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UUSIKAARLEPYY

SIVISTYSOSASTON
SOVELTAMISOHJE –
OPETUS JA VARHAISKASVATUS

Uudenkaarlepyyn kaupungin hallintosäännön 27 §:n nojalla opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää siirtää
toimintavallan seuraavissa asioissa alla mainituille viranhaltijoille ja heidän sijaisilleen.
Hyväksytty USV 15 § 7.2.2018
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Mikäli hallintosääntö on ristiriidassa kaupungin muiden määräysten ja ohjeiden kanssa,
noudatetaan hallintosääntöä.
Tarkista aina voimassa oleva laki ja asetus ennen päätöksentekoa.
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Sivistysosasto – vastuunjako ja organisaatio
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Viransijaisuus ja/tai esittelijänä toimiminen jääviyden, esteen tai poissaolon johdosta
sivistysjohtaja

apulaissivistysjohtaja

31.12.2018

asti,

1.1.2019 alkaen sivistystoimen ekonomi
hyvinvointijohtaja

kirjastonjohtaja

sivistystoimen ekonomi

sivistysjohtaja

suomenkiel. koulutoimenjohtaja

sivistysjohtaja

työväenopiston rehtori

hyvinvointijohtaja

kirjastonjohtaja

hyvinvointijohtaja

varhaiskasvatusjohtaja

varhaiskasvatuksen ohjaaja

varhaiskasvatuksen ohjaaja

varhaiskasvatusjohtaja

rehtori

vararehtori

päiväkodin johtaja

päiväkodin varajohtaja

koulupsykologi

sivistysjohtajan määräämä sijainen

johtava kuraattori

kuraattori

Jos sekä rehtori että vararehtori ovat estyneitä, rehtorin on valittava tilapäinen vararehtori, joka
voi tarvittaessa toimia rehtorina. Sama periaate koskee varhaiskasvatusta.
Kiireellisissä tapauksissa tai tarvittaessa toimivalta voidaan siirtää lähimmälle esimiehelle tai
luottamuselimelle.
Tulosvastuullinen virkamies vastaa siitä, että rekisteriselosteet on laadittu oman sektorin osalta.
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Hallintosääntö
Lautakunnan tehtävät ja valtuudet
Toimielimet luovat omilla osastoillaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden
valmistelussa ja päätöksenteossa.
Kaupunginhallitus, lautakunnat, kaupunginjohtaja sekä osastojen johtavat viranhaltijat
huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja
valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa
näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja
otetaan huomioon eri asukasryhmien tarpeet.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, hyvinvointilautakunta ja suomenkielinen
opetuslautakunta noudattavat tehtävissään hallintosäännön määräyksiä, ellei laki tai
asetus muuta säädä.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta
voimassa olevan lainsäädännön ja hyväksyttyjen tavoitteiden nojalla. Lautakunta valitsee
viisijäsenisen koulukyytitoimikunnan. Lautakunnan puheenjohtaja toimii toimikunnan
puheenjohtajana.
Lautakunnat johtavat ja kehittävät toimialojaan ja vastaavat siitä, että palvelut
järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen
vaikuttavuutta ja antaa asukkaille ja palvelujen käyttäjille mahdollisuuden osallistua
palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa
kuuluvissa asioissa.
Jokaisen lautakunnan tulee omilla tehtäväalueillaan
1.
päättää niistä asioista, joista toimielimellä on lain, asetuksen, kuntastrategian tai
muun kunnallisen ohjesäännön, sopimuksen, työohjelman taikka tämän säännön
nojalla oikeus päättää
2.
päättää painopistealueista ja resurssien jakamisesta ottaen huomioon tarjolla
olevat resurssit ja valtuuston asettamat tavoitteet huomioiden päätösten
vaikutukset muiden lautakuntien toimintaan
3.
päättää osallistumisesta yhteisiin hankkeisiin
4.
päättää irtaimiston ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta, vuokraamisesta,
lahjoittamisesta ja poistamisesta
5.
ehdottaa maksuperusteet kunnan tarjoamalle palvelulle sekä myöntää vapautuksen
tai lykkäystä näistä, mikäli on olemassa erityinen syy
6.
päättää tehtäväalueita koskevien sopimusten ja muiden sitoumusten solmimisesta
7.
päättää toiminnan käynnistämisestä, muuttamisesta tai lakkauttamisesta ottaen
huomioon talousarvion ja taloussuunnitelman määräykset
8.
valtuuttaa lautakunnan alaisen viranhaltijan ratkaisemaan lautakunnan tai jaoston
toimivaltaan kuuluvan asian.
Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen
viranomaiselle. Valtuusto voi hallintosäännön määräyksellä antaa kunnan viranomaiselle
oikeuden omalla päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen.
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Päätös toimivallan siirtämisestä lähetetään arkistovastaavalle, joka pitää luetteloa
toimivallan siirtopäätöksistä. Toimivaltaa siirrettäessä on noudatettava vastuualueen
yleisiä periaatteita ja ohjelmia ja päätökset tulee luetteloida.
Delegointi: Lautakunnan sihteeri
Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole
ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta
lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi
lautakunnan esittelijä. Lautakunnalla on yksittäisessä asiassa otto-oikeus kuitenkin vain
siinä tapauksessa, ettei asiaa ole otettu kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava
lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai
asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa
ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään
sähköisesti kaupunginhallituksen ja lautakunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle.
Delegointi: Lautakunnan sihteeri.
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä
panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta
kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.
Johto
Hallintosääntö
Sivistysosastoa
johtaa
sivistysjohtaja.
Osastonjohtaja,
joka
toimii
kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa, vastaa
osaston toiminnasta sekä johtaa ja kehittää sitä.
Lautakunnat määräävät osastolle varajohtajan, joka hoitaa tehtäviä
osastonjohtajan ollessa esteellinen tai jäävi.
Delegointi: Apulaissivistysjohtaja tai sivistystoimen ekonomi
Tulosvastaavat, jotka toimivat kaupunginhallituksen, lautakunnan ja osastonjohtajan
alaisuudessa, vastaavat alansa toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät sitä. Talousarviossa
nimetyt tulosvastaavat vastaavat oman tulosyksikkönsä tehtävien toteuttamisesta ja
osamäärärahojen käytöstä.
Delegointi: Rehtorien toimivaltaan kuuluvat:
Tilit: 4180, 4185, 4485, 4486, 4500, 4552, 4557, 4565, 4595, 4630, 4633, 4640, 4650,
4665, 4675, 4750, 4850, 4925, 4928, 4950, 4970 ja 4990.
Päiväkodin johtajien toimivaltaan kuuluvat:
Tilit: 4180, 4185, 4485, 4486, 4500, 4552, 4557, 4565, 4595, 4630, 4633, 4640, 4650,
4665, 4675, 4750, 4850, 4925, 4928, 4950, 4970 ja 4990.
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Vastaava lautakunta määrää sijaisen, joka hoitaa tulosvastaavan tehtävät tämän
ollessa esteellinen tai jäävi.
Delegointi: Katso edellä
Tulosvastaavat voivat nimetä tiimien vetäjiä taikka toiminnasta vastaavia
johtajia, jotka toimivat tulosvastaavien alaisuudessa.
Delegointi: Virkamiespäätöksen mukaan
Sopimukset
Hallintosääntö
Kaupunginhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä,
antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt
toimialallaan.
Lautakunnat määräävät sopimusvastaavat toimialallaan.
Delegointi:
Osastonjohtaja allekirjoittaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sopimukset ja
sitoumukset yhdessä varhaiskasvatusjohtajan, sivistysosaston ekonomin tai
lautakunnan puheenjohtajan kanssa. Suomenkielinen koulutoimenjohtaja
allekirjoittaa suomenkielisen opetuslautakunnan sopimukset ja sitoumukset yhdessä
osastonjohtajan tai lautakunnan puheenjohtajan kanssa. Hyvinvointijohtaja
allekirjoittaa hyvinvointilautakunnan sopimukset ja sitoumukset yhdessä
osastonjohtajan, lautakunnan puheenjohtajan tai lautakunnan sihteerin kanssa.
Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu
toimielimen määräämä henkilö.
Asiakirjan luovuttaminen
Hallintosääntö
Kaupungin asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee asianomainen
osastonjohtaja.
Toimielin voi päättämässään laajuudessa siirtää asiakirjan luovuttamista
koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.
Delegointi: Epäselvissä tapauksissa tulkinta on seuraava:
Varhaiskasvatus –varhaiskasvatusjohtaja
Ruotsinkielinen koulutoimi – sivistysjohtaja
Henkilöstö
Hallintosääntö
Valtuusto päättää kaupunginjohtajan ja osastonjohtajien (hallintojohtaja,
talousjohtaja, tekninen johtaja, sivistysjohtaja) virkojen perustamisesta ja
lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.
Kaupunginhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä
virkanimikkeen muuttamisesta.
Kaupunginhallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsopimussuhteeksi.
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei
ole päätetty virkaa perustettaessa.
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Jos henkilö otetaan virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa,
kelpoisuusvaatimuksista päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.
Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.
Delegointi: Sivistystoimen ekonomi
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä
viranomainen.
Haettavaksi julistetusta virasta tai toimesta ilmoitetaan kaupungin virallisella
ilmoitustaululla.
74 § 1.6.2017 Kaupunginvaltuuston päätös kunnallisten ilmoitusten asettamisesta nähtäville virallisella ilmoitustaululla www.nykarleby.fi.
Jokainen osasto saa tehdä ilmoituksen haluamallaan tavalla, kunhan ilmoitus noudattaa voimassa olevia lakeja ja tavoittaa yleisön.

Tulosvastaava valitsee viransijaisen enintään 6 kuukaudeksi, yli 6 kk pituinen
viransijaisuus julistetaan haettavaksi ja siitä ilmoitetaan ainakin kaupungin virallisella
ilmoitustaululla.
Kaupunginvaltuusto valitsee
kaupunginjohtajan, sivistysjohtajan, teknisen johtajan,
hallintojohtajan ja talousjohtajan.
Kaupunginhallitus
valitsee toimialallaan vastaavassa asemassa toimivat viranhaltijat (keittiö- ja
siivouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja hyvinvointijohtaja).
valitsee väliaikaisen kaupunginjohtajan
valitsee väliaikaisen viranhaltijan valtuuston valitseman viranhaltijan sijaiseksi,
enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi.
Lautakunta valitsee
oman toimialansa esimiesasemassa toimivat viranhaltijat
perusopetuksen ja lukion vakinaiset opettajat
Delegointi:
Rekrytointiryhmä valitsee rehtorit/opettajat ja esimiesasemassa olevat viranhaltijat
toimikaudelle 2017–2021
Sivistysjohtaja
apulaissivistysjohtaja
Häger Carita
Häggblom Anneli
Norrback Lena
Vesterqvist Christian
varahenkilö Mikael Lindvall
Ryhmä kutsuu uutta henkilöstöä tarvitsevan koulun rehtorin asiantuntijaksi.
Sivistys- ja apulaissivistysjohtaja valitsevat ne hakijat, jotka kutsutaan
haastatteluun ja pitämään näytetunnin. Rekrytointiryhmä osallistuu
haastatteluihin ja näytetunneille.
Osastonjohtaja
valitsee muun henkilökunnan omalle toimialalleen toistaiseksi tai määräajaksi
antaa määräyksen päiväkodinjohtajaksi ja rehtoriksi määräajaksi
Delegointi: Tapahtuu yhdessä tulosvastaavan viranhaltijan kanssa
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Tulosvastaava esimies valitsee
suoraan alaisuudessaan toimivan tilapäisen henkilöstön enintään kuudeksi (6)
kuukaudeksi, ellei muuta ole määrätty.
Tiimien vetäjät ja johtajat valitsevat
suoraan alaisuudessaan toimivan tilapäisen henkilöstön enintään kolmeksi (3)
kuukaudeksi
FA:1121/2017/115
6§

KOEAIKAA KOSKEVAT PERIAATTEET

Uudenkaarlepyyn kaupungin hallintosäännön 38 §:n mukaan henkilöstöjaosto vahvistaa koeajan
yhteydessä sovellettavat periaatteet. Tähän asti on sovellettu neljän kuukauden koeaikaa
työsopimussuhteiden ja kuuden kuukauden koeaikaa virkojen suhteen. Määräaikaisissa alle
kahdeksan kuukauden palvelussuhteissa koeaika on saanut olla enintään puolet työsopimussuhteen
kestosta.
Työsopimuslakiin on tehty 29.12.2016 muutos, joka mahdollistaa koeajan pidentämisen kuuteen
kuukauteen työsopimussuhteissa.
Pes 6 § SD: Henkilöstöjaosto päättää toimien ja virkojen koeaikojen pituudesta.

Päätös: Henkilöstöjaosto päätti, että kuuden kuukauden koeaikaa sovelletaan jatkossa sekä toimiin
että virkoihin.
Päätös annetaan tiedoksi johtoryhmälle ja asetetaan nähtäville intranettiin.

Delegointi: Tulosvastaava valitsee suoraan alaisuudessaan toimivan henkilöstön
enintään yhdeksi (1) vuodeksi. Työväenopiston rehtori valitsee opetushenkilöstön
enintään yhdeksi (1) vuodeksi.
Rehtori valitsee opetushenkilöstön enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi.
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt
viranomainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin
kaupunginhallitus. Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään
palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen.
Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen
virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita
niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa
olevan edelleen voimassa.
Kaupunginjohtaja, osastojen johtajat ja tulosvastaavat päättävät seuraavista
henkilöstöasioista alaistensa osalta:
1. vuosiloman myöntämisestä, sellaisen virkavapaan tai työvapaan myöntämisestä, johon
viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen tai
henkilöstöjaoston ohjeen mukaisesti ehdoton oikeus, mikäli siihen ei liity virka- tai
työvapaan aikana maksettavan palkan määrän harkintaa
2. alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden virkamatka- sekä
koulutusmääräyksistä
3. henkilöstön määräämisestä tarvittaessa lisä-, yli-, lauantai tai sunnuntaityöhön
sekä varallaoloon
4. pyynnöstä saada tietoja terveydentilasta ja määräyksestä velvoittaa
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terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
Lautakunnat voivat laatia erityiset virka- ja työvapaita koskevat soveltamisohjeet omalla
vastuualueellaan.
Toimintaohje: Esimies valvoo työaikapoikkeamia.
Ellei toisin ole määrätty, henkilöstöjaosto päättää virka- ja työehtosopimuksen
harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta.
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n
nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa.
Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää kaupunginhallitus.
Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimen
vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää henkilöstöjaosto.
Lähin esimies päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien
tietojen pyytämisestä alaiseltaan viranhaltijalta sekä viranhaltijan määräämisestä
terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
Kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät alaisensa viranhaltijan virantoimituksesta
pidättämisestä.
Osastonjohtaja voi ennen lautakunnan kokousta päättää lautakunnan alaisen viranhaltijan
väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava
viranomainen.
Kaupunginhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista.
Toimintaohje: katso kaupunginhallituksen päätös
Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää
henkilöstöjaosto.
Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena
pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.
Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen
irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.
Palkat
Hallintosääntö
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden
takaisinperinnästä päättää henkilöstöpäällikkö.

13

Asiakirjahallinto
Hallintosääntö
Lautakunnat/osastot vastaavat oman toimialansa asiakirjatiedoista annettujen määräysten ja
ohjeiden mukaisesti sekä nimeävät asiakirjahallinnon vastuuhenkilön omalla toimialallaan.
Delegointi:
varhaiskasvatus – toimistosihteeri
ruotsinkielinen koulutoimi ja sivistyskanslia – kanslisti
oppilashuolto – koulupsykologi
koulu – rehtori/kanslisti
varhaiskasvatus – johtaja
Kielelliset oikeudet
Hallintosääntö
Kunnan palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita ja palvelujen käyttäjiä pystytään
palvelemaan heidän omalla kielellään, suomen tai ruotsin kielellä, kaikilla kaupungin
tehtäväalueilla.
Uudenkaarlepyyn kaupungin viran- ja toimenhaltijoiden osalta ruotsin ja suomen kielen
taitoa koskevat vaatimukset on jaettu kolmeen eri tasoon. Tasot ovat:
I
Hyvä kirjallinen ja suullinen taito molemmissa kotimaisissa kielissä (johtoryhmä ja
tulosvastaavat).
II
Hyvä kirjallinen ja suullinen ruotsin kielen taito ja hyvä suullinen suomen kielen
taito.
III Työtehtävään riittävä suullinen ruotsin ja/tai suomen kielen taito.
Kaupungin johtoryhmä ja henkilöstöjaosto laativat tarkemmat vaatimustasoja
koskevat määräykset, liite.
Toimintaohje: Tarkistetaan työhönottomenettelyssä.
Lautakunta tai kaupunginhallitus voi sisällyttää vastaavan määräyksen
toimenkuvaselostukseen. Mikäli poiketaan 1. momentissa mainitusta ryhmittelystä, tämä on
perusteltava erikseen.
Sijaiselta vaaditaan sama kielitaito kuin asianomaiselta viran- tai toimenhaltijalta.
Vaadittaessa täydellistä kielitaitoa ja hyvää kirjallista ja suullista taitoa käyttää kieltä,
noudatetaan voimassa olevaa kielikokeen suorittamista koskevaa lainsäädäntöä.
Jos kaksi tai useampi viran- tai toimenhaltija hoitaa samanlaisia tehtäviä, on virkaa tai
toimea täytettäessä otettava huomioon sellaiset kielelliset valmiudet, että kuntalaisia
voidaan palvella tasavertaisesti omalla äidinkielellään.
Tämän pykälän ulkopuolelle kuuluu koko opetushenkilöstö, jota koskevat opetustoimen
henkilöstölle määrätyt kelpoisuusehdot.
Kaupungin toiminnassa on riittävällä tavalla turvattava laissa säädettyjen kielellisten
oikeuksien toteutuminen. Kaupungin tulee palvelussaan ja muussa toiminnassaan
osoittaa yleisölle käyttävänsä molempia kieliä. Kaikkien työntekijöiden ei tarvitse hallita
molempia kieliä, kunhan palvelua on saatavissa molemmilla kielillä.
Kielilain 32 §:n mukaan kaksikielisessä kunnassa on yleisölle suunnatussa tiedottamisessa
käytettävä suomen ja ruotsin kieltä. Uudenkaarlepyyn kaupungin ilmoitukset, kuulutukset
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ja julkipanot sekä muut yleisölle annettavat tiedotteet tulee antaa suomen ja ruotsin kielellä.
Viranomaisten laatimien selvitysten, päätösten tai muiden vastaavien tekstien julkaiseminen
ei velvoita kääntämään niitä sellaisinaan. Viranomaisen tulee kuitenkin huolehtia sekä
ruotsin- että suomenkielisen väestön tiedonsaantitarpeista.
Järjestettäessä palveluja ostopalveluina tulee sopimukseen otettavilla määräyksillä
varmistaa, että palvelun käyttäjien kielilain mukaiset kielelliset oikeudet toteutuvat
vastaavalla tavalla kuin niiden tulee toteutua kaupungissa.
Mikäli ostettava palvelu kohdistuu vain toiseen kieliryhmään, palvelua voidaan antaa ja
asiakasviestintä voi tapahtua yksinomaan asianomaisen kieliryhmän kielellä.
Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat toimialallaan kielellisten oikeuksien toteutumista.
Delegointi: Lautakunnan esittelijä raportoi.
Talousarvio
Hallintosääntö
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja
talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.
Kaupunginhallitus, lautakunnat, jaostot ja johtokunnat hyväksyvät omat talousarvioon
perustuvat käyttösuunnitelmansa. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman
hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
Delegointi: Lautakunnan esittelijä.
Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen
yhteydessä päätetyllä tavalla.
Toimintaohje: Talousarvion ja tavoitesuunnitelman seuranta lautakunnalle
vähintään joka neljäs kuukausi.
Tilinpäätöksen lisäksi lautakuntien tulee kahdesti vuodessa toimittaa
kaupunginhallitukselle väliraportti toiminnasta ja taloudellisesta tuloksesta.
Talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina
hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat
määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia.
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii
käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen
talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen
allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan
tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion
muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.
Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun
organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana.
Maksut
Hallintosääntö
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Kaupunginhallitus päättää tarkemmin maksuperusteista ja määristä. Kaupunginhallitus voi
siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.
Kaupunginhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen
perusteista ja määristä. (Asiakirjojen lunastus ja kopiointimaksut Uudenkaarlepyyn
kaupungissa hyväksytty 14.1.2010)
Delegointi: Viite: kaupunginhallituksen päätös.

Ulkoinen ja sisäinen valvonta sekä riskienhallinta
Hallintosääntö
Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen
valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.
Toimintaohje: Viite: Sisäisen valvonnan raportointimalli.
Lautakunnat vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Ne raportoivat
kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja
keskeisistä johtopäätöksistä.
Toimintaohje: Lautakunnan esittelijä laatii sisäisen valvontaraportin.
Kaupunginjohtaja sekä toimialojen ja tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta
toimialallaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat
kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Toimintaohje: Opetusta ja varhaiskasvatusta varten laaditaan valvonta- ja
riskienhallintasuunnitelmat lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden
mukaisesti.
Tulosvastaavat vastaavat toimialojen riskien tunnistamisesta, arvioinnista,
riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat
kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Toimintaohje: Riskien tunnistaminen tapahtuu vuosittain. Toiminnasta vastaavat
esimiehet ovat toteutusvastuussa.
Asiakirjojen allekirjoittaminen
Hallintosääntö
Osastonjohtaja allekirjoittaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sopimukset ja
sitoumukset yhdessä varhaiskasvatusjohtajan, sivistysosaston ekonomin tai lautakunnan
puheenjohtajan kanssa.
Suomenkielinen koulutoimenjohtaja allekirjoittaa suomenkielisen opetuslautakunnan
sopimukset ja sitoumukset yhdessä osastonjohtajan tai lautakunnan puheenjohtajan
kanssa.
Hyvinvointijohtaja allekirjoittaa hyvinvointilautakunnan sopimukset ja sitoumukset yhdessä
osastonjohtajan, lautakunnan puheenjohtajan tai lautakunnan sihteerin kanssa.
Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen
määräämä henkilö.
Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi
pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.
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Viranhaltija allekirjoittaa päätökset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.

