulun ja lukion oppilaalle vapautuksen koulunkäynnistä yli kolmen päivän,
5. päättää asianomaisen aineen opettajaa kuultuaan muualla kuin lukiossa saatujen opintojen

hyväksi lukemisesta,
6. päättää luvasta suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta,
7. päättää huoltajaa kuultuaan valitun aineen vaihtamisesta toiseksi,
8. päättää oppilaan valinnaisaineesta, jos huoltaja ei suorita valintaa määräajassa,
9. päättää oppilaan opetuksesta vapauttamisesta neuvoteltuaan asianomaisen aineen opettajan

kanssa,
10. päättää, milloin oppilas katsotaan eronneeksi koulusta,
11. määrää tutkivan opettajan, jos oppivelvollinen opiskelee kotona tai oppilaitoksessa, jossa

opiskelua ei ole säädetty perusopetusta vastaavaksi,
12. päättää opiskeluaj an suoritusaj an pidennyksestä,
13. antaa oppilaalle päättötodistuksen, erotodistuksen sekä erillisen todistuksen oppimäärän

suorittamisesta,
14. antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen,
15. antaa koulun matkamääräyksen koulunsa viran- ja toimenhaltijoille,
16. päättää opetus- /työharjoittelijan ottamisesta ja hänelle korvattavista työsuhteeseen liittyvistä

eduista,
17. päättää koulun tilojen, tontin ja irtaimiston käytöstä ja vuokraamisesta lautakunnan

määräämien perusteiden mukaisesti
18. myöntää alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkavapauden/työloman sairauden tai

muun syyn vuoksi silloin kun virkavapauden/työloman pituus ja maksettava palkka
määräytyvät virkaehtosopimuksenltyöehtosopimuksen perusteella, jos virkavapaus/työloma
kestää enintään yhden viikon ja
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19. määrää henkilökohtaisen opetuksen suunnitelman laatijasta ja opetuksen toteuttamisesta
sekä hyväksyy henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS).

20. laatia koulukohtainen opetussuunnitelma ja lähettää se sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi,
21. laatia opetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma ja lähettää sivistyslautakunnalle

hyväksyttäväksi, (Lisäys)
22. suorittaa yhdessä opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa koulun arviointi ja antaa

arvioinnin tulokset sivistyslautakunnalle tiedoksi,
23. erottaa oppilas koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi sekä päättää opiskelijan

pidättämisestä opiskelusta rikostutkinnan ajaksi,
24. antaa oppilaan huoltaj alle huomautus oppivelvollisuuden laiminlyömisestä,
25. vahvistaa kuultuaan oppilas- ja opettajakuntaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt sekä

koulujen järjestyssäännöt,
26. päättää opiskelun julkisuuden rajoittamisesta

Erityisopetuksen koordinaattori

Vastaa koko kunnan perusopetuksen oppilashuollon ja erityistä tukea tarvitsevien opetuksen
toteuttamisen suunnittelusta opetussuunnitelman mukaisesti, ohjaa ja tukee kouluja toteuttamaan
oppilashuoltoaja erityisopetusta koulutoimen osalta ja arvioi toimialueensa tuloksellisuutta (ei
koulumatkakulj etukset, ruokahuolto, päihdetyö, kriisityö).

Opettaja

Viranhaltijanja tuntiopettajan tulee yhteistyössä oppilaiden, näiden huoltajien ja koulun
henkilökunnan kanssa pyrkiä saavuttamaan opetukselle säädetyt tavoitteet, osallistua koulun
kehittämiseen sekä suorittaa opetussuunnitelman ja siihen liittyvän suunnitelman mukaan hänelle
kuuluvat tehtävät.

1. opiskelijan arviointi aineen ja aineryhmän osalta,
2. opiskelijan arvioinnin uusiminen,
3. arviointi erityisessä tutkinnossa oman oppiaineen osalta,
4. opiskelijan päättöarviointi, päätöksenteko vuosiluokalle jättämisestä sekä todistuksen

antaminen erityisessä tutkinnossa yhdessä rehtorin ja asianomaista opiskelijaa opettavien
opettajien kanssa ja

5. myöntää poissaololupa enintään kolmen päivän ajaksi

6 § Kaupungin sivistystointa koskevat erifiismääräykset

Erillismääräykset kaupungin sivistystoimen laitoksista ja opetuksesta ovat säännön liitteinä
seuraavasti:

1. Kaupungin koululaitokseen kuuluvat koulut ja oppilaaksiottoalueet LIITE 1
2. Opetusta koskevat erillismääräykset LIITE 2
3. Kaupungin kirjastolaitos LIITE 3

7 § Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan kun kaupunginvaltuuston päätös on saanut lainvoiman.