Esittelijät ja sihteerit

TOIMIELIN
Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta

ESITTELIJÄ
kaupunginhallitus
puheenjohtaja

Keskusvaalilautakunta

puheenjohtaja

Kaupunginhallitus
Konsernijaosto

kaupunginjohtaja
kaupunginjohtaja

Tukipalvelujen jaosto

talousjohtaja
hallintojohtaja (TVT)
kaupunginjohtaja
sivistysjohtaja
varhaiskasvatusjohtaja
tekninen johtaja
kaavoituspäällikkö
rakennustarkastaja
ympäristönsuojelupäällikkö
hyvinvointijohtaja
suomenkielinen
koulutoimenjohtaja
puheenjohtaja
puheenjohtaja
puheenjohtaja

Henkilöstöjaosto
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Hyvinvointilautakunta
Opetuslautakunta
Suomenkielinen opetuslautakunta
Nuorisovaltuusto
Vanhusneuvosto
Vammaisneuvosto

SIHTEERI
hallintojohtaja
hallinto-osaston
(HO) toimistosihteeri
hallinto-osaston
(HO) toimistosihteeri
hallintojohtaja
hallintojohtaja/
talousjohtaja
keittiö- ja siivouspäällikkö
henkilöstöpäällikkö
kanslisti
kanslisti
kanslisti
ohjaaja / kanslisti
suomenkielinen
koulutoimenjohtaja
nuoriso-ohjaaja
HO:n toimistosihteeri
HO:n toimistosihteeri
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Nimenkirjoitusoikeus

TOIMIELIN

ALLEKIRJOITTAJA

Kaupunginvaltuusto

kaupunginjohtaja

Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Kaupunginhallitus
Konsernijaosto

puheenjohtaja
puheenjohtaja
kaupunginjohtaja
kaupunginjohtaja

Tukipalvelujen jaosto

talousjohtaja
hallintojohtaja (TVT)
kaupunginjohtaja

Henkilöstöjaosto
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristö- ja
rakennuslautakunta
Hyvinvointilautakunta
Opetuslautakunta
Suomenkielinen opetuslautakunta
Nuorisovaltuusto
Vanhusneuvosto
Vammaisneuvosto

sivistysjohtaja
tekninen johtaja
kaavoituspäällikkö
rakennustarkastaja
ympäristönsuojelupäällikkö
hyvinvointijohtaja
suomenkielinen
koulutoimenjohtaja
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

ALLEKIRJOITUKSEN
VAHVISTAJA
hallintojohtaja
sihteeri
sihteeri
hallintojohtaja
hallintojohtaja/
talousjohtaja/puheenjohtaja
keittiö- ja siivouspäällikkö
talousjohtaja
henkilöstöpäällikkö/
puheenjohtaja
varhaiskasvatusjohtaja
/ ekonomi / puheenjohtaja
tulosvastaava / puheenjohtaja
kanslisti
kanslisti / osastonjohtaja /
puheenjohtaja
kanslisti / osastonjohtaja /
puheenjohtaja
osastonjohtaja /
puheenjohtaja
sihteeri
sihteeri
sihteeri
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Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tehtävät
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävien määrittely käy ilmi seuraavasta toimenkuvaluettelosta.

Henkilökunta
Henkilökuntaan kuuluvat varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen ohjaaja, toimistosihteeri, päiväkodin johtajat,
lastentarhanopettajat, lastenhoitajat, päiväkotiapulaiset, perhepäivähoitajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat.

Henkilökunnan tehtävät
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden tulee yhdessä lasten, heidän huoltajiensa ja muun henkilökunnan kanssa pyrkiä saavuttamaan ne
tavoitteet, jotka on lueteltu laissa ja muissa määräyksissä, osallistua varhaiskasvatuksen kehitystyöhön ja suorittaa heille
varhaiskasvatussuunnitelman ja toimintasuunnitelman mukaisesti kuuluvat tehtävät sekä suorittaa myös muut heille laeissa,
asetuksissa, toimintaohjeissa ja erityisissä määräyksissä määrätyt tehtävät. Henkilökuntaa voidaan sijoittaa uudelleen, sen työaikaa
voidaan lisätä tai se voidaan määrätä ylityöhön hoitamaan väliaikaisesti tehtävää, johon ei ole saatavilla muuta sijaista.
Yllä mainitun lisäksi henkilökunnalle kuuluvat seuraavat tehtävät:
- noudattaa voimassa olevaa varhaiskasvatussuunnitelmaa
- ohjata ja valvoa lapsia
- ohjata, antaa virikkeitä ja rohkaista lasta kehittymään sekä edistää myönteisen minäkuvan muodostumista
- vastata yksittäisen lapsen tarpeisiin kuuntelemalla ja keskustelemalla
- tiedottaa ja tehdä yhteistyötä huoltajien kanssa
- osallistua toiminnan kehittämiseen sekä tehdä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulun välisen pedagogisen jatkuvuuden
hyväksi
- toimia kunnan/työnantajan intressien mukaisesti ja esiintyä tahdikkaasti ja palveluhenkisesti
- noudattaa vaitiolovelvollisuutta
- suorittaa toiminnan omavalvontaa

Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatusjohtaja on tulosvastuullinen yksiköiden toiminnasta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Varhaiskasvatusjohtajan
tehtävänä on:
-

vastata varhaiskasvatustoiminnan yleisestä tiedottamisesta ja yhteistyöstä kunnan muiden viranomaisten,
naapurikuntien, muiden yhteistyökumppaneiden ja valtion viranomaisten kanssa
vastata opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusasioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätösten
toimeenpanosta
johtaa varhaiskasvatuksen toimintaa sekä vastata hallinnosta, talousarviosta, taloudesta ja henkilökunnasta
vastata asiakaspalvelusta ja asiakaspalvelun linjauksista
toimia varhaiskasvatuksen ohjaajan ja päiväkodin johtajien esimiehenä
päättää varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilökunnan työpaikoista
vastata yleisestä valvonnasta, omavalvonnasta ja turvallisuuskysymyksistä
yhteensovittaa varhaiskasvatussuunnitelma ja esikoulun opetussuunnitelma, päivittää suunnitelmia ja kehittää uusia
yhteistyömuotoja
valvoa erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja/tai vammaisten, lastensuojelun ym. asioita
vastata henkilöstösuunnittelusta ja työhön perehdyttämisestä sekä henkilökunnan yhteistyökysymyksistä ja sisäisestä
tiedottamisesta
rekrytoida henkilökuntaa annettujen ohjeiden mukaisesti
jakaa varhaiskasvatuspaikat yhdessä varhaiskasvatuksen ohjaajan kanssa
määrätä päiväkodin varajohtaja annettujen ohjeiden mukaisesti
vastata työn kehittämisestä ja laatuseurannasta
koordinoida ja johtaa erilaisia kehitysprojekteja
seurata, ohjata ja valvoa kasvatustyötä sekä hallintoelinten työtä varhaiskasvatuksen yksiköissä
käydä jatkuvia kehityskeskusteluja, uuden henkilökunnan kanssa 6 kuukauden sisällä työn aloittamisesta
koordinoida henkilökunnan lomat
kartoittaa henkilökunnan ammattitaitoa ja koulutustarpeita sekä järjestää kursseja ja koulutuspäiviä henkilökunnalle
vastata opetussuunnitelmista ja yksiköiden tavoitteista ja visioista
vastata päivähoidon sisäisistä ja ulkoisista ostopalveluista sekä laatia ja seurata ulkoisia vuokrasopimuksia
suorittaa muut esimiehen ja/tai luottamuselimen määräämät toimialueelle kuuluvat työtehtävät
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Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Varhaiskasvatuksen ohjaaja on johtavassa asemassa oleva viranhaltija, joka johtaa, valvoo ja vastaa perhepäivähoidosta sekä
aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävänä on:
-

-

johtaa varhaiskasvatuksen toimintaa sekä vastata hallinnosta, talousarviosta, taloudesta ja henkilökunnasta
koordinoida hoitopaikat ja henkilöstöresurssit vastuualueella
vastata toimialueen turvallisuudesta
myöntää varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan hoitopaikat
osallistua päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuksen ohjaajien kokouksiin
osallistua varhaiskasvatuksen johtoryhmän kokouksiin
toimia asiantuntijana opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa
seurata perhepäivähoidossa olevien lasten läsnäolopäivien määrää
laatia palkkalistat perhepäivähoidon ilmoitusten perusteella
laatia muut palkkalistat palkkakirjanpitoon
palkata perhepäivähoitajat sekä aamu- ja iltapäivähoidon henkilökunta annettujen ohjeiden mukaisesti
suunnitella henkilökunnan kokoukset ja toiminta
vastata vastuualueen hallinnosta
ohjata, tukea ja vahvistaa henkilökunnan ammatillista roolia
vastata lekotek-toiminnasta
antaa tietoja ja neuvontaa asiakkaille, kuntalaisille sekä huolehtia sisäisestä tiedottamisesta
osallistua täydennyskoulutukseen
vastata yhteydenpidosta ja yhteistyöstä huoltajien kanssa
käydä jatkuvia kehityskeskusteluja, uuden henkilökunnan kanssa 6 kuukauden sisällä työn aloittamisesta
antaa raportteja ja selvityksiä
tarkastaa ja hyväksyä kunnan puolesta yksityiset hoitopalvelun tuottajat ja perhepäivähoitajat
rekrytoida henkilökuntaa annettujen ohjeiden mukaisesti
laatia ja vastata perhepäivähoidon sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarviosta
koordinoida käytännön toimintaa sekä henkilökunnan lomia (yksiköiden sulkeminen lomien ajaksi,
lasten/henkilökunnan uudelleensijoittaminen ym.) yhteistyössä varhaiskasvatusjohtajan kanssa
toimia tarvittaessa päiväkodin johtajana, kun sekä päiväkodin johtaja että varajohtaja ovat estyneitä hoitamaan
tehtävää
vastata toiminnan omavalvonnasta, esim. lasten turvallisuuden, työtapojen, pedagogisen arvioinnin, psyykkisen ja
fyysisen ympäristön osalta
suorittaa muut esimiehen ja/tai luottamuselimen määräämät toimialueelle kuuluvat työtehtävät

Toimistosihteeri
Toimistosihteeri vastaa varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäivähoidon hallinnollisesta työstä ja talouden seurannasta.
Toimistosihteeri kuuluu sivistysosaston kansliatoimintojen piiriin. Toimistosihteerin tehtävänä on:
-

hallinnollinen toimistotyö
vastata arkistoinnista
toimia tarvittaessa luottamuselimen sihteerinä ja toimeenpanna päätökset
toimeenpanna virkamiespäätökset
seurata lasten läsnäolopäivien määrää
laskea varhaiskasvatuksen hoitopäiväkohtaiset kustannukset
tarkistaa ja seurata lasten kotihoidontukea
maksujen määrittäminen, varhaiskasvatuksen hoitomaksujen laskuttaminen ja seuranta
vastata tilastoista viranomaisille
ylläpitää asiakasrekisteriä
vastata varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä
muu toimistotyö tarpeen mukaan
suorittaa muut esimiehen ja/tai luottamuselimen määräämät toimialueelle kuuluvat työtehtävät

Päiväkodin johtaja
Päiväkodin johtaja on esimiesasemassa oleva viranhaltija, joka johtaa, valvoo, kehittää ja vastaa yksikön hallinnollisesta,
pedagogisesta ja taloudellisesta toiminnasta. Päiväkodin johtaja nimitetään neljäksi vuodeksi. Päiväkodin johtajan tehtävänä on:

-
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kantaa kokonaisvastuu päiväkodin pedagogiikasta sekä sen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä lapsiryhmässä
vastata henkilökohtaisten suunnitelmien laatimisesta
laatia vuosittain työsuunnitelma ja arvioida toimintaa yhdessä muun henkilökunnan kanssa
olla vastuussa talousarviosta
laatia talousarvio ja ehdotus talousarvion tavoitteiksi
jakaa työtehtävät henkilökunnan kesken
osallistua johtajien yhteisiin kokouksiin ja tehdä yhteistyötä varhaiskasvatusjohtajan kanssa
järjestää ja osallistua henkilökunnan kokouksiin
tehdä yhteistyötä erityispäivähoidon kanssa
tehdä yhteistyötä esikoulun ja alkuopetuksen kanssa
ylläpitää ja kehittää yhteistyötä huoltajien kanssa
käydä jatkuvia kehityskeskusteluja henkilökunnan kanssa, uuden henkilökunnan kanssa 6 kuukauden sisällä työn
aloittamisesta
antaa raportteja ja selvityksiä
osallistua täydennyskoulutukseen
myöntää alaiselleen henkilökunnalle virkavapaata tai vapautuksen työtehtävistä ja palkata sijainen lautakunnan
antamin valtuuksin
antaa henkilökunnalle kurssimääräyksiä ja matkamääräyksiä
ottaa vastaan varhaiskasvatuspaikkahakemukset
tehdä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ohjaajan kanssa
tehdä yhteistyötä terveyden- ja sosiaalihuollon sekä sivistysosaston kanssa
vastata lasten opetuksesta, hoidosta ja kasvatuksesta yhdessä henkilökunnan kanssa
huolehtia henkilökunnan työaikatauluista
palkata sijaiset henkilöille, joille hänellä on oikeus antaa palkatonta virkavapaata
perehdyttää uudet työntekijät, sijaiset ja opiskelijat
vastata toiminnan omavalvonnasta, esim. lasten turvallisuuden, pedagogisen arvioinnin, psyykkisen ja fyysisen
ympäristön osalta
suorittaa muut esimiehen ja/tai luottamuselimen määräämät toimialueelle kuuluvat työtehtävät

Päiväkodin varajohtaja
Varajohtaja toimii sijaisena silloin, kun päiväkodin johtaja on jääviyden tai poissaolon takia estynyt hoitamaan virkatehtäviään.

Päiväkodin lastentarhanopettaja
-

kantaa pedagogisen kokonaisvastuun lapsiryhmästä
vastaa lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä
ylläpitää ja kehittää yhteistyötä huoltajien kanssa
kehittää päiväkodin toimintaa yhdessä muun henkilökunnan kanssa
vastaa lasten henkilökohtaisista suunnitelmista
antaa raportteja ja selvityksiä omasta lapsiryhmästään
tekee yhteistyötä erityispäivähoidon kanssa
osallistuu henkilökunnan kokouksiin
osallistuu täydennyskoulutukseen
perehdyttää uudet työtekijät, sijaiset ja opiskelijat
tekee yhteistyötä koulun alkuopetuksen opettajien kanssa
vastaa ja jakaa työtehtävät osaston henkilökunnan kesken
vastaa toiminnan omavalvonnasta, esim. lasten turvallisuuden, pedagogisen arvioinnin, psyykkisen ja fyysisen
ympäristön osalta
suorittaa muut esimiehen ja/tai luottamuselimen määräämät toimialueelle kuuluvat työtehtävät

Päiväkodin lastenhoitaja
-

osallistuu pedagogiseen toimintaan ja vastaa hoidosta ja kasvatuksesta
osallistuu aktiivisesti lapsiryhmän toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen
ylläpitää ja kehittää yhteistyötä huoltajien kanssa
tekee yhteistyötä erityispäivähoidon kanssa
osallistuu henkilökunnan kokouksiin
osallistuu täydennyskoulutukseen
toimii tarvittaessa lapsiryhmän vastaavana
laatii lapsen henkilökohtaisia suunnitelmia
kehittää yksikön toimintaa yhdessä muun henkilökunnan kanssa
huolehtii siivoamisesta ruokailun jälkeen sekä petivaatteiden, pyyhkeiden ym. pesusta

-

-
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perehdyttää uudet työtekijät, sijaiset ja opiskelijat
vastaa toiminnan omavalvonnasta, esim. lasten turvallisuuden, pedagogisen arvioinnin, psyykkisen ja fyysisen
ympäristön osalta. Huolehtii elintarvikkeiden vastaanoton valvonnasta ja omavalvonnasta niissä päiväkodeissa, joissa
ei ole erillistä henkilökuntaa huolehtimassa keittiötoiminnoista
suorittaa muut esimiehen ja/tai luottamuselimen määräämät toimialueelle kuuluvat työtehtävät

Omassa kodissaan työskentelevä perhepäivähoitaja
- kantaa kokonaisvastuun lapsiryhmästä
-

kantaa pedagogisen vastuun lapsiryhmästä
vastaa lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä
hoitaa, kasvattaa ja luo lapsille edellytykset kehittyä ja oppia
ylläpitää yhteyttä huoltajiin
kehittää työtä
osallistuu perhepäivähoitajien tapaamisiin ja muihin kokouksiin
osallistuu täydennyskoulutukseen
tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen ohjaajan, kiertävän erityislastentarhanopettajan jne. kanssa
vastaa toiminnan omavalvonnasta, esim. lasten turvallisuuden, pedagogisen arvioinnin, psyykkisen ja fyysisen
ympäristön osalta
suorittaa muut esimiehen ja/tai luottamuselimen määräämät toimialueelle kuuluvat työtehtävät

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
-

kantaa kokonaisvastuun lapsiryhmästä
ylläpitää yhteyttä huoltajiin
kehittää yksikön toimintaa
tekee yhteistyötä koulun, varhaiskasvatuksen ohjaajan, päiväkodin johtajan jne. kanssa
antaa raportteja ja selvityksiä omasta lapsiryhmästään
osallistuu täydennyskoulutukseen
osallistuu aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kokouksiin ja muihin tapaamisiin
vastaa toiminnan omavalvonnasta, esim. lasten turvallisuuden, pedagogisen arvioinnin, psyykkisen ja fyysisen
ympäristön osalta
muut varhaiskasvatuksen ohjaajan määräämät toimialueelle kuuluvat työtehtävät

Päiväkodin avustaja
Kunta voi palkata avustajan sellaisille vaikeavammaisille lapsille, jotka eivät voi käydä hoidossa ilman avustajaa, tai vammaisille
lapsille sekä lapsille, joilla on erityisiä vaikeuksia ja joiden hoito aiheuttaisi muutoin kohtuuttomia vaikeuksia.
Avustajan tarpeesta päättää kirjallisesti lääkäri tai psykologi yhdessä niiden viranomaisten kanssa, jotka vastaavat lapsen hoidosta
ja kuntoutuksesta, minkä jälkeen lausunto toimitetaan päätöksen tekevälle viranomaiselle. Lausunnossa tulee selkeästi eritellä
perusteet avustajan tarpeelle sekä se, missä tilanteissa avustajan apua tarvitaan. Lausunto voidaan tarvittaessa pyytää
erityislastentarhanopettajalta, päiväkodin johtajalta, päiväkodin henkilökunnalta tai muulta asiantuntijalta.
Avustaja voidaan palkata koko kuntaa, päiväkotia tai osastoa varten tai yhtä tai useampaa vammaista lasta varten. Avustajalla
tulee aina olla riittävä kyky, pätevyys ja taito suoriutua tehtävistään.
Avustajan tehtäviin kuuluu lapsen/lasten avustaminen varhaiskasvatuksessa ja siihen liittyvissä muissa tilanteissa.
Avustajan työtehtävien ja toiminnan painopistealueet määräytyvät sen mukaan, millaisen lapsen avustajaksi hänet on palkattu.
Lasten vammat ja niiden luonne vaikuttavat siihen, millaista apua he päivän aikana tarvitsevat. Vaikeasti kehitysvammaisten ja
monivammaisten oppilaiden hoitopäivään voi kuulua myös erilaisia hoitotoimenpiteitä. Avustajan tehtävät tulee suunnitella siten,
että ne edistävät lapsen valmiuksia selviytyä itsenäisesti.

Avustajan tehtävänä on:
- vastata lapsen turvallisuudesta koko hoitopäivän ajan ja tarvittaessa kuljetuksen aikana
- pitää salassa ja käsitellä hienotunteisesti asioita, jotka koskevat lasta ja hänen perhettään
- avustaa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa lapsen ohjaamisessa ja edistää edellytyksiä kasvatukselle ja oppimiselle
- ohjata ja avustaa lasta yksittäisten tehtävien teossa, jotka liittyvät lapsen kuntoutukseen ja oppimiseen

-
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tehdä työajalla tehtävät, jotka liittyvät lapsen hoitoon
osallistua omien tehtäviensä osalta lapsen kasvatuksen, kuntoutuksen sekä oppimistyön kannalta tärkeään suunnitteluun
kannustaa tarvittaessa lapsia leikkimään
avustaa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa muiden lasten ohjaamisessa
toimia tarvittaessa valvojana lapsiryhmässä, jolle on annettu valmiit tehtävät
huolehtia lapsen apuvälineiden, oppimateriaalien, tilojen ym. valmistelusta, kuntoon saattamisesta, käyttöönotosta ja
järjestämisestä
pitää lapsen oppimateriaalit ja -välineet järjestyksessä
osallistua toiminnan, ruokailujen, vanhempainiltojen ja muun toiminnan valmisteluun
perehtyä oman työn kannalta tärkeisiin lasta koskeviin tehtäviin
osallistua työn kannalta tärkeään täydennyskoulutukseen
ohjata, avustaa ja tarvittaessa saattaa lasta siirtymisissä, retkillä ja toimintaan liittyvillä matkoilla
huolehtia valvonnasta ja tukea lasta/lapsia
ohjata ja avustaa lasta selviytymään arkipäivän tilanteissa
huolehtia lapsen päivittäisestä hoidosta
ohjata lasta sosiaalisissa tilanteissa, esim. kaverisuhteiden luomisessa
välittää tarvittaessa tietoa kodin ja koulun välillä
pysyä ajan tasalla työn kannalta tärkeissä lasta/lapsia koskevissa asioissa
suorittaa muut esimiehen ja/tai luottamuselimen määräämät työtehtävät

Kunta voi palkata päiväkodin avustajan myös varhaiskasvatuksen muihin tehtäviin. Työtehtävät eritellään jokaisen työntekijän
toimenkuvauksessa erikseen.
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Opetus- ja oppilashuoltohenkilökunnan tehtävät
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävien määrittely käy ilmi toimenkuvauksista.

Opettajakunta
Opettajakunnan muodostavat toiminnasta vastaava rehtori, opettajat ja tuntiopettajat.

Opettajakunnan tehtävät
Opettajakunnan tulee suunnitella ja kehittää koulutyötä (opetusta, kasvatusta ja muuta toimintaa) sekä osallistua työrauhan
ylläpitoon. Opettajakunnan tulee lisäksi suorittaa heille erillisten määräysten mukaan kuuluvat tehtävät. Tämän lisäksi
opettajakunnan tehtävänä on:
- hoitaa ja kehittää koulutyötä ja kodin ja koulun välistä yhteistyötä
- hyväksyä koulun järjestyssäännöt
- päättää stipendien ja muun tuen jaosta
- tehdä ehdotus määrärahoista, jotka tulisi sisällyttää talousarvioon, ja koululle talousarviossa varattujen määrärahojen
käytöstä
- osallistua vuosittaisen lukuvuosisuunnitelman tekemiseen
- osallistua yhteissuunnitteluun
Esikoulun ja perusopetuksen opettajat ovat velvollisia valvomaan kouluruokailua ja siten heillä on, kuten
keittiöhenkilökunnallakin, oikeus lounaaseen luontaisetuna.

Esikoulunopettajan ja opettajan tehtävät
Viranhaltijoiden ja tuntiopettajien tulee yhdessä oppilaiden/opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja koulun muun henkilökunnan
kanssa pyrkiä saavuttamaan ne tavoitteet, jotka on lueteltu laissa ja muissa määräyksissä, osallistua koulun kehitystyöhön ja
suorittaa heille opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman mukaisesti kuuluvat tehtävät sekä suorittaa myös muut heille
perusopetuslaissa ja peruskouluasetuksessa sekä lukiolaissa ja lukioasetuksessa määrätyt tehtävät tai tehtävät, joista on olemassa
erityiset määräykset. Peruskoulun/lukion opettajan tulee myös hoitaa toisen opettajan tehtävät, kuitenkin kerrallaan korkeintaan
kolmen työpäivän ajan, mikäli toinen opettaja odottamattoman esteen vuoksi ei kykene hoitamaan opetustaan ja muuta sijaista ei
ole saatavilla.
Yllä mainitun lisäksi opettajan tehtävänä on:
- noudattaa voimassa olevaa opetussuunnitelmaa ja arviointiperusteita
- ohjata ja valvoa oppilaiden/opiskelijoiden käyttäytymistä kouluruokailussa, välituntien aikana sekä muussa
opetussuunnitelmaan perustuvassa toiminnassa
- osallistua koulutyön kehittämiseen ja suunnittelukeskusteluihin ja -kokouksiin sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön
- avustaa oppilaskunnan hallitusta tai vastaavaa toimielintä heidän työssään
- edistää kunnan/työnantajan intressejä
Huom.: Opettaja saa kouluruokailun valvonnasta lounaan luontaisetuna.

Perusopetuksen opettaja
-

antaa opetussuunnitelman ja täydentävien suunnitelmien mukaista opetusta
vastaa koulun oppilaista
osallistuu oppilaiden kasvatukseen ja ohjaukseen
suunnittelee ja arvioi omaa opetustaan ja opetusta tukevaa työtään
voi toimia luokanvalvojana/luokanopettajana
ylläpitää kodin ja koulun sekä muun oppilashuoltohenkilökunnan välistä yhteistyötä
arvioi oppilaidensa edistymistä ja osallistuu koulun arviointi- ja kehitystyöhön
vastaa järjestyksestä ja turvallisuudesta
ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä hankkii aktiivisesti ammattiin liittyvää tietoa
noudattaa työnantajan sääntöjä ja ohjeita
kantaa virkavastuun ja noudattaa vaitiolovelvollisuutta
suorittaa työnantajan erikseen määräämät tai antamat tehtävät

Lukion opettaja
-

antaa opetussuunnitelman ja täydentävien suunnitelmien mukaista opetusta
vastaa koulun opiskelijoista
osallistuu opiskelijoiden kasvatukseen ja ohjaukseen
suunnittelee ja arvioi omaa opetustaan ja opetusta tukevaa työtään
voi toimia ryhmänohjaajana
ylläpitää kodin ja koulun sekä muun oppilashuoltohenkilökunnan välistä yhteistyötä
arvioi opiskelijoidensa edistymistä ja osallistuu koulun arviointi- ja kehitystyöhön
osallistuu tehtävien tekoon, jotka liittyvät ylioppilaskirjoituksiin ja -tutkintoon
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-

vastaa järjestyksestä ja turvallisuudesta
ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä hankkii aktiivisesti ammattiin liittyvää tietoa
noudattaa työnantajan toimintasääntöjä
kantaa virkavastuun ja noudattaa vaitiolovelvollisuutta
suorittaa työnantajan erikseen määräämät tai antamat tehtävät

Rehtorit
Viranhaltija toimii rehtorina vastaten toiminnasta siten kuin laissa määrätään rehtorin tehtävistä. Virkanimikkeenä on rehtori.
Jokaiselle koululle määrätään rehtori opettajien keskuudesta enintään 4 vuodeksi, jos tehtävä yhdistetään opettajan virkaan.
Virkarehtori valitaan toistaiseksi.

Rehtorin tehtävät
Rehtori on johtavassa asemassa oleva viranhaltija, joka johtaa, valvoo, kehittää ja vastaa koulun toiminnasta, taloudesta ja
henkilökunnasta.
Rehtorin tulee johtaa, ohjata ja valvoa opetusta ja kasvatusta perusopetuksessa/lukiossa sekä suorittaa hänelle laissa, asetuksissa ja
erillisissä määräyksissä annetut hallinto-, talous- ja opetustehtävät. Yllä mainitun lisäksi rehtorin tehtävänä on:
- toimia puheenjohtajana opettajakunnan kokouksissa
- laatia talousarvio ja suunnitelma yhdessä opettajakunnan ja muun henkilökunnan kanssa
- huolehtia aktiivisesta tiedottamisesta
- tehdä yhteistyötä ja pitää yhteyttä koti- ja kouluyhdistyksen kanssa
- laatia vuosittainen toimintasuunnitelma sekä arvioida toimintaa
- antaa raportteja ja selvityksiä
- edistää kunnan/työnantajan intressejä
- toimeenpanna päätöksiä
- osallistua yhteisiin rehtorikokouksiin
- suorittaa muut esimiehen ja/tai luottamuselimen määräämät työtehtävät
- käydä jatkuvia kehityskeskusteluja henkilökunnan kanssa. Uuden henkilökunnan kanssa käydään ensimmäinen
kehityskeskustelu 6 kuukauden työssäolon jälkeen.

Virkarehtori
- johtaa, kehittää, suunnittelee ja valvoo opetustoimintaa ja oppilashuoltoa sekä koulun sisäistä/ulkoista toimintaa, hallintoa
ja taloutta
- huolehtii talous- ja tulosseurannasta sekä laadunvalvonnasta
- johtaa henkilökuntaa sekä edistää ammattitaidon ja motivaation ylläpysymistä
- käy jatkuvia kehityskeskusteluja henkilökunnan kanssa
- ylläpitää ja ohjaa työprosesseja (toimintasuunnitelma, opetussuunnitelma, arviointi, työyhteisön kehittäminen, verkostoja yhteistyöprojektit, yhteistyö eri intressiryhmien kanssa ym.)
- vastaa siitä, että koulu noudattaa työnantajan linjauksia
- toimii opettajana omassa oppiaineessaan
- vastaa järjestys- ja turvallisuuskysymyksistä
- ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä aktiivisesti hankkii ammattiin liittyvää tietoa ja tiedottaa siitä
- huolehtii opettajan toimenkuvaan kuuluvista työtehtävistä
- kantaa virkavastuun ja noudattaa vaitiolovelvollisuutta
- suorittaa työnantajan erikseen määräämät tai antamat tehtävät

Zachariasskolanin rehtori – johtaminen, hallinto ja taloudenhoito
(virkarehtori)
-

johtaa, kehittää ja suunnittelee koulun toimintaa, hallintoa ja taloutta
huolehtii talous- ja tulosseurannasta sekä laadunvalvonnasta
vastaa sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta
vastaa henkilökunnan rekrytoinnista (virat ja pitkäaikaiset sijaisuudet)
johtaa henkilökuntaa sekä edistää ammattitaidon ja motivaation ylläpysymistä
käy jatkuvia kehityskeskusteluja henkilökunnan kanssa
ylläpitää ja ohjaa työprosesseja (lukuvuosisuunnitelma, opetussuunnitelma, täydentävät suunnitelmat)
kehittää työyhteisöä
vastaa siitä, että koulu noudattaa työnantajan linjauksia
vastaa turvallisuuskysymyksistä
ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä hankkii ammattiin liittyvää tietoa ja tiedottaa siitä
kantaa virkavastuun ja noudattaa vaitiolovelvollisuutta
suorittaa työnantajan erikseen määräämät tai antamat tehtävät
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Vastuualue: Johtaa ja kehittää Zachariasskolania ja on Uudenkaarlepyyn kaupungin yhtenäiskoulun edustaja sekä sivistysosaston
johtoryhmän jäsen.

Zachariasskolanin apulaisrehtori – pedagoginen kehittämistyö ja arvoperusta
(virkarehtori)
-

vastaa opetussuunnitelman toteutumisesta
johtaa, kehittää, suunnittelee ja valvoo pedagogista toimintaa sekä koordinoi yhtenäiskoulun pedagogista työtä
vastaa oppilashuoltotyöstä ja koulukasvatuksesta
ylläpitää ja johtaa yhteistyötä oppilashuollossa
kehittää koulukulttuuria
vastaa järjestyskysymyksistä
ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä hankkii ammattiin liittyvää tietoa ja tiedottaa siitä
osallistuu verkosto- ja kumppanuusprojekteihin, tekee yhteistyötä eri intressiryhmien ym. kanssa
kantaa virkavastuun ja noudattaa vaitiolovelvollisuutta
osallistuu koulun arviointi- ja kehitystyöhön
vastaa lyhytaikaisista sijaisuuksista, enintään 1 kuukauden pituisista
antaa opetusta lautakunnan päätöksen mukaan
suorittaa työnantajan erikseen määräämät tai antamat tehtävät

Vastuualue: Suunnittelee, kehittää ja ohjaa pedagogista työtä ja on mukana johtoryhmässä oman vastuualueen asioissa.

Vararehtori
Jokaisella koululla on oma vararehtori, jonka sivistysjohtaja määrää opettajien joukosta.

Vararehtorin tehtävät
Vararehtori toimii sijaisena silloin, kun rehtori on joko jääviyden tai poissaolon takia estynyt hoitamaan virkatehtäviään.
Vararehtorille maksetaan palkkio ainoastaan rehtorin tehtävien hoitamisesta.

Oppilaanohjaaja – suunnittelu ja
pedagogiikka (sopimuksen mukaan)
- oppilaanohjauksen viranhaltijan työaika (viite: OVTES)
- antaa opetussuunnitelman mukaista opetusta
- osallistuu oppilaiden kasvatukseen ja ohjaukseen
- suunnittelee ja arvioi omaa opetustaan ja opetusta tukevaa työtään
- ylläpitää kodin ja koulun sekä muun oppilashuoltohenkilökunnan välistä yhteistyötä
- osallistuu koulun arviointi- ja kehitystyöhön
- vastaa opetukseen ja kasvatukseen liittyvästä järjestyksestä ja turvallisuudesta
- ammatinvalinnan ohjaus
- johtaa oppilaanohjaustyötä
- tiedottaa huoltajille
- huolehtii oppilaista, joilla on erityisiä opetusjärjestelyjä ja sopeutumis- tai oppimisvaikeuksia
- suorittaa koulun opetus-, kasvatus- ja suunnittelutyöhön liittyviä erityisiä tehtäviä
- osallistuu koulun muuhun suunnittelutyöhön
- osallistuu työryhmiin
- yhteydet työelämään ja toisen asteen koulutukseen
- toimii koordinaattorina siirryttäessä 6.–7. luokalle Uudessakaarlepyyssä
- suorittaa muut esimiehen ja/tai virkamiehen sekä luottamuselimen määräämät työtehtävät
- kantaa virkavastuun ja noudattaa vaitiolovelvollisuutta
- suorittaa työnantajan erikseen määräämät tai antamat tehtävät
Vastuualue: Oppilaiden valmistelu toisen asteen opintoihin, oppilaanohjaus ja opiskelutekniikka Zachariasskolanissa ja
osallistuminen tarvittaessa johtoryhmän kokouksiin oman vastuualueen asioissa.

Erityisopettaja – erityisopetus ja yleinen oppilashuolto
Erityisopettaja:
- antaa opetussuunnitelman mukaista opetusta
- laatii ja vastaa vastuualueen mukaisista henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevista suunnitelmista
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-

osallistuu oppilaiden kasvatukseen ja ohjaukseen
suunnittelee ja arvioi omaa opetustaan ja opetusta tukevaa työtään
voi toimia erityisluokan luokanvalvojana/luokanopettajana
ylläpitää kodin ja koulun sekä muun oppilashuoltohenkilökunnan välistä yhteistyötä
arvioi oppilaidensa edistymistä ja osallistuu koulun arviointi- ja kehitystyöhön
vastaa opetukseen ja kasvatukseen liittyvästä järjestyksestä ja turvallisuudesta

Johtava erityisopettaja
(opetusvelvollisuuden huojennus)
Yllä mainittujen erityisopettajan tehtävien lisäksi:
- ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä hankkii aktiivisesti ammattiin liittyvää tietoa
- vastaa yhtenäiskoulun erityisopetuksen suunnittelusta ja kehittämisestä sekä lukuvuosittaisesta resurssien jaosta
- vastaa erityisopetuksen talousarviosta ja määrärahojen jakamisesta
- vastaa säännöllisten vuoropuhelujen ja erityisopetuskeskustelujen käymisestä erityisopettajien ja oppilashuollon välillä
- vastaa erityisopetusta kokonaisuutena koskevista lausunnoista ja raporteista
- puhuu erityisopettajien puolesta päätöksentekijöiden suuntaan
- vastaa erityisopettajien ja koulunkäyntiavustajien lyhytaikaisista sijaisuuksista (Zachariasskolan)
- vastaa ja koordinoi koulunkäyntiavustajien työtehtäviä (Zachariasskolan)
- kantaa virkavastuun ja noudattaa vaitiolovelvollisuutta
- suorittaa työnantajan erikseen määräämät tai antamat tehtävät
Vastuualue: koordinoi ja kehittää erityisopetusta ja osallistuu johtoryhmän kokouksiin oman vastuualueen asioissa.

Erityislastentarhanopettajan tehtävät
Erityislastentarhanopettaja kuuluu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuuteen ja hänen lähin esimiehensä on
sivistysjohtaja. Operatiivisena esimiehenä lasten päivähoidossa toimii varhaiskasvatusjohtaja. Erityislastentarhanopettajan tulee
työskennellä ennaltaehkäisevästi ja pyrkiä kehittämään lasten ja huoltajien omaa vastuunottoa.
Erityislastentarhanopettajan tulee suorittaa tehtävänsä itsenäisesti opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja esimiehen antamien
ohjeiden mukaisesti. Tehtäviin kuuluu:
- vastata erityisopetuksesta varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa
- palvella molempia kieliryhmiä
- työskennellä ennaltaehkäisevästi lasten kokonaisvaltaisen kehittymisen edistämiseksi
- ohjata varhaiskasvatuksen ja esikoulun henkilökuntaa tuen tarpeessa olevien lasten tukiasioissa
- tehdä yhteistyötä huoltajien, henkilökunnan, terapeuttien ja muiden terveydenhuollon ja kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa
- osallistua tuen tarpeessa olevien lasten tukitoimenpiteiden suunnitteluun ja vastata henkilökohtaisten suunnitelmien
laatimisesta
- antaa erityisopetusta osa-aikaisesti
- huolehtia erityispedagogisista työvälineistä
- seurata lapsen kehitystä ja tukitoimia ja kirjata ne
- tarvittaessa ohjata eteenpäin selvitettäessä lapsen vaikeuksia
- antaa kirjallisia lausuntoja, selvityksiä ja raportteja
- kehittää erityispäivähoitoa
- osallistua täydennyskoulutukseen
- osallistua tiedonsiirtoon siirryttäessä varhaiskasvatuksesta esikouluun ja esikoulusta kouluun
- vastata toiminnan omavalvonnasta
- suorittaa muut esimiehen ja/tai luottamuselimen määräämät toimialueelle kuuluvat työtehtävät
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Luokanvalvoja, ryhmänohjaaja ja luokanopettaja
Rehtori määrää vuosittain luokanvalvojat perusopetuksen vuosiluokille 7–9 ja ryhmänohjaajat lukioon. Määräys on osa
vuosittaista lukuvuosisuunnitelmaa.
Rehtori määrää vuosittain luokanopettajat, jotka huolehtivat luokista 1–6. Määräys on osa vuosittaista lukuvuosisuunnitelmaa.

Luokanvalvojan, ryhmäohjaajan ja luokanopettajan tehtävät
Luokanvalvojan/ryhmänohjaajan/luokanopettajan tulee:
- tukea oppilaiden/opiskelijoiden kehitystä koulun kasvatus- ja opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti
- tehdä yhteistyötä kodin kanssa
- järjestää huoltajille mahdollisuus keskustella koulun kasvatuksesta ja opetuksesta
- valvoa, että omat oppilaat/opiskelijat käyvät säännöllisesti koulua
- osallistua mahdollisten oppilaiden/opiskelijoiden aiheuttamien luokan työrauhahäiriöiden ja rikkomusten käsittelyyn
- luokanvalvojaa/ryhmänohjaajaa/luokanopettajaa tulee kuulla kysymyksissä, jotka koskevat hänen omaa luokkaansa ja omia
oppilaitaan/opiskelijoitaan

Koulunkäyntiavustajan tehtävät
Kunta voi palkata avustajan sellaisille vaikeavammaisille oppilaille, jotka eivät voi käydä perusopetuksessa ilman avustajaa, tai
vammaisille lapsille sekä lapsille, joilla on erityisiä vaikeuksia ja joiden koulunkäynti aiheuttaisi muutoin kohtuuttomia
vaikeuksia.
Avustaja voidaan palkata koko kuntaan, peruskouluun/esikouluun/päiväkotiin, luokkaan tai ottaa yhtä tai useampaa vammaista
oppilasta varten. Tuntien lukumäärää voidaan muuttaa vuosittain riippuen oppilaan/oppilaiden tuen tarpeesta.
Avustajalla tulee aina olla riittävä kyky, pätevyys ja taito suoriutua tehtävistään.
Avustajan tehtäviin kuuluu oppilaan/oppilaiden avustaminen koulunkäynnissä ja siihen liittyvissä muissa tilanteissa kuljetukset
mukaan lukien.
Avustajan työtehtävien ja toiminnan painopistealueet määräytyvät sen mukaan, millaisten oppilaiden avustajaksi hänet on
palkattu. Oppilaiden vaikeudet ja niiden luonne vaikuttavat siihen, millaista apua he päivän aikana tarvitsevat. Vaikeasti
kehitysvammaisten ja monivammaisten oppilaiden koulupäivään voi kuulua myös erilaisia hoitotoimenpiteitä. Avustajan tehtävät
tulee suunnitella siten, että ne edistävät oppilaan valmiuksia selviytyä itsenäisesti.
Avustajan tulee:
 vastata tarvittaessa oppilaan turvallisuudesta koko koulupäivän ajan sekä koulumatkalla
 pitää salassa ja käsitellä hienotunteisesti asioita, jotka koskevat oppilasta ja hänen perhettään








avustaa opettajaa ohjaamalla oppilaita ja edistämällä oppilaan kasvatus- ja opetusedellytysten toteutumista
ohjata ja avustaa oppilasta sellaisten yksittäisten tehtävien teossa, jotka ovat yhteydessä oppilaan kuntoutukseen ja opetukseen
tehdä tehtävät, jotka liittyvät oppilaan hoitoon koulupäivän aikana
osallistua oman työnsä osalta oppilaan kasvatuksen, kuntoutuksen sekä koulutyön kannalta tärkeään suunnitteluun
tarvittaessa kannustaa oppilaita leikeissä
avustaa opettajaa ohjaamalla muita oppilaita
toimia tarvittaessa oppilasryhmän valvojana annettujen ohjeiden mukaan

 huolehtia oppilaan apuvälineiden, oppimateriaalien, opetusvälineiden ja tilojen valmistelusta, toimintakuntoon saattamisesta,
tuottamisesta ja järjestelyistä
 pitää oppilaan oppimateriaalit ja -välineet järjestyksessä
 osallistua oppituntien, ruokailun, vanhempainiltojen ja muun kouluaikana tapahtuvan toiminnan valmisteluun
 perehtyä oman työn kannalta tärkeisiin oppilasta koskeviin tehtäviin
 osallistua työn kannalta tärkeään täydennyskoulutukseen
 ohjata, avustaa ja tarvittaessa saattaa oppilasta koulumatkalla ja koulutyöhön liittyvillä matkoilla sekä siirryttäessä toiseen
paikkaan
 huolehtia valvonnasta ja tukea oppilasta/oppilaita välituntien aikana
 ohjata ja avustaa oppilasta selviytymään peruskoulun/esikoulun jokapäiväisissä tilanteissa
 huolehtia oppilaan päivittäisestä hoidosta
 ohjata oppilasta sosiaalisissa tilanteissa, esim. kaverisuhteiden luomisessa
 välittää tarvittaessa tietoa kodin ja koulun välillä
 pysyä ajan tasalla työn kannalta tärkeissä oppilasta/oppilaita koskevissa asioissa
 suorittaa muut esimiehen ja/tai luottamuselimen määräämät työtehtävät
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Oppilashuolto
Koulupsykologin tehtävät
Koulupsykologi johtaa oppilashuoltoa ja oppilashuollon työtä. Koulupsykologi kuuluu lautakunnan alaisuuteen ja
koulupsykologin lähin esimies on sivistysjohtaja.
Koulupsykologin tulee suorittaa tehtävänsä itsenäisesti ruotsinkielisen lautakunnan ja esimiehen antamien ohjeiden mukaisesti.
Tehtäviin kuuluu:
●
●
●
●
●
−
−
−
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

palvella kunnan oppilaita esikoulusta aina toisen asteen koulutukseen asti
palvella molempia kieliryhmiä
osallistua koulujen yhteiseen oppilashuoltotyöhön asiantuntijana asioissa, jotka koskevat oppilaiden psyykkistä hyvinvointia
työskennellä yhdessä koulun kanssa hyvän kouluympäristön puolesta
selvittää oppilaan tuen tarve ja järjestää yksilöllisiä oppilashuoltopalveluja seuraavasti:
selvittää oppilaiden luku- ja kirjoitusvaikeuksia sekä muita oppimisvaikeuksia
käydä oppilaiden kanssa tukikeskusteluja
konsultoida vanhempia lasten vaikeuksia ja tarpeita koskevissa asioissa
osallistua koulujen moniammatilliseen yhteistyöhön koulun pedagogisia tukitoimenpiteitä koskevissa asioissa
(kolmiportainen tuki)
ohjata opettajia ja muuta henkilökuntaa oppilaan psyykkistä hyvinvointia ja erilaisia oppimisvaikeuksia sekä käytöshäiriöitä
koskevissa kysymyksissä
vetää ryhmä- ja kommunikointiharjoituksia luokassa
pitää oppitunteja psyykkisestä terveydestä ja muista ajankohtaisista oppilashuollon aiheista
osallistua erityistä tukea tarvitsevien lasten tukitoimenpiteiden suunnitteluun
antaa tarvittavia kirjallisia lausuntoja viranomaispäätöksiä ja erityisiä opetusjärjestelyjä koskevia päätöksiä varten
kehittää oppilashuoltoa ja osallistua perusopetuksen kehittämistyöhön
vastata toiminnan omavalvonnasta
osallistua täydennyskoulutukseen
suorittaa muut esimiehen ja/tai luottamuselimen määräämät toimialueelle kuuluvat työtehtävät

Koulukuraattorin tehtävät
Koulukuraattori kuuluu ruotsinkielisen lautakunnan alaisuuteen ja koulukuraattorin lähin esimies on sivistysjohtaja.
Koulukuraattorin tulee suorittaa tehtävänsä itsenäisesti ruotsinkielisen lautakunnan ja esimiehen antamien ohjeiden
mukaisesti. Tehtäviin kuuluu:
●
●
●
●
●
−
−
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

palvella kunnan oppilaita esikoulusta aina toisen asteen koulutukseen asti
palvella molempia kieliryhmiä
osallistua koulujen yhteiseen oppilashuoltotyöhön asiantuntijana asioissa, jotka koskevat oppilaiden sosiaalista hyvinvointia
työskennellä yhdessä koulun kanssa hyvän kouluympäristön puolesta
selvittää oppilaan tuen tarve ja järjestää yksilöllisiä oppilashuoltopalveluja seuraavasti:
käydä oppilaiden kanssa tukikeskusteluja
konsultoida vanhempia lasten vaikeuksia ja tarpeita koskevissa asioissa
osallistua koulujen moniammatilliseen yhteistyöhön koulun pedagogisia tukitoimenpiteitä koskevissa asioissa
(kolmiportainen tuki)
osallistua oppilaan koulunkäyntiä ja sopeutumista koskevien ongelmien selvittelyyn (sosiaaliset suhteet, koulukiusaaminen,
koulusta poissaolo)
edistää huoltajien ja koulun välistä yhteistyötä
ohjata opettajia ja muuta henkilökuntaa oppilaan koulunkäyntiä ja sosiaalisia suhteita koskevissa kysymyksissä
vetää ryhmä- ja kommunikointiharjoituksia luokassa
toimia sosiaaliviranomaisten yhteyshenkilönä
avustaa luokkien oppilaskokoonpanojen suunnittelussa ja toimia yhteyshenkilönä siirryttäessä luokalta 6 luokalle 7
johtaa ystäväoppilastoimintaa
vastata toiminnan omavalvonnasta
osallistua täydennyskoulutukseen
suorittaa muut esimiehen ja/tai luottamuselimen määräämät toimialueelle kuuluvat työtehtävät
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Varhaiskasvatuksen tehtävät
(perhepäivähoito, päiväkoti sekä aamu- ja iltapäivähoito)

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus on yhteiskunnan lapsiperheille tarjoama palvelu, joka on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja tärkeä vaihe
lapsen kasvun ja oppimisen kannalta. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus saada kunnan järjestämää varhaiskasvatusta
vanhempainvapaan päättymisen jälkeen. Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen tarkoittaa sitä, että perheillä on oikeus saada
lapselleen hoitopaikka, mutta samalla myös sitä, että lapselle taataan kasvatuksesta, opetuksesta ja hoidosta koostuva kokonaisuus,
jossa painotetaan erityisesti pedagogiikkaa. Vaihtoehtona kunnalliselle varhaiskasvatuspaikalle vanhemmat voivat valita
yksityisen hoidon tuen tai alle kolmevuotiaan lapsen kotihoidontuen.
Vuosi ennen oppivelvollisuuden alkua on lapsella oikeus koulun yhteydessä annettavaan maksuttomaan esiopetukseen. Kunta voi
lakisääteisten palvelujen lisäksi järjestää lapsille monipuolista leikki- ja kerhotoimintaa.
Yleiset periaatteet
Kunnan varhaiskasvatus tulee järjestää niin, että eri ikäryhmiin kuuluvien lasten hoidon ja kasvatuksen tarpeet tulevat
puolueettomasti turvatuiksi paikallisten olosuhteiden mukaisesti.
Varhaiskasvatusta voidaan antaa erikseen tähän tarkoitukseen varatussa tilassa, jota kutsutaan päiväkodiksi. Varhaiskasvatusta
voidaan järjestää myös jossain yksityisessä kodissa tai muussa kodinomaisessa hoitopaikassa, jota kutsutaan
perhepäiväkodiksi.
Leikkitoimintaa ja muuta varhaiskasvatustoimintaa saa järjestää tähän tarkoitukseen varatussa paikassa.
Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle voidaan tarvittaessa järjestää myös kuljetus
Varhaiskasvatustoiminnassa voivat olla mukana myös sellaiset lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusiässä, sekä olosuhteista
johtuen myös sellaiset vanhemmat lapset, joiden hoitoa ei ole muulla tavoin saatu järjestettyä.
Kun kunnan sosiaalipalveluja tarjotaan, tulee niiden muodostaa lapselle ja heidän huoltajilleen järkevä varhaiskasvatuksen
kokonaisuus riippumatta siitä, mikä toimielin vastaa varhaiskasvatuksesta.
Hallinto tulee nähdä välineenä toiminnan ohjaukselle, ja toiminnot tulee järjestää niin, että ne muodostavat mahdollisimman suuressa
määrin jatkuvan ketjun lapsen kasvaessa.

Tehtävä
Kunnan tulee huolehtia siitä, että kunnan asukkaille järjestetty
varhaiskasvatus on sisällöltään ja laajuudeltaan varhaiskasvatuslain 4 §:n
mukaista. Kunnan asukkaalla tarkoitetaan henkilöä, jonka kotikuntalaissa
(201/1994) tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on. Se, jolla ei ole
kotikuntalain mukaista kotikuntaa, katsotaan sen kunnan asukkaaksi, jossa
hän oleskelee. Hätätapauksessa tai olosuhteiden niin vaatiessa, kunnan
tulee huolehtia siitä, että varhaiskasvatusta järjestetään myös muille
kunnassa oleskeleville henkilöille kuin kunnan asukkaille.
Kunnan tulee huolehtia siitä, että sen järjestämää tai valvomaa
varhaiskasvatusta on tarjolla siinä laajuudessa ja sellaisin
toimintamuodoin
kuin
kunnassa
esiintyvä
tarve
edellyttää
varhaiskasvatuslain 11 §:n mukaisesti. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa
ja järjestettäessä on huomioitava lapsen etu.
Kunnan tulee huolehtia siitä, että lapsen vanhemmat tai muu huoltaja voi
saada varhaiskasvatuspalveluja, kunnes lapsi siirtyy perusopetuslaissa
tarkoitettuna oppivelvollisena perusopetukseen.
Varhaiskasvatusta on kuitenkin järjestettävä osa-aikaisesti, kun lapsi
ennen perusopetuslaissa tarkoitettua oppivelvollisuusikää osallistuu
esiopetukseen tai kun lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä
aiemmin.

Päättäjä/vastuutaho
lautakunta

lautakunta

lautakunta

varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusta on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä lapsen varhaiskasvatusjohtaja
vanhemman

31

tai muun huoltajan toivomassa muodossa.
Varhaiskasvatusta
järjestettäessä
tulee
huolehtia
siitä,
että
varhaiskasvatuksessa olevilla lapsilla on mahdollisuus osallistua
esiopetukseen 11 § b:n mukaisesti.

varhaiskasvatuksen ohjaaja
varhaiskasvatusjohtaja

Säädetyn mukaisen varhaiskasvatustoiminnan valvonta.

lautakunta

Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta
lapsen äidinkielenä olevalla suomen, ruotsin tai saamen kielellä
varhaiskasvatuslain 11 §:n mukaisesti.

lautakunta

Varhaiskasvatussuunnitelman
laatimisesta
päättää
suunnitelman hyväksyy

varhaiskasvatusjohtaja
lautakunta

Kaiken varhaiskasvatustoiminnan suunnittelu ja hallinnointi

varhaiskasvatusjohtaja

Vuosittainen toimintasuunnitelma
laatija
jakelu

päiväkodin johtaja yhdessä henkilökunnan
kanssa
lautakunta

Vastaaminen varhaiskasvatuksen yleisestä turvallisuudesta.

lautakunta

Kunnan järjestämän tai ulkopuoliselta palveluntuottajalta ostetun
varhaiskasvatuksen turvallisuuden valvonta.

varhaiskasvatusjohtaja

Perhepäivähoidon fyysisen ympäristön ja yksityisten palveluntuottajien
tarkastaminen ja hyväksyminen.

varhaiskasvatuksen ohjaaja

Vastaaminen toiminnan omavalvonnasta, esim. lasten turvallisuuden,
pedagogisen arvioinnin, psyykkisen ja fyysisen ympäristön osalta.

henkilökunta

Turvallisuussuunnitelman laatiminen, päivitys ja seuranta. Viittaus liite:
Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnittelu.

varhaiskasvatusjohtaja

Turvallisuussuunnitelman hyväksyminen.

lautakunta

Nk. omavalvonta, jossa arvioidaan varhaiskasvatuksen toimivuutta
terveys-, turvallisuus- ja muista lähtökohdista katsottuna sekä lapsen
hoidon ja kasvatuksen kannalta.

varhaiskasvatusjohtaja
henkilökunta

Turvallisuusasioita koskeva koulutus ja niistä tiedottaminen
henkilökunnalle.

varhaiskasvatusjohtaja

Leikkipaikkojen valvonta.

rakennustiimin vetäjä, henkilökunta

Hakemus varhaiskasvatuksessa käytettävien tilojen käyttöönotosta.

varhaiskasvatusjohtaja

Tarkastuspöytäkirjaan merkittyjen toimenpiteiden toteutuksen seuranta.

varhaiskasvatusjohtaja

Tarkastuspöytäkirjaan merkittyjen toimenpiteiden toimeenpanon delegointi. varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatuksessa
laatiminen.

käytettävien

tilojen

vuosihuoltosuunnitelman

päiväkodin johtaja
valittu vastuuhenkilö

Jos varhaiskasvatuksen hoitopaikka tai järjestetty hoito todetaan
sopimattomaksi tai puutteelliseksi, tulee toiminnasta vastaavan
toimielimen pyrkiä korjaamaan asia sopivilla keinoilla. Jollei asiaa ole
korjattu
asetetussa
määräajassa,
voi
toimielin
kieltää
varhaiskasvatustoiminnan järjestämisen kyseisessä paikassa.

lautakunta

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tarkastaminen.

varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatus tulee mahdollisimman pitkälle järjestää siten, että se
tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan
hoidon sinä vuorokaudenaikana, jona sitä tarvitaan.

varhaiskasvatusjohtaja
varhaiskasvatuksen ohjaaja
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Varhaiskasvatus tukee koteja näiden kasvatustehtävässä ja edistää lapsen
hyvinvointia.

henkilökunta

Päivähoidon tulee tarjota lapselle
- jatkuvia, turvallisia ja lämpimiä ihmissuhteita,
- lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä
- lapsen lähtökohdat huomioon ottava suotuisa kasvuympäristö.

henkilökunta

Jokaiselle päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle tulee
tehdä henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka koskee lapsen
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamista. Henkilökohtaisessa
suunnitelmassa tulee esittää varhaiskasvatuksen tavoitteet, jotka tukevat
lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia, sekä toimenpiteet tavoitteiden
saavuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan tuen tarve,
tukitoimenpiteet ja niiden toteuttamistavat. Jokaiselle lapselle laaditaan
henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä henkilökunnan
ja huoltajien kanssa viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on
aloittanut varhaiskasvatuksen.

lastentarhanopettaja / päiväkodin johtaja
varhaiskasvatuksen ohjaaja

Leikkivälineiden lainaamisesta vastaa

varhaiskasvatuksen ohjaaja

Henkilökunnan mitoituksesta vastaa

varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatuksen erityispalveluista, kuten erityislastentarhanopettaja- tai varhaiskasvatusjohtaja
muista asiantuntijapalveluista, vastaa
Tarpeellisen yhteistyön toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa erityislastentarhanopettaja
vastaa
Yhteistyöstä koulun, erityisesti esikoulun kanssa vastaa

varhaiskasvatusjohtaja
varhaiskasvatuksen ohjaaja

Varhaiskasvatuksen tulee edistää lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden
mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia.
- tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä
oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista.
- toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteeseen ja
kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa
ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset.
- antaa
kaikille
lapsille
yhdenvertaiset
mahdollisuudet
varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa
valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä
sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja
katsomuksellista taustaa.

henkilökunta

2 § b:n mukaan varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on järjestettävä
lapsen ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto, jollei
muun
kuin
päiväkodissa
tai
perhepäivähoidossa
annetun
varhaiskasvatuksen luonteesta muuta johdu. Ruokailu järjestetään
ohjatusti kaikille läsnä oleville lapsille.

ruokahuolto- ja siivouspäällikkö

Tämä ei kuitenkaan koske kliinisiä ravintovalmisteita tai niihin verrattavia tuotteita, jotka
korvataan sairausvakuutuslain (1224/2004) nojalla, eikä myöskään ravintoaineiden
kustantamista järjestettäessä varhaiskasvatusta saman perheen lapsille heidän omassa
kodissaan.

Päiväkoti tai sen osa voidaan järjestää lasten erityisen hoidon tai kasvatuksen lautakunta
tarpeen perusteella erityispäiväkodiksi.
Kunnan käytettävissä tulee olla varhaiskasvatuksen tarvetta vastaavasti
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
lain 2 §:n mukaisesti määräytyvän kelpoisuuden omaavan
erityislastentarhanopettajan palveluja.

lautakunta
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Kelpoisuusehtona sosiaalihuollon erityislastentarhanopettajan tehtävään on valtioneuvoston
asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 19 § 1 mom. kohdan 3 mukaiset opinnot, tai
asetuksen opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista (576/1995) 14 § 2 mom. mukaiset
erityisopettajan opinnot tai asetuksen kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista
(530/1978) 35 §:n mukaiset erityisopettajan vapaamuotoiset opinnot.

Varhaiskasvatuslain 2 a §:n mukaan varhaiskasvatuksessa olevan lapsen
kasvatustavoitteet sisältävät myös oman kielen ja kulttuurin tukemisen,
kun kyseessä on suomen- ja ruotsinkieliset lapset sekä saamelaisten,
romanien ja eri maahanmuuttajaryhmien lapset. Tällainen tuki tulee
suunnitella yhteistyössä kyseessä olevan kulttuurin edustajan kanssa.

päiväkodin johtaja/
varhaiskasvatuksen ohjaaja

Lapsen vanhemman tai muun huoltajan, joka haluaa lapselle varhaiskasvatuslain mukaisen varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä
koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.
Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole
ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin
lapsi tarvitsee paikan.
Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole
varhaiskasvatuksessa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen
isyysrahajaksojen aikana. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on
ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen
suunniteltua aloittamispäivää. Oikeus paikkaan säilyy niin kauan kuin se
on
mahdollista
perhepäivähoidossa
myös,
mikäli
lapsen
varhaiskasvatusajat muuttuvat mom. 1–4 mukaisesti.

varhaiskasvatusjohtaja
varhaiskasvatuksen ohjaaja

Kun päiväkotiin otetaan lapsi, joka on erityisen hoidon tai kasvatuksen tarpeessa, on hänestä hankittava alan erikoislääkärin tai
muun asiantuntijan lausunto.

Varhaiskasvatusta
järjestetään
osatai
kokopäivähoitona.
Kokopäivähoidossa olevan lapsen kokonaishoitoaika saa yleensä olla
enintään kymmenen tuntia vuorokauden aikana.

varhaiskasvatusjohtaja

Vuoden aikana tapahtuva päiväkotitoiminta ja aukioloajat vuorokauden
aikana tulee järjestää alueen tarpeiden mukaisesti.

varhaiskasvatusjohtaja

Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005), sellaisena kuin se on voimassa tammikuun 1 päivänä 2013, 7 tai 8 §:ssä
säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään kahdeksaa kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Yleensä
käytetään mitoitusta 7 lasta yhtä aikuista kohden, mutta jos tilat on mitoitettu yli 7 lapselle yhtä aikuista kohden ja jos tilapäisesti
on tarvetta kasvattaa ryhmäkokoa, voi varhaiskasvatuksen ohjaaja yhdessä varhaiskasvatusjohtajan kanssa kasvattaa ryhmäkokoa
korkeintaan 8 kokopäivähoidossa olevaan lapseen yhtä aikuista kohden.
Enintään neljää alle kolmevuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä samoin olla vähintään yksi
henkilö, jolla on edellä säädetty ammatillinen kelpoisuus (22.10.2015/1282).
Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momentissa mainittu ammatillinen
kelpoisuus enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden.
Jos päiväkodissa on yksi tai useampia erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, on tämä otettava huomioon
hoidettavien lasten lukumäärässä tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien henkilöiden lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole
tällaista lasta varten erityistä avustajaa.
Päiväkodissa tulee vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalla olla sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain, sellaisena kuin se on voimassa tammikuun 1 päivänä 2013, 7 §:ssä säädetty
ammatillinen kelpoisuus ja muilla hoito- ja kasvatustehtävissä toimivilla 8 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus.
Kunta voi poiketa suhdeluvusta, jos lasten keskimääräiset hoitopäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin
toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti hoidossa enempää
kuin kokonaissuhdeluku edellyttää.
Päiväkodeissa tulee olla kaikkina toimintapäivinä käytettävissä vähintään suhdeluvun edellyttämä henkilöstöresurssi.
Henkilöstömitoitusta tulee noudattaa myös henkilöstön sairaus- tai vuosilomien sekä muiden ennakoitavissa olevien
poissaolojen, esimerkiksi koulutukseen osallistumisen vuoksi sekä mahdollisten lomautusten aikana, varautumalla niihin
etukäteen.
Henkilöstön työajan käyttö tulee kohdentaa tarkoituksenmukaisella tavalla suhteessa lasten läsnäoloon.
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Kun varhaiskasvatuksen tarpeessa olevan lapsen vanhemmista toinen tai kumpikaan ei ole ansiotyössä, eivät lapsen hoitoajat saa
pidentää päiväkodin aukioloaikaa, eli lapsella on oikeus varhaiskasvatuspalveluihin päiväkodin tavallisina
aukioloaikoina.
Varhaiskasvatuslain 5 a §:n mukaan varhaiskasvatuksen ryhmät muodostetaan sekä tilat suunnitellaan ja niitä käytetään siten,
että varhaiskasvatuksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Yhdessä päiväkotiryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoitoja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia.
Varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä, kehitys ja muut
edellytykset huomioon ottaen. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava asianmukaisia, ja niissä on huomioitava esteettömyys.
Perhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka
eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi voidaan hoitaa perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta saavaa lasta,
perusopetuksen aloittanutta lasta tai sellaista kunnan järjestämässä osapäivähoidossa olevaa lasta, joka aloittaa perusopetuksen
toimintavuotta seuraavana vuonna.
Kun perhepäiväkodissa hoidetaan samanaikaisesti useampaa lasta kuin 2 momentissa säädetään, tulee yhdellä
perhepäivähoitajalla olla vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 5 §:ssä
säädetty ammatillinen kelpoisuus.
Kun perhepäiväkodissa hoidetaan yhtä tai useampaa erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevaa lasta, tulee tämä ottaa
huomioon perhepäiväkodissa samanaikaisesti hoidettavien lasten lukumäärässä, ellei tällaista lasta varten ole erityistä avustajaa.
Sairaustapauksissa tulee
mahdollisimman nopeasti.

päiväkodin

yrittää

hankkia

sijainen

päiväkodin johtaja

Henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma arvioidaan ja tarkistetaan
vähintään kerran vuodessa.

lastentarhanopettaja /
päiväkodin johtaja /
varhaiskasvatuksen ohjaaja

Toimivaltaisen viranomaisen tulee varhaiskasvatuksen harjoittamista
koskevan ilmoituksen saatuaan välittömästi suorittaa tarkastus
päivähoitopaikassa sekä huolehtia siitä, että päivähoitopaikka ja siellä
annettava hoito vastaavat varhaiskasvatukselle asetettuja terveydellisiä ja
muita vaatimuksia.

terveystarkastaja

Toimivaltaisen luottamuselimen tulee pitää luetteloa yllä olevan kaltaisista
varhaiskasvatusta harjoittavista toimijoista.

lautakunta

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisten
korvausten maksaminen kunnallisen päätöksen mukaisesti.

toimistosihteeri

OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA, 30 §, 7.2.2018; Varhaiskasvatusmaksun perimättä jättäminen ja
alentaminen
Varhaiskasvatuksesta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa
palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden
toteuttamista. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997)
mukaisen toimeentulotuen myöntämistä. Saadakseen alennusta tai vapautuksen maksuista, perheen tulee jättää tulotietonsa sekä
anomus varhaiskasvatusjohtajalle.

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan lain ja Opetushallituksen perusteiden mukaan lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan
tavoitteena on tarjota entistä suunnitelmallisempi, korkealaatuisempi ja turvallisempi oppimis- ja kasvuympäristö. Toiminnan
avulla pyritään edistämään lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäisemään
syrjäytymistä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä, lapsen tunne-elämän kehitystä ja
eettistä kasvua.
Toiminnan tarkoituksena on ennen ja jälkeen koulupäivän taata lapselle turvallinen ympäristö, joka perustuu terveeseen kasvuun
ja kehitykseen ja aikuisen läsnäoloon. Tavoitteena on siten lyhentää aikaa, jolloin lapsi on yksin, ja lisätä lasten turvallisuuden
tunnetta. Lapsille halutaan tarjota monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa
lepo rauhallisessa ympäristössä
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ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilöstön valvonnassa. Tarkoituksena on kannustaa lapsia oma-aloitteisuuteen ja
aktiivisuuteen sekä antaa pienille lapsille enemmän mahdollisuuksia osallistua vapaa-ajan toimintaan sekä tukea ryhmätoiminnassa
tarvittavien taitojen kehittymistä.

Tehtävä

Päättäjä/vastuutaho

Toimintaa tarjotaan kunnan kaikissa kouluissa ensimmäisen ja toisen
vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien oppilaille, jotka
kuuluvat 17 § 2 mom. piiriin, siinä laajuudessa kuin kunta päättää.

lautakunta

(Jos oppilaalle ei vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän
häiriön taikka muun vastaavan syyn vuoksi voida antaa opetusta muuten, tulee oppilas ottaa
tai siirtää erityisopetukseen.)

Toiminnan tarjoaminen muille kuin yllä mainituille.

lautakunta

Päätös siitä, kuinka monelle lapselle ja missä laajuudessa toimintaa
tarjotaan kullekin oppilasryhmälle

lautakunta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemus tulee tehdä kunnan edellyttämällä
tavalla.

lautakunta

Kunnan tulee etukäteen ilmoittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan
järjestämispaikoista, toiminnan alkamis- ja päättymisajankohdasta sekä
siitä, miten sen järjestämään tai hankkimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan
haetaan.

varhaiskasvatusjohtaja
varhaiskasvatuksen ohjaaja

Otettaessa lapsia toimintaan on heihin sovellettava yhdenvertaisia
lautakunta
sisäänottoperusteita. Jos kunta ei voi tarjota palvelua kaikille tiettyyn
paikkaan hakeville lapsille, sisäänottoperusteista tulee ilmoittaa jo etukäteen
(esim. arvonta, ilmoittautumisjärjestys).
Toimintaan hyväksymisestä tehdään hallintopäätös.

varhaiskasvatuksen ohjaaja

Muilta julkisilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavat palvelut.
Kunta päättää, ketkä lapset otetaan toimintaan, ja sen jälkeen kunta
hankkii palvelut tai osan niistä joltain toiselta palveluntuottajalta.
Sopimuksen ehdoiksi tulee asettaa, että ”sopimus on voimassa sillä
ehdolla, että palveluntuottaja tilaa lain edellyttämät rikosrekisteriotteet”.

lautakunta

Eri kieliryhmien tarpeet tulee huomioida toimintaa järjestettäessä.

varhaiskasvatuksen ohjaaja

Kunta voi päättää kiintiön varaamisesta lapsille, jotka ovat sosiaalisista tai
lastensuojelullisista syistä toiminnan tarpeessa. Kriteerit ja paikkamäärät
tulee päättää etukäteen.

lautakunta

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että niillä
toimintaan osallistuvilla lapsilla, joilla on 32 §:n mukainen oikeus
koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta. Kysymys ei ole
kuitenkaan lapsen subjektiivisesta oikeudesta koulukuljetukseen aamu- ja
iltapäivätoiminnan tai niiden syiden perusteella, joiden vuoksi lapsi
osallistuu toimintaan. Kun toiminnan aikatauluja ja lukujärjestyksiä
laaditaan ja koulukuljetuksia järjestetään, tavoitteena tulee olla säilyttää
oppilaan mahdollisuus hyödyntää koulukuljetuksia. Koulukuljetusta ei
tarvitse myöskään taata aamupäivätoiminnasta kouluun tai koulusta
iltapäivätoimintaan. (Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on

koulukuljetustoimikunta

viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Perusopetusta,
lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös
silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen
muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen
vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.)

Toimintaa järjestetään kouluvuoden aikana arkisin yleensä klo 7.00 ja 17.00 varhaiskasvatuksen ohjaaja
välillä.
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Muina aikoina järjestettävä toiminta.

lautakunta

Toiminta tulee suunnitella yhdessä kotien ja toiminnan järjestäjien kanssa.

varhaiskasvatuksen ohjaaja,
henkilökunta

Kunnan tulee tehdä ja hyväksyä lain tarkoittama aamu- ja
iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.

lautakunta

Toimintasuunnitelman laatiminen

varhaiskasvatuksen ohjaaja,
henkilökunta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arvioinnin tarkoituksena on turvata 48 a §:n mukaisten tavoitteiden toteutuminen.
(Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi aamu- ja
iltapäivätoiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa lepo
rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.
Opetushallitus päättää tässä laissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä (aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet).
Opetushallitus valmistelee perusteet yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa.)

Kunnan tulee arvioida antamaansa tai hankkimaansa aamu- ja
iltapäivätoimintaa (laajuus, laatu ja palvelutarjonnan monipuolisuus) sekä
osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arviointien keskeiset
tulokset tulee julkistaa.

varhaiskasvatuksen ohjaaja
lautakunta

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalla lapsella on oikeus turvalliseen
toimintaympäristöön.
Tämä
tarkoittaa
sitä,
että
aamuja
iltapäivätoimintaan tarkoitettujen tilojen ja välineiden on oltava turvallisia
ja että lapsi ei ole alttiina väkivallalle tai muulle kiusaamiselle.

lautakunta

Toiminnan aikana sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksuton.
Tapaturmasta tulee ilmoittaa varhaiskasvatusjohtajalle.

varhaiskasvatusjohtaja

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee olla toiminnan järjestämistapa
huomioon ottaen riittävä määrä ammattitaitoisia ohjaajia.

varhaiskasvatuksen ohjaaja

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu.

lautakunta

(Kunta päättää kuukausimaksujen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 90
euroa ja 760 tunnin osalta enintään 110 euroa sekä yli 760 tunnin osalta 130 euroa. Maksu
voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai
iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä
kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun
lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja
iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko
kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko
kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan
osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.)

Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan
elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat
huomioon ottaen siihen on syytä.

varhaiskasvatusjohtaja

Perusteet maksujen alentamiselle.

lautakunta

Lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan selvittäminen.

varhaiskasvatusjohtaja
varhaiskasvatuksen ohjaaja

Lapsilla on oikeus saada välipala kaikkina niinä päivinä, jolloin he
osallistuvat toimintaan.

henkilökunta

Kaikille aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille tulee tarjota
toimintaa joko 570, 760 tai yli 760 tuntia kouluvuoden aikana.

varhaiskasvatuksen ohjaaja

Jotta toimintaa voitaisiin koordinoida järkevällä tavalla, olisi hyvä
etukäteen sopia huoltajien kanssa, miten lapsi

varhaiskasvatusjohtaja
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ja koti ilmoittautuvat ja sitoutuvat toimintaan.
Vaatimus toiminnan tunnustuksettomuudesta ei koske aamu- ja
iltapäivätoimintaa. Asia on kunnan ratkaistavissa.

lautakunta

Avustavan henkilöstön pätevyys- ja taitovaatimuksista päättää kunta.

lautakunta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmäkoosta ei ole annettu määräyksiä.
Kulttuurityöryhmän mietinnössä todetaan, että kun aamu- ja
iltapäivätoiminnan ryhmiä muodostetaan, erityisopetuksen lasten
sijoittamisessa on syytä käyttää harkintaa. Lähtökohtana on, että
suhdeluku on sama kuin yli 3-vuotiailla varhaiskasvatuksen osaaikahoidossa olevilla eli 13 lasta yhtä aikuista kohden.

lautakunta

Lapselle voidaan tarjota aamu- ja iltapäivätoimintaa varhaiskasvatuksessa
(samassa ryhmässä kuin varhaiskasvatuksen lapset). Tällöin tulee
noudattaa varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja koskevia määräyksiä.
Koululaisten osalta tulee huomioida aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet
ja kelpoisuusehtojen tulee täyttyä.

varhaiskasvatusjohtaja
varhaiskasvatuksen ohjaaja
päiväkodin johtaja

Vastuu aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista.

varhaiskasvatuksen ohjaaja

Yhteistyö koulun kanssa koskien oppilaita, jotka tarvitsevat valvontaa
odotusaikoina.

varhaiskasvatuksen ohjaaja

Toiminnan järjestäminen lapsille sellaisina päivinä, kun koulupäivä
pidetään normaalista työajasta poiketen.

varhaiskasvatuksen ohjaaja

Ohjaajien kelpoisuusvaatimukset tulevat voimaan 1.8.2009.
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) sääntelee aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan
kelpoisuusvaatimuksia. Ohjaajien kelpoisuusvaatimukset tulevat voimaan 1.8.2009.
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ohjaajana toimimaan on kelpoinen asetuksen 9 a §:n (115/2004) mukaan henkilö,
1) joka on suorittanut tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon, opistoasteen tutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai sitä
vastaavat aikaisemmat opinnot, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja jolla on koulutuksen yhteydessä hankittu tai
kokemuksella osoitettu taito toimia lapsiryhmän ohjaajana taikka
2) jolla on kelpoisuus antaa luokanopetusta, esiopetusta, erityisopetusta tai aineenopetusta tai toimia oppilaanohjaajana.
Ohjaajalta vaadittava ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain mukaisesti (631/1998).
Perusopetuslain (628/1998, muutos 1136/2003) mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee olla toiminnan järjestämistapa
huomioon ottaen riittävä määrä ammattitaitoisia ohjaajia. Tavoitteena on, että jokaisella aamu- ja iltapäivätoiminnan lapsiryhmällä
on vähintään yksi pykälän 9 a kelpoisuusvaatimukset täyttävä ohjaaja.
Avustavan henkilöstön pätevyys- ja taitovaatimuksista päättää kunta. Kunnan tulee toimintasuunnitelmassaan vahvistaa
toimintaryhmien muodostamisen periaatteet.
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Opetusasioihin liittyvät tehtävät
(Esikoulu, perusopetus ja lukio-opetus)

Opetussuunnitelma ja lukuvuosisuunnitelma
TEHTÄVÄ
Opetussuunnitelma
laatimisesta päättää
hyväksyy

PÄÄTTÄJÄ

Opetuksen toteuttaminen yhteistyössä kotien kanssa

rehtori ja opettajat

Toimintaa suunnitellaan osana opetussuunnitelmaa ja muita
suunnitelmia, jotka ohjaavat koulun toimintaa tai niiden yhteydessä.

rehtori

Anomus erityisestä koulutustehtävästä

lautakunta

Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen lain ja asetusten mukaan

rehtori

Lukuvuosisuunnitelma
laatii
hyväksyy

rehtori yhdessä opettajien kanssa
lautakunta

Päätös muun kuin koulun oman opetuskielen
käyttämisestä (lukuvuosisuunnitelma)
mikäli se ei vaaranna oppilaan/opiskelijan mahdollisuuksia
seurata opetusta, huoltajaa kuullaan kirjallisesti
vieraskielinen opetusryhmä (esim. saksalainen koulu)
viittomakielinen opetus kuulovammaisille ja kuuroille

lautakunta
lautakunta
lautakunta

Suomen tai ruotsin kieli toisena kielenä -opetus.

lautakunta

Kotikielen opetus.

lautakunta

Äidinkielenä voi opiskelija valintansa mukaan opiskella
romanikieltä, viittomakieltä tai muuta äidinkieltä (lukio)

rehtori

Poikkeusjärjestelyt yksittäisen oppilaan opetuksen
järjestämisessä lukiossa

rehtori

sivistysjohtaja
lautakunta

Vastuu uskonnonopetuksesta tiedottamisesta ohjeen
”Uskonnonopetuksen valinnanvapaus” mukaisesti.

rehtori

Oppiaineen tai kurssin vaihto
huoltajan kuuleminen

rehtori

Huoltajan kuuleminen oppiaineen tai kurssin vaihdon yhteydessä,
jos opetusta ei kyetä järjestämään asianmukaisella
tavalla oppilaan omassa tai muussa koulussa

opinto-ohjaaja

Päätös opetuksessa käytettävistä oppikirjoista ja oppimateriaaleista

rehtori yhdessä opettajien kanssa

Vapautus opetukseen osallistumisesta
tilapäinen vapautus

rehtori (kirjallinen päätös)
aineenopettaja

Ennen kuin päätös toisen kotimaisen kielen opiskelusta
vapauttamisesta lukiossa tehdään, on selvitettävä, myöntääkö
ylioppilastutkintolautakunta vapautuksen

rehtori

Päätös oppilaan valinnaisaineiden valinnasta vl. 7–9
jos oppilas/huoltaja ei tee valintaa määräajassa

rehtori
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jos oppilaan/huoltajan valintaa ei voida toteuttaa

rehtori

Oppilaille voidaan tiedottaa myös muista kuin opetussuunnitelman 1 mom.
mainituista perusopetukseen soveltuvista oppiaineista. Oppiaineet voivat olla
oppilaille osittain tai täysin vapaaehtoisia. Esim. koulun valinnaiset aineet.

rehtori

Kokeilutoimintaan ja opetusprojekteihin osallistuminen,
(EU, kansalliset projektit ym.)
- kun tarvitaan huomattavaa kunnallista rahoitusta

sivistysjohtaja

Virallisten koulu- ja ystävyyskouluvierailujen vastaanotto
Vaihto-oppilaiden/-opiskelijoiden, vapaaehtoisten ym. vastaanotto

rehtori
rehtori

Opetuksen järjestämisluvan hakeminen

kaupunginhallitus

Yhteistyön ylläpitäminen muiden lukio-opetusta, ammattikoulutusta ja
muuta koulutusta järjestävien kanssa

rehtori

Opetusyhteistyön järjestäminen muiden kuntien tai
järjestäjien kanssa annetun talousarvion ja hyväksytyn suunnitelman puitteissa
- Lukiolautakunta

rehtori
kaupunginhallitus

lautakunta

Ennen perusopetusta tapahtuvan valmistavan opetuksen ja
lisäopetuksen järjestäminen (10. luokka)

lautakunta

Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta ja
oppimisen ja kasvun tukea. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti
koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista
yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.

rehtori

Oppilaan ottaminen joustavan perusopetuksen toimintaan, resurssiluokkaan.
Joustavan perusopetuksen toimintaan voidaan ottaa perusopetuksen 7–9
vuosiluokkien oppilas. Poikkeuksellisesti joustavan perusopetuksen
toimintaan voidaan ottaa myös perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa
säädettyä erityisopetusta saava oppilas, mikäli oppilas kykenee
noudattamaan joustavan perusopetuksen toiminnassa käytettävää
opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan
edun mukaisena. Oppilas valitaan joustavan perusopetuksen toimintaan
oppilaan tai hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen perusteella.

rehtori

Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan perusteista ja valintamenettelystä.
Otettaessa oppilaita joustavan perusopetuksen toimintaan heihin
on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

lautakunta

Esiopetuksen järjestäminen

lautakunta

Esiopetuksen järjestäminen 11-vuotisen oppivelvollisuuden
piiriin kuuluville sekä niille oppilaille, joita ei voi
opettaa peruskoulun opetusryhmissä

lautakunta

Oppivelvollisuuden valvonta
huoltajan kuuleminen

rehtori yhdessä opettajien kanssa
rehtori

Opetusryhmien yhdistäminen siten, että opetussuunnitelmien tavoitteet voidaan
saavuttaa opetuksessa. Perustana lautakunnan jakama resurssi.

rehtori

Opetusryhmien muodostaminen vuosiluokista

rehtori

Opetuksen järjestäminen niin, että oppilaan koulumatkat asutukseen,
koulujen ja muiden opetuspaikkojen sijaintiin sekä kulkuyhteyksiin nähden
ovat oppilaalle niin turvallisia ja lyhyitä kuin mahdollista (oppilaaksiottoalueet)
Viite: kartta koulujen oppilaaksiottoalueista.

lautakunta
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Oppilaiden opettaminen samassa opetusryhmässä tai
ilmoittaminen toisen koulun tai oppilaitoksen eri vuosiluokkien
oppilaiden opettamisesta samoissa opetusryhmissä sekä esiopetuksessa ja
lisäopetuksessa, mikäli opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen
niin vaatii.

rehtori
rehtori yhdessä
lautakunnan kanssa

Päätös oppituntien pituudesta (lukuvuosisuunnitelma)

lautakunta

Opetukseen käytettävän ajan jakaminen tarkoituksenmukaisiksi
opetusjaksoiksi (lukuvuosisuunnitelma)

lautakunta

Päätös opetukseen käytettävän ajan poikkeavasta käyttämisestä

rehtori

Päätös vahvistettujen työpäivien lyhentämisestä

lautakunta

Päätös tilapäisestä, säännöksistä poikkeavasta oppilaan
työpäivän pidentämisestä luokilla 7–9, mikäli opetuksen tarkoituksenmukainen
järjestäminen sitä edellyttää

rehtori

Oppituntien lukumäärästä/vuosiluokka/oppilas päättää annetun kehyksen
puitteissa, mikäli oppilaan koulunkäynti koskee useampaa koulua
koordinoivat koulujen välistä tuntimäärää

rehtori

Opetuksen seuraamisen rajoittaminen, eli ulkopuolisten pääsystä
seuraamaan opetusta päättää
Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä, jos
1) oppilaalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen
oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot,
2) perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet
ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta, tai
3) se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.
Jos oppilaan huoltaja ei ole tehnyt esitystä opiskelun järjestämisestä
edellä esitetyllä tavalla, on huoltajalle varattava tilaisuus tulla
kuulluksi ennen päätöksen tekemistä
Päätös erityisistä vuosiluokkaan sidotuista opetusjärjestelyistä sen jälkeen kun
oppilasta ja huoltajaa on kuultu.
Erillisen kuulustelun järjestäminen yksittäisessä perusopetuksen
oppiaineessa tai sen osassa

asianosaiset rehtorit

rehtori

rehtori yhdessä opettajien kanssa
rehtori
rehtori
rehtori

rehtori

rehtori

Oppivelvollisuusiän ylittäneet henkilöt. Opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä rehtori
sisältöjä vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen
tulee tunnistaa ja tunnustaa. Opiskelijan lähtötaso on määriteltävä ja
opetuksen järjestäjän ja opiskelijan on yhdessä laadittava opiskelijalle
henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa määritellään opintojen
aloitusvaihe, suoritettavat kurssit ja muut opiskelun keskeiset sisällöt,
opiskeluaika, opintojen suorittamistavat sekä muut tavoitteiden
saavuttamisen kannalta merkittävät asiat, joista määrätään tarkemmin
opetussuunnitelman perusteissa.
Päätös paikallisesta opetuksen arvioinnista

lautakunta

Opetuksen järjestäjän tulee kuulla koulun oppilaskuntaa ennen 1
momentissa mainittujen suunnitelmien ja määräysten vahvistamista sekä
ennen muita oppilaiden asemaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä.

lautakunta
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Opetuksen järjestäjän tulee määräajoin selvittää oppilaiden ja heidän
huoltajiensa näkemyksiä koulun ja opetuksen järjestäjän toiminnasta.
Opetuksen arviointitulosten julkaiseminen

lautakunta

Vuosittain tehtävä arviointi ja arvio opetuksen vaikuttavuudesta

lautakunta

Luvan myöntäminen koulussa tehtäviin tutkimuksiin

rehtori

Lukio-opetuksen yhteydessä tapahtuva, opetukseen läheisesti
liittyvä toiminta

rehtori

lautakunta

Opetussuunnitelmat sekä niitä täydentävät materiaalit ja suunnitelmat
http://www.nykarleby.fi/smabarnspedagogik-and-skola/skolvasendet
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Oppilaita/opiskelijoita koskevat asiat
Päätös oppilaaksi-/opiskelijaksioton perusteista,
ja pääsykokeista
Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin 1 momentissa
tarkoitettuun kouluun. Tässä momentissa tarkoitettuja oppilaita otettaessa
hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Jos opetuksessa
noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa
oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia
edellä tarkoitettuun opetukseen osoittavaa koetta. Valintaperusteista ja
-kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Esim. musiikki, kielet ym.

lautakunta päättää valintakriteereistä
rehtori osoittaa paikan lähikoulusta

SK:1346/2014/042, BLN 20 § ja tarkistus Zachariasskolanin ja yhtenäiskoulun perustamisen mukaan.
Oppilaaksi ottaminen ruotsinkielisen koulutoimen alaiseen esikouluun ja perusopetukseen.
Esiopetuspaikaksi osoitetaan lähikoulussa sijaitseva esikoulu. Jos oppilaan lähikoulussa ei järjestetä esiopetusta, osoitetaan
oppilaalle esiopetuspaikaksi maantieteellisesti lähin koulu ottaen huomioon koulukuljetuslogistiikka eli olemassa olevien
kuljetusten käyttö.
Maahanmuuttajille tarkoitetun valmistavan opetuksen lähikoulun osoittaa lautakunta vuosittain.
HOJKS-oppilaiden (erityinen tuki) lähikouluna toimivat Zachariasskolanin erityisluokat. HOJKS-oppilaille, jotka tarvitsevat
vaihtoehtoisia pedagogisia opetusmenetelmiä (esim. varhaista kielenkehityksen tukea), toimii Munsalan koulun erityisluokka
vuosiluokkien 1–9 lähikouluna. HOJKS-oppilaiden resurssit käytetään erityisluokkiin. HOJKS-oppilailla on siten mahdollisuus
saada erityisopettajan antamaa erityisopetusta erityisluokassa, eli kyseessä on oppilaalle ns. täydellinen opetustilanne riittävine
resursseineen sekä kuljetuksineen erityisluokalle. Tämä antaa koululle mahdollisuuden opettaa ja harjoittaa HOJKS-oppilaita
tehokkaammin. Erityisluokilla on myös mahdollisuus käyttää koulunkäyntiavustajan palveluja. Oppilas, joka tarvitsee erityisiä
opetusjärjestelyjä, voi hakea toissijaiseen kouluun, mutta tällöin kunta ei tarjoa oppilaalle mitään erityispalveluja.
Lautakunta päättää anomuksen perusteella luvasta käydä koulua toissijaisessa koulussa ottaen huomioon mitoituksen. Huoltajille
tiedotetaan vuosittain ilmoittamalla aikaraja, johon mennessä kouluun on haettava (lähikoulun vaihto). Lautakunta tekee
päätöksen saapuneiden hakemusten perusteella ja kohtelee kaikkia yhdenvertaisesti. Koulun vaihdossa ovat voimassa seuraavat
BLN 28.5.97/60 §:n mukaiset periaatteet – Oppilaalla on oikeus vaihtaa koulua osoittamalla anomus asianomaiselle lautakunnalle.
Kunta ei järjestä eikä osallistu koulukuljetuksen kustannuksiin koulun vaihdon yhteydessä (Viite: koulukuljetusohjeet).
Molempia huoltajia on kuultava kirjallisesti, kun haetaan toissijaista koulupaikkaa.
Oman kunnan oppilaille annetaan paikka lähikouluun ja heillä on etusija toissijaisessa koulussa. Oppilaat ohjataan äidinkielensä
perusteella ruotsin- tai suomenkieliseen opetukseen. Lautakunta päättää esikoulun ja koulun oppilaspaikoista luokittain erillisellä
päätöksellä. Oppilaspaikkojen määrää voidaan tarkistaa vuosittain.
Valintaperusteet toissijaiseen esikouluun/kouluun (priorisointijärjestys):
1. Vahvistetut ryhmäkoot ja taloudelliset kriteerit. Toissijaiseen kouluun ottaminen ei saa johtaa uusien ryhmien muodostamiseen.
2. Oppilashuoltoon liittyvät perusteet. Lääkärin todistama terveydellisistä syistä johtuva tarve turvalliseen opiskeluympäristöön,
kuten esim. reagointi sisäilmaan, kiinteistöstä aiheutuvat allergiat tai esteetön kulku liikuntarajoitteisille.
3. Pedagogiset perusteet. Oppilaan tarve erityisiin tukitoimiin koulunkäynnissä, mikä on osoitettu psykologin tai koulukuraattorin
todistuksella sekä pedagogisella selvityksellä.
4. Jatkuvuus (päivähoito – esikoulu – vl. 1).
5. Sisarusperuste. Helpottamaan perheen käytännön järjestelyjä kuljetuksissa ja vastaavassa.
6. Arvonta. Arvonta voidaan suorittaa minkä tahansa edellisen perusteen 1–5 kohdalla.
Jos vapaita paikkoja on, hakijan ei tarvitse täyttää mitään edellä mainituista valintaperusteista. Valintaperusteet
esikouluun/kouluun silloin, kun oppilaan äidinkieli on muu kuin koulun opetuskieli (priorisointijärjestys):
1. Lautakunnan päätös suomenkielisten 5-vuotiaiden ottamisesta puolipäivähoitoon, koska suomenkielinen päivähoito puuttuu.
BLN 28.3.2014, 38 §. Koskee ainoastaan suomenkielistä esikoulua.
2. Selvitys oppilaan kyvystä opiskella koulun opetuskielellä. Esikoulun/koulun opettaja tekee yhdessä rehtorin kanssa kirjallisen
selvityksen oppilaan kyvystä opiskella koulun opetuskielellä. Selvitys arvioidaan asteikolla 1–10 ja korkeamman pistemäärän
saanut oppilas on etusijalla.
3. Arvonta voidaan toteuttaa kohdassa 2, mikäli ryhmäkoko ylittyy. Arvonta voidaan myös toteuttaa kohdassa 2 saman
pistemäärän saaneiden oppilaiden kesken.
Opetuksen järjestäjä tiedottaa opetuksesta kahdella kielellä, ruotsiksi ja suomeksi. Huoltaja voi valita opetuskielen, mikäli lapsi
pystyy opiskelemaan koulun opetuskielellä.
Päätösprosessin nopeuttamiseksi on lähikoulupaikan osoittaminen delegoitu rehtoreille. Siirryttäessä luokille 6–7 osoitetaan
ruotsinkielistä koulua käyneille alakoulun oppilaille lähikouluksi Zachariasskolanin luokat 7–9. Hallintopäätöstä tulee perustella
lainkohdalla (Perusopetuslaki 4 § 1 ja 2 mom.) ja suullisesti (päätös oppilaaksiottoalueista). Päätös annetaan tiedoksi huoltajille
(jos heillä on yhteishuoltajuus) ja erillisenä ilmoituksena 15 vuotta täyttäneelle oppilaalle.
Mikäli oppilaalta puuttuu koulupaikka (esim. päätöstä ei voida toteuttaa valituksen vuoksi) ja koulun aloituspäivä lähestyy, voi
sivistysjohtaja ilmoittaa vedoten oppivelvollisuuteen, että lähikoulupäätöstä on noudatettava riippumatta lainvoimaisuudesta.
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Oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi tai suomi, osoitetaan esikoulu- tai koulupaikka sen mukaan, missä koulussa on
riittävästi tilaa, ja vanhempien toiveet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.
Kunnan järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia

lautakunta

Opetuspaikan vaihto perustelluista opetuksellisista syistä,
opetuskieltä vaihtamatta

sivistysjohtaja

Oikeus käydä koulua muun kuin oman oppilaaksiottoalueen
koulussa väliaikaisesti tai yhden tai useamman vuoden ajan,
kun samaan oppilaaksiottoalueeseen kuuluu kaksi tai
useampia kouluja, päätöksen tekee
Opetuksen järjestäminen oppiaineessa, jota opetetaan muussa
kuin oppilaan oman oppilaaksiottoalueen koulussa

sivistysjohtaja
sivistysjohtaja

lautakunta

Koulun luokkien oppilasmäärän mitoittaminen sekä
opetusryhmien koon määrääminen.

lautakunta

Oppilaan lähikoulusta ja koulun oppilaaksiottoalueesta päättäminen

lautakunta

Koulun lakkauttaminen

kaupunginvaltuusto

Päätös kohtuullisiksi katsottavista maksuista oppilailta/opiskelijoilta,
jotka on otettu oppilaaksi muuhun kuin heille osoitettuun lähikouluun

lautakunta

Päätös lukion opiskelumaksuista

lautakunta

Jos oppilaalle määrättyä maksua ei eräpäivään mennessä ole
maksettu, määräytyy eräpäivästä lähtien luettava
vuotuinen viivästyskorko korkolain (633/1982) mukaisesti

sivistystoimen ekonomi

perinnästä päättää

sivistysjohtaja

Nuoren oppilaan, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen
samana tai edellisenä vuonna, ottaminen lisäopetukseen

rehtori

Siirtyminen valmistavasta opetuksesta perusopetukseen ennen
määrätyn tuntimäärän täyttymistä,
mikäli oppilaalla on edellytyksiä seurata perusopetusta, päätöksen tekee

rehtori yhdessä opettajien kanssa

Yhteydenoton/ilmoituksen sosiaaliviranomaisille ja/tai poliisille,
kun lapsen hoito ja turvallisuus sitä edellyttää, tekee
Viite: liitteenä oleva esite.

havainnon tehnyt henkilö

Etukäteisilmoitus paikoista, joissa esikouluopetusta järjestetään,
milloin opetus alkaa ja milloin se päättyy.
Lisäksi tulee ilmoittaa, kuinka opetuksen järjestäjän ylläpitämään
tai hankkimaan esiopetukseen haetaan

kanslisti

Esiopetuksen järjestäminen siten, että opetukseen
osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluja

rehtori yhdessä
varhaiskasvatusjohtajan kanssa

Opiskelijoiden sisäänotosta lukioon päättää

rehtori

Anomuksen (kirjallinen) perusteella tehtävästä opiskeluajan perustellusta
pidentämisestä lukiossa päättää

rehtori

Opiskelijan lukiosta eroamisesta päättää

rehtori

Lakisääteisten suunnitelmien laatiminen ja hyväksyminen

lautakunta
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Oppilaiden/opiskelijoiden pelastautumisharjoitus tulee järjestää
vähintään kerran lukukaudessa

rehtori

Palvelujen ja apuvälineiden myöntäminen vammaisille ja muille
erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille/opiskelijoille

sivistysjohtaja rehtorin tai
oppilashuollon lausuntojen pohjalta

Muiden kuin oppivelvollisten opetukseen ottaminen sekä
päätös kohtuullisista siihen liittyvistä maksuista

rehtori
lautakunta

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.
5–6-vuotiaat
7–

varhaiskasvatusjohtaja
sivistysjohtaja

Koulukypsyyssuunnitelman hyväksyminen

erityislastentarhanopettaja

Päätös väliaikaisesta kotiopetuksesta (päätöksestä tiedotetaan lautakuntaa)

rehtori

Jatkuva kotiopetus

huoltaja

Kotona opiskelevan oppilaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen
valvonta ja arviointi

rehtori määrää opettajan

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aiemmin,
jos lapsella on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten
selvitysten perusteella edellytykset suoriutua opiskelusta.

sivistysjohtaja

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin
yllä mainitun selvityksen perusteella

sivistysjohtaja

Oppilaan oikeudesta jatkaa koulunkäyntiään
hänen täytettyään 18 vuotta päättää

lautakunta

Opiskeluajan pidentäminen, lukio

rehtori

Päättäminen oikeudesta saada koulukuljetus koulukuljetusohjeissa mainittujen
periaatteiden lisäksi

koulukuljetustoimikunta tai
sivistysjohtaja kiireellisissä tapauksissa

Koulukuljetustoimikunnan työtehtävistä päättää

lautakunta

Koulukuljetusohjeet

lautakunta

Päättäminen kuljetuksen tai neuvonnan aiheuttamista kustannuksista,
kun oppilas otetaan muuhun kouluun tai opetuspaikkaan
kuin mitä laissa on säädetty

lautakunta

Päättäminen perusopetuksen, lisäopetuksen tai pidennetyn oppivelvollisuuden
piiriin kuuluvan esiopetuksen oppilaan maksuttomasta majoituksesta ja
ylläpidosta, mikäli kuljetusta ei voi järjestää säädetyllä tavalla

lautakunta

Kuljetusta odottavan oppilaan ohjattu toiminta

rehtori

Ilmoittaminen huoltajille siitä, milloin koulun valvonta alkaa
ja päättyy päivän aikana

rehtori

Koulukuljetusten seuranta

rehtori, joka ilmoittaa
koulukuljetustoimikunnalle

Koulukuljetusten rajoista päättäminen

kaupunginvaltuusto

Päätöksen vaarallisista kouluteistä (Koululiidun perusteella) tekee

koulukuljetustoimikunta
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Lupa oppilaalle/opiskelijalle olla poissa koulusta:
peruskoulu
enintään 5 päivää
6 päivää – 1 kk
yli 1 kk

luokanvalvoja, luokanopettaja
rehtori
lautakunta

lukio
enintään 5 päivää
yli 5 päivää

ryhmänohjaaja
rehtori

Lukuvuoden loma- ja työajoista päättäminen

lautakunta

Milloin opetusta ei pakottavasta syystä ole voitu järjestää työpäiviksi
määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita
voida muutoin saavuttaa, on menetetyt työpäivät korvattava
lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä

lautakunta

Tiedotteen oppilaille/opiskelijoille seuraavasta lukuvuodesta ennen
lukuvuoden päättymistä antaa

rehtori

Huoltajille ja oppilaille/opiskelijoille annetaan tietoa lukuvuoden suunnittelua
koskevista keskeisistä asioista

rehtori

Oppilaskunnan jäsenten ja vastuuopettajan nimeäminen
- oppilaskunnan toiminnan järjestäminen

rehtori
vastuuopettaja

Opiskelijan kuuleminen opetuksen kehittämistä koskevissa asioissa
tai tehtäessä päätöksiä, jotka olennaisesti vaikuttavat opiskelijan
asemaan

rehtori

Oppilaille tulee antaa mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen
liittyvien suunnitelmien valmisteluun ja koulun järjestyssääntöjen valmisteluun.

rehtori

Päättäminen opetuksen kehittämisestä tai opiskelijoiden asemaan
olennaisesti vaikuttavista asioista

lautakunta

Valvominen, että oppilas suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyy asiallisesti. opettaja
Lukion opiskelijan eroamisen toteaminen

rehtori

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpitotoimien käyttämisestä kouluissa
Perusopetuksen perusteiden (kohta 5.6 Paikallisesti päätettävät asiat) mukaan opetuksen järjestäjä vastaa kasvatuskeskusteluja ja
kurinpidollisia keinoja koskevan suunnitelman laatimisesta. Suunnitelmassa päätetään ja kuvataan
1. millaisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään ja mitkä ovat keskustelujen toteuttamisen käytänteet
2. mitkä ovat lainsäädäntöä tarkentavat ja täydentävät menettelytavat rike-, vilppi- ja häiriötilanteissa, asioiden
selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis- ja kirjaamismenettelyt
3. miten hallinnon yleisten oikeusturvaperiaatteiden noudattaminen varmistetaan kurinpidollisia keinoja käytettäessä
4. miten huolehditaan henkilökunnan perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta kurinpidollisten toimivaltuuksien
käyttämisessä
5. miten suunnitelmasta, järjestyssäännöistä ja laissa säädetyistä kurinpidollisista keinoista tiedotetaan eri tahoille
6. mitkä ovat menettelytavat suunnitelman seuraamista sekä toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointia varten
Kohdat 1, 2 ja 3 käsitellään alla.
Kohdat 4, 5 ja 6:
Henkilökuntaa ohjeistetaan täydennyskoulutusten, sisäisen koulutuksen ja rehtorikokousten avulla. Koulu
vastaa siitä, että kaikille osapuolille tiedotetaan suunnitelmista, koulukohtaisista järjestyssäännöistä ja laissa
säädetyistä toimenpiteistä. Suunnitelmia arvioidaan rehtorikokouksissa ja koulukohtaisesti.
Kasvatuskeskustelu (Perusopetuslaki)
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai
koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä
osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.
Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana
tai sen ulkopuolella. (POL 36 §).
 Ensisijainen keino puuttua oppilaan epäasialliseen tai häiritsevään käytökseen.

 Järjestetään kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.
 Eritellään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa.
 Tarvittaessa selvitetään kattavammin käytökseen johtaneet syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja
oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.
 Päätöksen tekee opettaja tai rehtori.
 Kasvatuskeskustelun pitäjä kirjaa asian Wilmaan.
 Huoltajille ilmoitetaan.
 Huoltajille annetaan mahdollisuus osallistua keskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi.
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Kotitehtävien teettäminen (Perusopetuslaki)
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena
suorittamaan tehtäviään (POL 36 §).
 Päätöksen tekee opettaja.
 Kirjataan Wilmaan.
 Huoltajille ilmoitetaan.
 Koulukuljetus on järjestettävä tarvittaessa.
 Kyseessä ei ole jälki-istunto.
Jälki-istunto (Perusopetuslaki)
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälkiistuntoon enintään kahdeksi tunniksi (POL 36 §). Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja
tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä
ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. (POL 36
§).
Kun oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa
työskentelevän henkilön turvallisuus on kärsinyt tai vakavasti vaarantunut, ja on olemassa ilmeinen vaara, että väkivaltainen tai
uhkaava käyttäytyminen toistuu, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön sen estämättä, ettei päätös ole
lainvoimainen (POL 36 a §).
Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun
toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta (POL 36 §).
 Päätöksen tekee oppilaan opettaja (POL 18 §), kun ensin on pidetty kasvatuskeskustelu, joka ei ole tuottanut myönteisiä
tuloksia.
 Teko tai laiminlyönti eritellään.
 Jälki-istunnosta päättävä kirjaa asian Wilmaan.
 Oppilasta tulee kuulla (kuulemistilaisuus tulee dokumentoida, kirjallisesti tai muuten todistettavasti) ja tehdä muu
tarvittava selvitystyö.
 Huoltajille ilmoitetaan.
 Jälki-istuntoa tulee valvoa.
 Jälki-istunto tulee panna toimeen mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.
 Koulukuljetukset on järjestettävä tarvittaessa. Tarvittava oppilashuolto on järjestettävä.
Määrääminen poistumaan luokkahuoneesta tai koulusta (Perusopetuslaki, Lukiolaki)
Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta,
jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta (POL 36 §, LukioL 26 §).







Opettaja päättää luokasta poistamisesta ja opettaja tai rehtori määrää poistumaan koulun tilaisuudesta.
Päätöksen tekijä kirjaa asian Wilmaan.
Valvonta on järjestettävä perusopetuksen piiriin kuuluvalle (POL 31 a §).
Tarvittava oppilas-/opiskelijahuolto on järjestettävä (POL 31 a §, LukioL 26 §).
Huoltajille on ilmoitettava asiasta (POL 36 a §, LukioL 26 a §).
Edellyttää perusteen, ei voida määrätä ennakoivasti.

Luokkahuoneesta, koulun tiloista tai koulun tilaisuudesta poistaminen
(Perusopetuslaki, Lukiolaki)
Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei
noudata poistumismääräystä (POL 36 b §, LukioL 26 b §). Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta
oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon opetuksen epäämisestä.
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Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia
oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai
vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.
 Voimakeinoja käyttäneen tulee antaa kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle (sivistysjohtaja).
 Kirjalliseen selvitykseen käytetään lomaketta ”Työssä tapahtuneet onnettomuudet ja vaaralliset tilanteet”.
 Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää.
 Opettaja ja rehtori toimivat yhdessä tai erikseen.
 Kirjataan Wilmaan.
 Valvonta on järjestettävä perusopetuksen piiriin kuuluvalle (POL 31 a §).
 Tarvittava oppilas-/opiskelijahuolto on järjestettävä (POL 31 a §).
 Huoltajille ilmoitetaan.

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita (Perusopetuslaki)
Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 29 §:n 2 momentissa
tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista (POL 36 d §).
 Rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää voimakeinoja, jos esine tai aineet vaarantavat oppilaan oman tai muiden
turvallisuuden tai jos esine tai aineet häiritsevät opetusta tai oppimista.
 Voimakeinoja käytettäessä on otettava huomioon oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä
tilanteen kokonaisarvio.
 Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää haltuunottotilanteessa.
 Huoltajille ilmoitetaan.
 Haltuun otettuun esineeseen tai aineeseen tulee merkitä oppilaan nimi, haltuunoton päivämäärä, haltuunottaja.
 Kirjataan Wilmaan.
 Toimenpiteillä ei saa puuttua oppilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on
välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa ja oppilaan
tarkastuksessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta.
Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat (Perusopetuslaki)
Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa
olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai
aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussapito on
ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole
(POL 36 e §).
 Käytetään kun on syytä epäillä turvallisuuden vaarantuvan.
 Oppilaalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy.
 Tarkastajan tulee olla oppilaan kanssa samaa sukupuolta.
 Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva (oppilaan valitsema
henkilö).
 Haltuunotto ja tarkastus on toteutettava mahdollisimman turvallisesti (POL 36 f §).
 Toimenpiteillä ei saa puuttua oppilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on
välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi.
 Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa ja oppilaan tarkastuksessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää
hienotunteisuutta.
 Voimakeinoja käyttäneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen
järjestäjälle (sivistysjohtaja).
 Oppilaan tarkastaja ja esineiden ja aineiden haltuunottaja kirjaa asian Wilmaan.
 Huoltajille ilmoitetaan asiasta niin pian kuin mahdollista.
 Opettajan tai rehtorin haltuun ottama häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle oppitunnin tai koulun
tilaisuuden päättymisen jälkeen (POL 36 g §).
 Jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle
viimeistään työpäivän päättyessä. Edellä 29 §:n 2 momentissa
tarkoitetut kielletyt esineet ja aineet luovutetaan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Esineet
ja aineet tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos oppilaalla, tämän
huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan.
 Ennen luovuttamista esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti.
 Esineiden ja aineiden luovutus tulee järjestää mahdollisimman pian haltuunotosta.
 Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet
tulee luovuttaa poliisille välittömästi.
 Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa haltuunottoa koskevasta ilmoituksesta nouda esinettä tai ainetta, se
voidaan todisteellisesti hävittää.
Esineiden ja aineiden hävittäminen ja luovuttaminen tulee kirjata Wilmaan.
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Opetuksen epääminen (Perusopetuslaki, Lukiolaki)
Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen
oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan
käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen
vuoksi (POL 36 §).
Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen
opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai
uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän
käyttäytymisen vuoksi (LukioL 26 §).
 Rehtori tekee päätöksen.
 Kirjataan Wilmaan.
 Valvonta on järjestettävä perusopetuksen piiriin kuuluvalle.
 Huoltajille on ilmoitettava.
 Tarvittava oppilas-/opiskelijahuolto on järjestettävä.
Määräaikainen erottaminen tai opiskeluoikeuden pidättäminen rikoksen perusteella
(Perusopetuslaki, Lukiolaki)
Jos tuomioistuin on tuominnut oppilaan rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä määrätä kurinpitorangaistusta. Oppilas
saadaan kuitenkin erottaa määräajaksi, jos se oppilaan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella on perusteltua
(POL 36 c §).
Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi pidättää oikeus opiskeluun, jos se
opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua (LukioL 26 §).
 Päätöksen tekee luottamuselin (ruotsinkielinen lautakunta).
 Päätökseen liitetään valitusohje.
 Epäilty rikos tulee eritellä.
 Oppilaalle tai opiskelijalle tulee tarjota tilaisuus tulla kuulluksi kirjallisesti tai
muulla todistettavalla tavalla.
 Muu tarpeellinen selvitystyö tulee tehdä.
 Huoltajille ilmoitetaan, jos opiskelija on alaikäinen.
Kirjallinen varoitus, kurinpitorangaistus (Perusopetuslaki, Lukiolaki)
Oppilas/opiskelija, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan
määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. (POL 36 §, LukioL 26 §).
 Varoitus annetaan oppilaalle/opiskelijalle, jolle on jo annettu useita rangaistuksia,
mutta jotka eivät ole tuottaneet tulosta tai jos rikkomus/käytös on riittävän vakavaa.
 Teko tai laiminlyönti tulee eritellä.
 Oppilasta/opiskelijaa tulee kuulla.
 Muu tarpeellinen selvitystyö tulee tehdä.
 Huoltajille tulee antaa tilaisuus tulla kuulluksi.
 Rehtori tekee kirjallisen päätöksen valitusosoitusohjeineen virkamiespäätöslomakkeella.
Erottaminen, kurinpitorangaistus (Perusopetuslaki, Lukiolaki)
Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen
varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi (POL 36 §). Opetuksen järjestäjän tulee järjestää
opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle
oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista
seurataan (POL 36 a §).
Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen
saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi (LukioL 26 §).
 Päätöksen tekee luottamuselin (ruotsinkielinen lautakunta). Päätökseen liitetään valitusohje.
 Lastensuojelulain mukaan koulusta erotetun oppivelvollisen lapsen asia tulee käsitellä sosiaalitoimen luottamuselimessä (24.2
§).
 Koulun rehtori antaa virkamiespäätöslomakkeella kirjallisen selvityksen, jossa on eritelty teko tai laiminlyönti,
selvitys oppilaan/opiskelijan kuulemisesta, muu tarvittava selvitys ja tietoa huoltajien kuulemisesta.
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 Oppilaalle/opiskelijalle tulee järjestää oppilas-/opiskelijahuoltoa.
Vahingon korvaaminen (Perusopetuslaki)
Oppilaan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään vahingonkorvauslaissa
(412/1974).
 Kirjataan Wilmaan.
 Huoltajille ilmoitetaan vahingosta (POL 35 §).

Koulun omaisuuden tai tilojen likaaminen tai epäjärjestyksen aiheuttaminen
(Perusopetuslaki)
Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan
puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman
koulun omaisuuden tai tilan (POL 35 §).
 Opettaja tai rehtori päättää.
 Kirjataan Wilmaan.
 Tehtävä tulee suorittaa valvotusti.
 Tehtävä ei saa muodostua oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle vaaralliseksi tai raskaaksi.
 Tehtävän suorittaminen ei saa kestää enempää kuin kaksi tuntia.
 Tehtävää ei saa suorittaa oppituntien aikana.
 Mikäli tehtävä suoritetaan oppilaan työpäivän ulkopuolella, siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille.
 Tehtävän suorittaminen tulee ottaa huomioon päätettäessä kurinpidollisista toimenpiteistä.
Muiden kuin oppivelvollisten opetus (Perusopetuslaki)
Muiden kuin oppivelvollisten opetukseen perusopetuksessa sovelletaan perusopetuslain 46 §. Pykälän mukaan myös muilla kuin
oppivelvollisilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön (POL 29 §), heillä on myös samat velvollisuudet, jotka mainitaan
POL 35 §:ssä, eli heidän tulee osallistua opetukseen, johon heidät on otettu, suorittaa tehtävät huolellisesti ja käyttäytyä
asiallisesti. Myös vahingon korvaamista, koulun omaisuuden tai tilojen likaamista tai epäjärjestyksen aiheuttamista sekä
kasvatuskeskustelua koskevia säädöksiä noudatetaan samalla tavoin kuin muussakin perusopetuksessa. POL 36 §:ssä mainitut
kurinpidolliset rangaistukset eivät sitä vastoin koske perusopetuksessa olevia ei-oppivelvollisia.
Lähde: Kokkolan kaupungin työrauhaohjeistus sekä Kruunupyyn kunnan suunnitelma koskien kasvatuskeskusteluja ja
kurinpidollisia toimia.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä
enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään (POL)

opettaja

Opetuksen järjestäminen siten, että määräajaksi erotettu oppilas
ei jää jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. (POL)

rehtori tai opettaja

Perusopetuksen oppilaiden poissaolojen valvonta ja huoltajille
ilmoittaminen luvattomasta poissaolosta
Viite: ohjesääntö

opettaja

Vastuussa oppivelvollisuuden suorittamisesta

huoltajat

Jos oppilaan huoltaja laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden
täyttämistä, hänet on tuomittava oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä
sakkoon. Ilmoituksen poliisiviranomaiselle tekee

rehtori

Tarpeellisen oppilashuollon järjestäminen oppilaalle, joka on saanut
käyttäytymisen vuoksi kurinpitorangaistuksen (jälki-istunto
tai oppitunnilta poistaminen) tai häneltä on evätty opetus jäljellä olevan
työpäivän ajaksi (Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa.) (POL)

rehtori yhdessä opettajan kanssa

Koulun ulkopuolisen opiskelijan kuulustelijan määrää

rehtori

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta päättää

rehtori

Oikeuden suorittaa opintoja osallistumatta opetukseen myöntää

rehtori ja opettaja

Lainmukaiseen opetukseen osallistumattoman oppivelvollisen edistymisen
seurannasta vastaa

rehtori ja opettaja yhdessä
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Tietoa oppilaan/opiskelijan edistymisestä koulutyössä antaa
Tiedottaminen oppilaille ja huoltajille arviointiperusteista sekä
niiden soveltamisesta
Viite: opetussuunnitelma
Tiedottaminen terveys- ja sosiaalipalveluista sekä ohjauksesta opiskelijoille

opettaja ja rehtori

rehtori ja opettaja
rehtori, opinto-ohjaaja, kuraattori
koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja

Päätös arvioinnin suorittamisesta numeroin tai sanallisesti (POL)

lautakunta

Arviointi. Tarkemmat arviointiohjeet sisältyvät opetussuunnitelmaan!
päästötodistuksen laatiminen
erotodistuksen laatiminen
todistus suoritetusta kurssista, muut kuin oppivelvolliset
oppilasarviointi (oppiaine, aineryhmä, käyttäytyminen) POL
luokalle jättäminen POL
uusi arviointi
erillisen kokeen arviointi
opiskelijan opinnoissa edistymisen arviointi Lukio

rehtori
rehtori
rehtori ja opettaja
opettaja tai opettajat yhdessä
rehtori ja opettaja yhdessä
rehtori ja opettaja yhdessä
rehtori ja opettaja yhdessä
opettaja

Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä, että oppilas voi vuosiluokkiin
jaetun oppimäärän sijaan edetä eri oppiaineiden opinnoissa oman
opinto-ohjelman mukaan. Opetussuunnitelmassa määrätään ne
opintokokonaisuudet, jotka on suoritettava hyväksytysti, jotta oppilas voi
jatkaa opiskelua kyseisessä aineessa.

rehtori

Päätös esiopetuksen ja maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan
opetuksen arvioinnista.

lautakunta

Oppilaalle, jonka suoritus on hylätty, tulee varata mahdollisuus
opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa
aineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuus voidaan antaa myös
lukuvuoden koulutyön päätyttyä

rehtori

Huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöstä
luokalle jättämisestä oppilaan yleisen koulumenestyksen
vuoksi (POL)

rehtori ja erityisopettaja

Huoltajan pyynnöstä tapahtuva oppilaan edistymistä, luokalle
jättämistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen tarkistaminen (POL)

rehtori ja opettaja yhdessä

Uudelleenarviointi on tehtävä kahden kuukauden sisällä oppilaan
huoltajan pyynnöstä

rehtori ja opettaja yhdessä

Ilmoitus oppilaan asuinkuntaan, jotta oppivelvollisuuden seuranta
olisi mahdollista, mikäli opetus järjestetään toisessa kunnassa
sijaitsevassa koulussa
Ilmoitus kouluviranomaisille oppilaan muuttaessa toiseen kuntaan

rehtori tai opinto-ohjaaja

rehtori, opinto-ohjaaja
tai sosiaalityöntekijä

Sopimus oppilaiden siirrosta kuntien välillä
Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kaikille oppilaille on siksi osoitettava lähikoulu tai muu opetukseen
soveltuva paikka. Huoltajat voivat myös hakea paikkaa muusta kuin lähikoulusta eli niin kutsutusta toissijaisesta koulusta.
Lähtökohtana on, että jos toissijaisessa koulussa on tilaa, oppilaalla on oikeus saada sieltä paikka. Kunta ei ole velvollinen
järjestämään kuljetusta toissijaiseen kouluun.
Huoltajilla on myös oikeus hakea paikkaa muusta kuin kotikunnasta, mutta silloin kunnalla on oikeus asettaa etusijalle oman
kunnan oppilaat, jos hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja. Jos oppilaalla on erityistarpeita, jotka objektiivisesti
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katsoen edellyttävät oppilaan käyvän muuta kuin hänelle osoitettua lähikoulua, kunnan tulee osoittaa toinen koulu oppilaan
lähikouluksi.
Päätösprosessi, joka koskee oppilaan toissijaista koulupaikkaa toisessa kunnassa:
- Huoltaja, joka hakee oppilaalle toissijaista koulupaikkaa toisesta kunnasta, osoittaa hakemuksen vastaanottavan kunnan
koulutoimelle.
- Päätös valinnasta toissijaiseen kouluun tehdään sen jälkeen, kun oppilaan kotikunta on saanut tiedon hakemuksesta.
- Molempia huoltajia kuullaan kirjallisesti, ennen kuin päätös koulupaikasta tehdään.
- Huoltajat vastaavat mahdollisista kuljetuskustannuksista.
- Jos hakemus koulusijoituksesta koskee oppilaita, jotka ovat erityisen tuen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, laaditaan
erillinen sopimus, mikäli sopimusta ei ole aiemmin tehty.
Asianmukaisesti järjestetystä ja täysipainoisesta ateriasta vastaa

ruokahuoltopäällikkö

Ostopalvelujen seuranta ja valvonta

lautakunta

Ruokailun valvojista päättää

rehtori

Koulun päämiehelle tehtävä selvitys ja raportointi oppilasta/opiskelijaa
kohdanneesta onnettomuudesta, joka on tapahtunut koulussa tai muussa
opetuspaikassa, koulumatkalla tai majoituspaikassa

rehtori

Kouluterveydenhuollon järjestäminen
palveluista, joita tarvitaan oppilaiden/opiskelijoiden sosiaalisten ja
psyykkisten vaikeuksien avuksi, päättää

sosiaali- ja terveysvirasto
oppilashuolto

Valmistava opetus
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, 41 § 4.10.17, päätti seuraavista valmistavan opetuksen periaatteista:
- Esikoulussa ja luokilla 1–2 oppilaat integroidaan luokkaan.
- 3. luokalta lähtien opetusta annetaan Uudessakaarlepyyssä, jos ryhmässä on vähintään 3 oppilasta. Jos oppilaita on vähemmän
kuin kolme, järjestetään opetus yhdessä naapurikuntien kanssa.
- Kun toisen opetuksen järjestäjän kanssa tehdään sopimus, sopimukseen tulee sisältyä klausuuli sopimuksen irtisanomisajasta.
- Viranhaltijan työhönottopäätökseen tulee kirjata ehto, jonka mukaan toiminta- ja työsuhde kestää korkeintaan sen
ajan, jolloin oppilasmäärä täyttää yllä mainitut ehdot.
Päätös on voimassa 31.12.2018 asti. Asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi lokakuussa 2018.

Vieraskielisten oppilaiden opetuksen järjestäminen vl. 7–9
VL. 7
Ikä*15**

8
9
toinen aste/aikuiskoulutus
16 17
toinen aste/aikuiskoulutus
16** 17
17** 18*** toinen aste/aikuiskoulutus
uiskoulutukseen
* oppilaan ikä hänen saapuessaan kuntaan
**oppilas voidaan sijoittaa valmistavaan opetukseen, mikäli kunta järjestää sitä
***vapaaehtoinen lisäopetus, joka tapahtuu kunnalle osoitetun anomuksen perusteella (täysi-ikäinen
oppilas) Kunnat voivat järjestää opetusta itse tai yhteistyössä muiden opetuksen järjestäjien kanssa
Kuuleminen koskien päätöstä ruotsista toisena kielenä
Ruotsi toisena kielenä voi olla oppilailla oppiaineena, jos he eivät kykene
opiskelemaan äidinkieli ja kirjallisuus -ainetta. Tällöin he noudattavat ruotsi
toisena kielenä -opetussuunnitelmaa ja heidät arvioidaan sen mukaan. Opetus
voi osittain olla samaa kuin äidinkieli ja kirjallisuus -aineessa. Koulu voi
esittää tarpeen ruotsi toisena kielenä -opetuksesta, mutta vanhemmat
päättävät oppiaineen valinnasta.

rehtori
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Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Kodin ja koulun välisen yhteistyön periaatteet ja toimintamuodot on kirjattu jokaisen koulun
lukuvuosisuunnitelmaan.
Koulu ja huoltajat sopivat yhdessä käytännön yhteistyöstä ja toimintamuodoista. Kodin ja koulun välinen
yhteistyö on molemminpuolista. Huoltajat vastaavat ensisijaisesti lapsen kasvatuksesta ja oppivelvollisuudesta.
Koulun tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja koulussa oppimista.
Kaikissa kouluissa on koti- ja kouluyhdistys, joka tukee koko koulun toimintaa.
Koti- ja kouluyhdistyksen (tai vastaavan yhdistyksen) käsittelemät asiat
1
2

3
4
5

Opetussuunnitelman paikallinen soveltaminen.
Lukuvuosisuunnitelma:
a)
Arvoperusta ja yleiset tavoitteet
b)
Tulevan toimintavuoden toiminta
c)
Koulun ulkopuolinen opetus
d)
Opetuksen järjestäminen
e)
Kouluturvallisuus
f)
Oppilashuolto
g)
Lukujärjestykset ja oppituntien ajat
h)
Yhteistyö muiden tahojen kanssa
i)
Edellisen lukuvuoden arviointi
Ennen talousarvion käsittelyä esille otettavat koululle tarpeelliset hankinnat
Miten oppilaiden koulumenestyksestä tiedotetaan
Muut koulukysymykset
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Keskeiset suuntaviivat oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä
Yleinen tuki
- Tuki- tai eriytetyn opetuksen antaminen
- Keskustelu oppilaan, huoltajien tai laillisten
edustajien kanssa tukitoimista kotona ja koulussa
- Opettajien ohjaaminen
- Osa-aikainen erityisopetus
- Tukitoimien arviointi
- Lausunto erityisistä opetusjärjestelyistä
Tehostettu tuki
- Pedagoginen arvio
- Erityispedagoginen selvitys
- Keskustelu oppilaan, huoltajien tai laillisten edustajien
kanssa tukitoimista kotona ja koulussa
- Oppimissuunnitelman laatiminen

-

Osa-aikainen erityisopetus
Toiminnasta ilmoittaminen rehtorille
Tiedottaminen oppilaan muille opettajille
Oppimissuunnitelman arviointi

-

Lausunto erityisistä opetusjärjestelyistä

Vastuuhenkilö
opettaja
opettaja
erityisopettaja
erityisopettaja
opettaja
rehtori/koulupsykologi

luokanopettaja/luokanvalvoja
erityisopettaja
luokanopettaja/
luokanvalvoja
luokanopettaja/luokanvalvoja yhdessä
erityisopettajan ja asianosaisten opettajien
kanssa, oppilashuoltoa konsultoidaan
erityisopettaja
luokanopettaja/luokanvalvoja
luokanopettaja/luokanvalvoja
luokanopettaja/luokanvalvoja yhdessä
erityisopettajan kanssa
rehtori/koulupsykologi

Erityinen tuki
- Pedagoginen selvitys
erityisopettaja
- Psykologinen selvitys
koulupsykologi
- Oppilaan ja hänen huoltajiensa tai laillisten edustajien kuuleminen
rehtori
- HOJKS:in laatiminen (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma)
erityisopettaja
- Osa-aikainen tai kokoaikainen erityisopetus
erityisopettaja
- Toiminnasta ilmoittaminen rehtorille
erityisopettaja
- HOJKS:in arviointi vähintään 1 kerta/lukuvuosi
erityisopettaja
- Päätös erityisestä tuesta
sivistysjohtaja
- Lausunto erityisistä opetusjärjestelyistä
rehtori/koulupsykologi
- Lisäresurssien myöntäminen
sivistysjohtaja
- Erityisen tuen tarkistaminen pedagogisen selvityksen avulla ennen siirtymistä
kolmannelle ja seitsemännelle luokalle viimeistään 30. huhtikuuta
erityisopettaja
- Päätös erityisen tuen jatkamisesta/muuttamisesta tarkistuksen jälkeen
rehtori

Opettajat pääsevät tarkastelemaan oppilaiden oppimis- ja HOJKS-suunnitelmia siinä määrin kuin kunkin työtehtävät edellyttävät.
Muut asiakirjat ovat salassa pidettäviä.
Kuntouttavat tukitoimet
-

Pyyntö kuntouttavista tukitoimista
Kuntouttavien tukitoimien myöntäminen

erityisopettaja ja/tai psykologi
sivistysjohtaja

Huom.: Kuntouttavilla tukitoimilla tarkoitetaan muiden palveluntuottajien, kuten Folkhälsanin, Kårkullan, Valterin/Skillan ym. palveluja, jotka vaativat
maksusitoumuksen.

Koulunkäyntiavustajan myöntäminen
-

Anomus koulunkäyntiavustajasta
Perustelujen/konsultaation pyytäminen koulupsykologilta/erityisopettajalta
ennen koulunkäyntiavustajan myöntämistä
Koulunkäyntiavustajan myöntäminen talousarvion ulkopuolella
Koulunkäyntiavustajan myöntäminen talousarvion mukaisesti

rehtori
rehtori
lautakunta
sivistysjohtaja
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Koulun turvallisuus
Vuosittaiset koulun fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuteen kohdistuvat tarkastukset ja seuranta perustuvat laatukorttiin.
Arvioinnissa käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lomakkeita – Oppilaitoksen terveellisyyden, turvallisuuden ja
hyvinvoinnin tarkastaminen ja seuranta (liite).
Jokaisen työntekijän tulee allekirjoittaa työhön perehdyttämisen tarkistuslista. Tarkistuslista on tarkoitettu alle ja yli 3 kuukauden
työsuhteisiin sekä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.
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Resursseja koskevat asiat
Lautakunnan taloudellisen kehyksen vahvistaminen

kaupunginvaltuusto

Talousarvioehdotuksen laatiminen

tulosvastaavat

Talousarvion käsittely

lautakunta

Talousarvion kohdennettujen määrärahojen jakaminen

lautakunta

Myönnetyistä määrärahoista vastaavat

tulosvastaavat ja esimiehet

Määrärahojen jakaminen kouluissa

rehtori

Varhaiskasvatuksen määrärahojen jakaminen

varhaiskasvatusjohtaja

Talousarviomäärärahojen käytön edelleen delegointi

tulosvastaavat ja
rehtori

Sivistysosaston kirjanpito, seuranta ja raportointi

sivistystoimen ekonomi

Eri toimintayksiköiden kirjanpito, seuranta ja raportointi

tulosvastaavat ja esimiehet

Koululle myönnetyistä talousarviomäärärahoista on vastuussa

rehtori

Päätös koskien sivistysosaston maksuja

lautakunta

Päätös opiskelijoille maksettavista maksuista (mm. koulumatkatuki)

lautakunta

Vastuu käteiskassoja koskevista ohjeista

sivistystoimen ekonomi

Tuntikehyksen jakamisen periaatteiden vahvistaminen

lautakunta

Koulukohtaisen tuntikehyksen jakaminen

rehtori

Tuntikehyksen hyväksyminen

lautakunta

Lisäresurssien myöntäminen kiireellisissä tapauksissa

sivistysjohtaja

Ylituntien määrä (kokonaismäärä sis. erityistehtävät) opettajaa kohti saa olla
enintään 4 vt. Tarvittaessa poikkeusluvan antaa

lautakunta

Sivistyslautakunnan päätös 45 § 12.6.2013:
- Opetuksen ja erityistehtävien ylituntien määrä rajoitetaan enintään 4 viikkotuntiin.
- Siirtymäaika on 1–2 vuotta suunnittelun tarkoituksenmukaisuuden säilyttämiseksi.
- Lautakunta voi tarvittaessa myöntää luvan poiketa päätöksestä, jos se opetuksen tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta on
välttämätöntä, kuitenkin niin, että samalle viranhaltijalle ei anneta lisätunteja joka vuosi.
(Hyväksytty 14.3.2013 käydyissä neuvotteluissa, johon osallistuivat kaupungin edustajat, opettajien pääluottamusmies ja
työsuojelu.)

Periaatepäätös:
Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 tulisi ylituntien määrä jakaa tasan luokanopettajien kesken huomioiden eri henkilöstöryhmien
opetusvelvollisuuteen luettavat tehtävät. Jos ylituntien määrästä tulee suuri, tulee tuntiopettajan palkkaamisen tarpeellisuutta
harkita. Mahdollisuuksien mukaan on pyrittävä palkkaamaan päätoiminen tuntiopettaja.
Perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 ja lukiossa tulee ylitunnit jakaa huomioiden kunkin aineenopettajan opetusvelvollisuus. Tunnit
voidaan jakaa eri asteiden opettajien kesken, jos muodollinen pätevyys mahdollistaa tämän. Jos ylituntien määrästä tulee suuri,
tulee tuntiopettajan palkkaamisen tarpeellisuutta harkita. Mahdollisuuksien mukaan on pyrittävä palkkaamaan päätoiminen
tuntiopettaja.
Maksujen periminen eräpäivän jälkeen vuotuisen viivästyskoron mukaan

talousosasto
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Perusteettomasti maksetun palkan takaisinperintä

henkilöstöpäällikkö

Korvauksen maksaminen sivistyslautakunnan ollessa korvausvelvollinen
kun korvaus ei nouse huomattaviin summiin
- muissa tapauksissa

sivistysjohtaja
lautakunta

Periaatepäätös:
Sovellusohje vahinkojen korvaamisesta
1. Korvaus myönnetään ainoastaan tunnin aikana tapahtuneista vahingoista ja niistä, jotka johtuvat opetustilanteesta.
Toimintasuunnitelmaan sisältyvä koulun ulkopuolinen toiminta lasketaan myös opetustilanteeksi.
2. Korvausperusteet eivät koske onnettomuutta, joka on aiheuttanut henkilövahingon.
3. Silmälaseille ja vaatteille aiheutuneet vahingot korvataan.
4. Kirjallisen selvityksen, jossa vakuutetaan, että vahinko on aiheutunut opetustilanteessa, antaa vastuussa oleva opettaja.
5. Jos oppilas/opiskelija on rikkonut järjestyssääntöjä tai ei ole noudattanut opettajan ohjeita, ei korvausta makseta.
6. Vahingonkorvausvelvollinen on se henkilö (oppilas/opiskelija), joka on aiheuttanut vahingon rikkomalla järjestyssääntöjä tai
olemalla noudattamatta opettajan ohjeita.
7. Vahingonkorvauksen määrä on enintään uuden hankintahinta, kuitenkin huomioiden silmälasien osalta 20 %:n
vuosivähennyksen ja vaatteiden osalta 15 %:n vähennyksen jokaista 6 kuukautta kohti.
Sivistystoimen ekonomi käsittelee vahingonkorvaushakemukset.

Oikeus delegoida hankintaoikeus myönnetyn määrärahan puitteissa

tulosvastaavat,
varhaiskasvatuksen ohjaaja,
päiväkodin johtaja ja rehtori

Laskujen tarkistaminen

tilaaja

Laskujen hyväksyminen

asianomainen esimies

Matkalaskujen allekirjoitus

matkalaskun jättävä
henkilö

Matkalaskujen tarkistaminen

matkalaskun jättäjä

Matkalaskujen hyväksyminen

tulosvastaavat

Päivärahan tai kurssimaksun sisältävien matkalaskujen hyväksyminen

sivistystoimen ekonomi

Oikeus hyväksyä kaikki laskut sekä jakaa ja hyväksyä investointimäärärahat
sivistysosaston sisällä

sivistysjohtaja
sivistystoimen ekonomi

Sivistystoimen ulkoiset ja sisäiset palvelujen ostot

sivistysjohtaja

Laskut, palkkiot ym., jotka koskevat hyväksyvää viranomaista,
ei saa itse edunsaaja hyväksyä vaan hyväksynnän tekee

lähin esimies

Hankinnat. Viite: Uudenkaarlepyyn kaupungin hankintaohje
Hankinnat, jotka vaikuttavat koko sektorin toimintaan (esim. tietokoneohjelmat)
Tavaroiden ja palvelujen hankinnat
Alle 5 000
Alle 30 000

sivistysjohtaja

Alle 150 000
Yli 150 000

esimies
tulosvastuullinen päällikkö ja Zachariasskolanin
rehtori
osastonjohtaja ja sivistystoimen ekonomi
lautakunta

Kirjallinen ilmoitus tarjouksen jättäjille

päätöksentekijä
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Periaatepäätös:
Kaupungin hankintaohjetta, joka koskee hankintalainsäädäntöä ja talousarvion seuraamista, tulee noudattaa kaikissa
hankinnoissa. Hankintojen tulee olla sektorin toimintaan sopivia.
Lahjojen ja testamenttien vastaanotto, mikäli ne eivät aiheuta
merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia
muissa tapauksissa

tulosvastaavat
lautakunta

Vastuu sivistystoimen vakuutusasioiden ja vakuutusvahinkojen
tiedottamisesta

sivistystoimen ekonomi

Kaupungin vahingonkorvausvaatimus

sivistysjohtaja tai lautakunta

Vahingonteoista tulee ilmoittaa aina poliisille ja sivistysjohtajalle

tulosvastaava, rehtori tai
päiväkodin johtaja

Päätös vaatia rangaistusta vahingonteon johdosta

sivistysjohtaja tai lautakunta

Kaikissa ATK-ohjelmissa, joita käytetään kunnan tietokoneissa, pitää olla lisenssi. Kunkin yksikön rehtori/päiväkodin johtaja tai
vaihtoehtoisesti IT-vastaava vastaavat siitä, että yksiköllä on tarvittavat lisenssit. Yhteisesti hankittavien lisenssien hankinnasta
vastaa tehtävään määrätty kanslisti tai kunnan IT-vastaava.
Oikeus hyväksyä kaikki laskut, mukaan lukien investointimäärärahat,
varhaiskasvatuksessa sekä aamu- ja iltapäivähoidossa

varhaiskasvatusjohtaja
sivistystoimen ekonomi

Toimintayksikön yksittäiset ulkoiset ja sisäiset palvelujen ostot

tulosvastaava

Laskutusperiaatteet, kassat, automaatit, rahastot ja ulkoiset varat
Soveltamisohjeessa tulee tuoda esille sivistysosaston laskutusta, kassanhoitoa ja automaatteja koskevat periaatteet seuraavasti:
- Tilapäiset tapahtumat ja/tai vuokrat laskutetaan joka kuukauden viimeisenä päivänä.
- Päivähoidolle jätetään tiedot joka kuukauden 3. päivä. Laskutus tapahtuu joka kuukauden 15. päivä, maksuaika on 14 päivää.
- Koulumatkatuet laskutetaan viimeistään joka kuukauden 10. päivä.
- Harjoittelijoiden palkkiot ja ateriat laskutetaan joka kuukauden viimeinen päivä.
- Työväenopisto laskuttaa lukukauden kestävät kurssit 1,5 kuukautta kurssin alkamisen jälkeen, lyhytkurssit kahden viikon
kuluttua kurssin päättymisestä ja myydyt palvelut joka kuukauden viimeinen päivä. Luennoista peritään käteismaksu tilaisuuden
yhteydessä.
- Vuokrat ja myydyt palvelut laskutetaan joka kuukauden viimeinen päivä. Kulttuurimatkoista, iltaesityksistä ym. peritään
käteismaksu tilaisuuden yhteydessä.
- Tähtihallin kausilaskutus tapahtuu ajalta tammi–helmikuu maaliskuun 10. päivä, ajalta maalis–toukokuu kesäkuun 10. päivä,
ajalta elo–lokakuu marraskuun 10. päivä ja ajalta marras–joulukuu tammikuun 10. päivä. Kenttien käytöstä laskutetaan
kausikäyttäjiä 10. lokakuuta.
- Tähtihallin kuntosalin yhden kuukauden poletit maksetaan suoraan kassaan ostohetkellä. Kolmen tai useamman kuukauden
käyttömaksu laskutetaan joka kuukauden viimeinen päivä tai käyttömaksun voi maksaa myös ostohetkellä kassalla. Palauttamatta
jääneistä poleteista veloitetaan 20 €.
- Muusta tilapäisestä hallin ja kenttien käytöstä laskutetaan joka kuukauden viimeinen päivä.
- Kaikki kassat ja automaatit tyhjennetään kaksi kertaa kuukaudessa, 15. ja viimeinen päivä, kuitenkin niin, että kassassa saa olla
enintään 100 € vaihtorahaa yhteensä enintään 500 €. Tapahtumien kassat tyhjennetään viimeistään seuraavana päivänä. Käteinen
viedään pankkiin tai talousosastolle sen henkilön toimesta, joka on päivävuorossa pankkien aukioloaikana.
- Kaikkien laskujen maksuaika on 14 päivää poikkeuksena työväenopisto, joka voi soveltaa 21 päivän maksuaikaa.
Stipendien säännöt, jaettavan summan suuruus, päätöksentekijät, rahastopääomien hallinnointi ja luettelo stipendin
saaneista sekä jaetut rahamäärät on säilytettävä kaupungin hallinnossa. Vastuuhenkilö on talousjohtaja.
Ulkoiset varat, joita koulu hankkii avustuksilla tai järjestämällä tapahtumia, tulee raportoida kirjallisesti seuraavalla tavalla:
- rahojen vastaanotto vahvistetaan kahdella allekirjoituksella
- taloushallinnon vastaanottaja vahvistaa allekirjoituksellaan vastaanoton ja kirjoittaa kuitin
- rahat talletetaan koulun tilille
- kirjallinen vahvistus tulee laatia ja siitä tulee käydä ilmi, mikä avustus tai tilaisuus on kyseessä, osallistujien lukumäärä ja
luettelo maksaneista
Koululla on oikeus kalenterivuoden aikana hallita kerättyjä ulkoisia varoja. Rehtori on vastuussa siitä.
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Henkilöstöä koskevat asiat
Palkoista ja sopimuksen mukaisista lisistä päättää

henkilöstösihteeri tai henkilöstöjaosto

Määräyksen alaiselleen henkilöstölle tehdä lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityötä
sekä olla valmiudessa Tähtihallilla ja kulttuuritapahtumissa
antaa

hyvinvointijohtaja

Määräys tehdä lisä-, yli-, ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaityötä

kirjastonjohtaja, työväenopiston rehtori
varhaiskasvatusjohtaja,
varhaiskasvatuksen ohjaaja, päiväkodin johtaja

Ylitöiden tarkistaminen annettujen tositteiden perusteella

sivistystoimen ekonomi

Ylitöiden laskeminen ja seuranta päiväkodeissa tapahtuu
Titania-työvuorosuunnitteluohjelmalla henkilökunnan antamien tositteiden
perusteella

päiväkodin johtaja,
varhaiskasvatusjohtaja

Ylityökorvausten noston hyväksyminen tositteita vastaan

ylityöhön määrännyt esimies

Yötyökorvausten maksamisen hyväksyminen (ennen klo 7.00 tehty työ) maksetaan päiväkodin johtaja,
palkkana, jätettyjen tositteiden perusteella
varhaiskasvatusjohtaja
Päätöksen sivutoimiluvan myöntämisestä tai sivutoimen vastaanottamisesta tekee henkilöstöjaosto
Periaatepäätös:
Työstä poissaolosta tulee aina tehdä kirjallinen virkavapauspäätös ja se pitää toimittaa sivistystoimen ekonomille.
Henkilökunnan, joka on poissa töistä yli kolme kuukautta, tulee luovuttaa työpaikan avaimet, puhelin ym. välineet poissaolon
ajaksi. Esimies vastaa tehtävästä.

Työryhmät ja toimikunnat nimeää
(päätöksestä tulee ilmetä toimikausi ja toimivalta)

lautakunta tai sivistysjohtaja

Lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan selvittäminen
töihin ottava viranomainen
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/sv/index/rekisterit/rikosrekisteri/yksityisenhenkilontiedonsaantioikeus/rikostaustaote.ht
ml
Todistuksen esittäminen ja sopimusten ja määräysten allekirjoittaminen

sivistystoimen ekonomi

Ilmoitus henkilökunnan taholta tulevasta uhkasta poliisi- tai sosiaaliviranomaiselle asianosainen henkilö tai esimies,
jos asia koskee koko henkilökuntaa
Sivistysosaston johtoryhmän nimeäminen

sivistysjohtaja

Koulutoimen johtoryhmän nimeäminen

sivistysjohtaja

Työsuojelun hyväksyminen ja riskien tunnistaminen työpaikalla

lautakunta

Apulaisrehtorin ja vararehtorin määrääminen

sivistysjohtaja

Päätös opettajanvirkojen riittävästä määrästä

sivistysjohtaja

Suoraan alaisuudessaan toimivan tilapäisen henkilöstön valitseminen enintään
kuudeksi (6) kuukaudeksi

rehtori

Tuntiopettajan valinta työväenopistoon enintään yhdeksi vuodeksi

rehtori

Päiväkodin johtajan määräys (4 vuoden määräys)

varhaiskasvatusjohtaja

Päiväkodin varajohtajan määräys

varhaiskasvatusjohtaja
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Päätös työntekijöiden riittävästä määrästä

varhaiskasvatusjohtaja

Perhepäivähoitajan valinta enintään yhdeksi (1) vuodeksi

varhaiskasvatuksen ohjaaja

Hoitohenkilökunnan valinta enintään yhdeksi (1) vuodeksi

varhaiskasvatusjohtaja

Hoitohenkilökunnan valinta enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi

varhaiskasvatuksen ohjaaja

”Kesätyöntekijöiden” valinta kaupungin yhteisistä hakemuksista

tulosvastaava

Eläkkeen myöntäminen

sivistysjohtaja

Anomuksesta tapahtuvan virasta tai työsuhteesta vapauttamisen myöntäminen

sivistysjohtaja

Työsopimuksen, virkamääräyksen ja toimenkuvauksen laatiminen

sivistystoimen ekonomi

Työsopimuksen, virkamääräyksen ja toimenkuvauksen hyväksyminen

työhön ottava viranomainen

Enint. kahden päivän palkallinen vapaa, ilman lääkärintodistusta, äkillisesti sairastuneen
lapsen hoidon järjestämiseksi (lapsi alle 10-vuotias)
sivistystoimen ekonomi
Palkallinen kahden päivän sairausloma voidaan myöntää
ilman lääkärintodistusta

sivistystoimen ekonomi

Päätöksen sairauslomasta < 1 kk tekee

sivistystoimen ekonomi

Päätöksen sairauslomasta > 1 kk tekee

sivistysjohtaja

Palkattoman virkavapaan/työvapaan
myöntää alaisilleen enintään 6 kk
yli 6 kk

tulosvastuullinen esimies
työhön ottanut viranomainen

Oikeuden osallistua kaupungin edustajana toiseen toimielimeen,
ei poliittiseen, myöntää

sivistysjohtaja

Ulkoinen tiedottaminen, esim. Wilman kautta

esimies

Kohtuuhintaiset edustusmenot vieraita ja isäntiä varten, kuten
lounaat, päivälliset, lahjat, avustukset ym. myöntää

tulosvastaavat

Lautakunnan puheenvuoron pitäminen oikeuselimissä, viranomaisasioissa ja muissa
yhteyksissä, mikäli lautakunta ei ole toisin päättänyt
sivistysjohtaja
Avainten luovuttaminen henkilökunnalle

työpaikan esimies

Periaatepäätös:
Jos muodollisesti pätevää opettajan sijaista ei ole saatavilla, tulisi pyrkiä siihen, että sijaisella on tarpeeksi kokemusta
opettamisesta ja/tai opettajantutkinnon opintoja tai opintoja kyseisestä oppiaineesta.
Työntekijän palkkaaminen tilapäisiin ja projektiluonteisiin työsuhteisiin

sivistysjohtaja,
tulosvastaava

Selonteko haetuista projektimäärärahoista asianosaiselle luottamuselimelle ja
lautakunnalle

Projektivastaava yhdessä
sivistystoimen
ekonomin kanssa

Päätös asian ilmoittamisesta, kun opettajan ohjauksessa oleva
opettajaksi opiskeleva opettaa

rehtori

Luokanvalvojan määrääminen lukuvuodeksi

rehtori

Opetusharjoittelijan/opettajaksi opiskelevan ottaminen ja ohjaaminen
(koululle tulevat korvaukset kirjataan koulun tilille)

rehtori, päiväkodin johtaja ja
ohjaava opettaja
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Sellaisten henkilöiden vastaanottaminen, joiden palkan ja muut kulut
maksaa jokin muu taho

tulosvastaava yhdessä
työpaikan henkilökunnan kanssa

Valvovan opettajan määrääminen

rehtori

Opettajan tehtävien antaminen hoidettavaksi toiselle opettajalle

rehtori

Yksityisoppilaat/-opiskelijat
kuulustelevan opettajan määrääminen
peruskoulun oppilaalle annetaan mahdollisuus suorittaa koe sellaisessa
aineessa, johon hän ei ole osallistunut
Oikeus päättää perustettavien virkojen aineyhdistelmästä
STFM 19.01.1995

rehtori
rehtori
lautakunta

Periaatepäätös:
Kaikki virat ja toimet on perustettu Uudenkaarlepyyn kaupunkiin. Lautakunta sijoittaa luokanopettajat kouluihin. Aineenopettajan
virat ovat yhteisiä luokkien 7–9 ja lukion kanssa sillä ehdolla, että pätevyysvaatimukset täyttyvät. Rehtori päättää tarpeen ja
tarkoituksenmukaisuuden perusteella sijaisen ottamisesta henkilökunnan lyhytaikaisten poissaolojen ajaksi!
Kurinpitomenettely; kirjallinen varoitus

lautakunta

Muistilista työtekijöille vaitiolovelvollisuuden alaisista asioista

esimies

Periaatepäätös:
Jos yhteistyö huoltajan ja opettajan/rehtorin välillä vaikeutuu niin, että yhteydenpito katkeaa, kutsutaan oppilashuoltoryhmä
välittäjäksi. Jos asia koskee rehtoria, on asiasta vastuussa vararehtori.

Periaatepäätös:
Sairausloma lähiomaisen kuoleman johdosta. (STFM 34 § 18.05.2000) Seuraavia menettelytapoja sovelletaan:
1. Esimiehellä on aina oikeus myöntää kaksi sairauslomapäivää ilman lääkärintodistusta. Sen jälkeen esimies voi myöntää
työntekijälle palkatonta virkavapaata aina kahteen viikkoon asti. Poikkeustapauksissa (delegoitu) myös pitemmäksi aikaa.
2. Sairausloma tulee kysymykseen, mikäli henkilö reagoi tapahtuneeseen voimakkaasti ja lääkäri toteaa työkyvyttömyyden.
Lääkärintodistus on esitettävä.
3. Työntekijä/viranhaltija käyttää ansaitsemiaan lomapäiviä.
Kaikissa tapauksissa suositellaan kriisiapua.

VARHAISKASVATUSJAOSTO 21.10.2009, 66 §; Henkilöstömitoitus lasten päivähoidossa
Varhaiskasvatusjaosto päätti keskustelun jälkeen, että jos päivähoitopaikassa ei ole riittävästi henkilökuntaa, ei päivähoitopaikkaan
voida ottaa lapsia enempää kuin laki sallii. Pahimmassa tapauksessa kysymykseen voi tulla päivähoitopaikan sulkeminen.

VARHAISKASVATUSJAOSTO 21.10.2009, 67 §; Periaatteet koskien tehdyn ylityön ottamista vapaana
1. Vapaa otetaan silloin, kun lapsimäärä on pienempi ja koko henkilökuntaa ei tarvita paikalla.
2. Vapaa otetaan kesäaikaan tai muiden lomien aikana.
3. Vapaa otetaan silloin, kun sijainen on paikalla tai palkataan.
Päiväkodeissa, perhepäiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa ylityöt otetaan vapaana vuoden mittaan.
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Varhaiskasvatuksen henkilökunnan ylityöt
Ylitöiden tasoittumisjaksot ovat 28.2., 30.6., 31.10. ja 31.12. Ylityöt otetaan vapaana yllä mainittujen periaatteiden mukaisesti.
Kaikki ylityö tulee kirjata työnantajan määräämien periaatteiden mukaisesti. Ylityölaskenta tehdään työehtosopimukseen
perustuvalla varhaiskasvatuksessa käytettävällä työvuorojen suunnitteluohjelmalla ja ylityökorvauksista päättää päiväkodin
johtajat, varhaiskasvatuksen ohjaaja tai varhaiskasvatusjohtaja.
HENKILÖSTÖJAOSTO 4.12.2017, 35 §; Soveltamisohjeet päiväkodin johtajille ja lastentarhanopettajille. Ote työaikaa ja
ylitöitä koskevista ohjeista:
Päiväkodin johtaja määrää päiväkodin henkilöstön työtehtävät toiminnan edellyttämien tarpeiden mukaan ja huolehtii siitä, että
kasvatushenkilöstöllä on riittävästi aikaa suunnitteluun.
Tasoittumisjakso on 3 viikkoa siten, että työaika on keskimäärin 38 h 45 min/viikko. Kun työviikkoja suunnitellaan, voi
viikkotyöaika vaihdella viikosta toiseen. Ei kuitenkaan niin, että viikkotyöaika vaihtelee hallitsemattomasti, vaan
työaikatarve on ennalta arvioitu ja henkilöstö tekee työtä aiemmin päätettyjen työaikojen mukaisesti.
Työvuoroja suunniteltaessa on ennakoitava tuleva työaikatarve, kuten esim. vanhempainillat ja kurssit, eli ne tulee sisällyttää
työvuoroihin.
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Henkilöstön kuuleminen
Henkilöstön työtilannetta keskeisesti koskevissa kysymyksissä pyydetään asianosaisen henkilöstön lausunto ennen päätöksen
tekemistä.

Palvelussuhteen kesto, rekrytointi ja virkavapaat
Opettajien palvelussuhteiden kestoa koskevat periaatteet
Palkkaaminen koko lukuvuoden ajaksi
–31.7. nk. koko vuoden sijaisuus koskee kaikkia opettajia
Palkkaaminen ainoastaan syyslukukaudeksi
1.8.–31.12. tai enintään siksi ajaksi kuin sijaisuus jatkuu.
Palkkaaminen ainoastaan kevätlukukaudeksi
2.1.–30.6. tai enintään siksi ajaksi kuin sijaisuus jatkuu.
Lukuvuoden aikana alkava palvelussuhde, joka jatkuu kesän yli seuraavaan lukuvuoteen
Jos saadaan palkattua muodollisesti pätevä sijainen, voi sijaisuusmääräys koskea koko virkavapausaikaa. Muodollisesti
epäpätevän sijaisen sijaisuusmääräys päättyy kevätlukukauden lopussa siten, että syyslukukaudeksi voidaan hakea muodollisesti
pätevää sijaista.

Lyhyempien palvelussuhteiden kestoa koskevat periaatteet
Sijainen palkataan virkavapaan keston ajaksi kuitenkin niin, että sijaisuus loppuu ennen pyhää tai lomaa, jos vakituinen
viranhaltija palaa töihin heti pyhän tai loman jälkeen.

Rekrytoinnin periaatteet
Virat/toimet julistetaan haettaviksi aina kunnan hallintosäännön mukaisesti.

Virkavapaan myöntämisen periaatteet
Seuraavan lukuvuoden virkavapauksia ja vuorotteluvapaita koskevat hakemukset tulee jättää ennen maaliskuun 1. päivää.
Lukuvuoden aikana haetut virkavapaat myönnetään harkinnan perusteella.
Toisen väliaikaisen viran hoitamiseen (koskee toisen työnantajan palvelussuhdetta) myönnetään virkavapaata korkeintaan yhdeksi
vuodeksi, kuitenkin korkeintaan lukuvuoden loppuun asti.
Toisen vakituisen viran hoitamiseen myönnetään virkavapaa korkeintaan yhdeksi vuodeksi. Opettajalle myönnetään virkavapaata
korkeintaan lukuvuoden loppuun. Perusperiaatteena on, että henkilöllä ei ole kahta vakituista virkaa samanaikaisesti.
Virkavapaus muun henkilökohtaisen syyn perusteella myönnetään harkinnan jälkeen, kuitenkin korkeintaan yhdeksi vuodeksi.
Opettajiin sovelletaan soveltuvin osin samoja periaatteita kuin mitä opettajien palvelussuhteen kestosta mainitaan kohdassa 9.1.
Vastuu sijaisen neuvomisesta on pääasiallisesti lähimmällä esimiehellä yhdessä virkavapautta hakevan kanssa. Suunnittelun
kannalta on erittäin tärkeää, että hakija ottaa hyvissä ajoin yhteyttä esimieheensä, kun kyseessä on lyhyempi virkavapaa, ja
pidemmissä virkavapaissa myös sivistyskansliaan. Aikaisemmin myönnetyt virkavapaat voivat vaikuttaa uusien virkavapaiden
myöntämiseen.
Harkintaan perustuvat virkavapaat voidaan periaatteista poiketen myöntää, jos erityinen syy voidaan näyttää toteen. Virkavapaan
myöntämisen ehtona on, että saatavilla on muodollisesti pätevä sijainen tai muu sellainen sijainen, joka koulutuksen ja
työkokemuksen perusteella on työnantajan hyväksyttävissä. Opettajan tulee ilmoittaa vähintään 4 kuukautta ennen lukuvuoden
alkua (1.8.) aikomuksistaan virkavapaan päättymisen jälkeen. Muu henkilökunta tekee ilmoituksen 4 kuukautta ennen virkavapaan
päättymistä.
Muut virkavapaat, jotka eivät perustu harkintaan, noudattavat voimassa olevia lakeja ja sopimuksia esim. opintovapaa, hoitovapaa,
jne.

Vuorotteluvapaan periaatteet
Lautakunta on vahvistanut opetushenkilöstölle seuraavat vuorotteluvapaan soveltamisohjeet ja ehdot:
 Vuorotteluvapaan tulee mahdollisuuksien mukaan ajoittua samaan aikaan kyseessä olevan koulun lukukausien tai jaksojen
kanssa. Työnantaja vahvistaa vuorotteluvapaan pituuden voimassa olevien ehtojen ja työpaikan tarpeen mukaan.
 Jos henkilö on ollut virassa ennen syyslomaa, talvilomaa tai pääsiäislomaa, hänen tulee saada palkka loman ajalta.
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 Koko syyslukukauden kestävän vuorotteluvapaan tulee ajoittua ajalle 1.8.–31.12. Jos vuorotteluvapaa jatkuu vuodenvaihteen
jälkeen, sijaisen tulee saada palkka koko joululoman ajalta.

 Koko kevätlukukauden kestävän vuorotteluvapaan tulee alkaa ensimmäisestä koulupäivästä ja päättyä 30.6.
 Palkka maksetaan sopimuksen mukaan.
 Vuorotteluvapaalla olevan opettajan sijaisella tulee olla opettajan pätevyys tai dokumentoitu kokemus opettajan työstä.

Poikkeus
Poikkeuksena ovat henkilöt, joiden asema on sellainen, että heille myönnettävän virkavapauden voidaan todeta vaikeuttavan
toimintaa. Näissä tapauksissa virkavapausanomus käsitellään tapauskohtaisesti asiaomaisen elimen toimesta.

64

Koulutilojen ja kaluston vuokraus
Koulun rehtori tai muu asianomainen viranomainen myöntää luvan käyttää koulutiloja muuhun tarkoitukseen kuin koulun
omaan toimintaan.

Ehto:
Vastuussa olevan johtajan on oltava paikalla jokaisessa tilaisuudessa.

Tilaisuuksissa tulee vallita hyvä järjestys, koulun omaisuudesta tulee huolehtia ja kantaa siitä vastuu sekä noudattaa
koulun järjestyssääntöjä ja muita ohjeita. Tupakointi on kielletty koulukiinteistössä tai koulualueella.

Koulutilojen käyttäjä korvaa tavalla tai toisella aiheutuneet vahingot.

Koulu tulee jättää siihen kuntoon kuin se oli vastaanotettaessa. Rehtorilla on oikeus korjauttaa vahingot, siivota ym. ja laskuttaa
käyttäjää, mikäli vuokraehtoja ei ole noudatettu.

Vuokralaiselle tulee kertoa ehdoista!

Yhdistykset ja yhteisöt, jotka toimivat koulun oppilaaksiottoalueella ja joiden jäsenistä suurin osa asuu kyseisellä alueella,
saavat käyttää koulun tiloja kerran viikossa maksutta. Vuokrasta vapautettuja ovat myös lapsi- ja nuorisotoiminta (kerran
viikossa).
Epäselvissä tapauksissa rehtori tekee päätöksen vuokrauksesta.

Jos vuokralainen haluaa käyttää kaupungin henkilöstön palveluja, tulee korvauksen olla työehtosopimuksen
mukainen. Minimiveloitus vahtimestarista/talonmiehestä on 1 tunti.

Laskutus tapahtuu sivistystoimen kanslian toimesta rehtorin ilmoituksen perusteella. Suuremmat tapahtumat ja pitempiaikainen
tilojen vuokraus laskutetaan lautakunnan/lautakuntien hyväksymien tarjousten perusteella.

Jos keittiötä käytetään, vastuussa olevalla henkilöllä tulee olla koulutus ja työkokemusta suurtalouskeittiöstä.
Zachariasskolanin keittiössä on oltava paikalla yksi henkilökuntaan kuuluva. Vuokralainen sopii asiasta yhdessä emännän kanssa.

Laskutus tapahtuu lautakunnan vahvistamien maksujen mukaisesti.
Viite: Tilapäismajoitus-liite.
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Kalustoluettelo
Seuraavat tiedot tulee olla merkittynä:
Hankintavuosi
Esimerkiksi:
1989
2004

Kalustomerkintä

Lukumäärä

Poistettu

Lukumäärä

Päiväys

Kirjoituskone

5

Lahjoitus
päiväkodille
Myyty

3

22.03.1996

2

02.06.1996

Tietokone

1

Sijoitus

Kuddnäs

Kalustoluettelo voidaan tehdä koko toimintaa koskien tai huonekohtaisesti.
Kaluston arvon on oltava vähintään 80 €. HUOM! Käyttötarvikkeet eivät kuulu kalustoluetteloon.
Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä sivistystoimen ekonomiin.
Seuraavista tiloista tulee kuitenkin laatia erillinen kalustoluettelo:
- opetuskeittiö
- puutyöluokka
- tekstiililuokka
- liikuntasali
- fysiikan/kemianluokka
- biologian luokka
- musiikkiluokka
- kirjasto

Yllä mainittujen oppiaineiden kalustoluettelon tulee sisältää aineelle ominainen kiinteä kalusto. Opetukseen käytettyä yleistä
kalustoa, kuten televisioita, videoita ym. ei merkitä tähän luetteloon (jos kalustoluettelo on yhteinen koko koululle). Nämä laitteet
merkitään koulun yleiseen kalustoluetteloon.
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Kartta perusopetuksen
oppilaaksiottoalueista

esikoulu – 6. lk
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Johtoryhmä(ehdotus toimintamalliksi)
Koordinointi
- Talous
- Henkilöstö, miten käytämme henkilöstöresursseja
parhaiten
- Muut resurssit
- Aktiviteetit
Johtaminen
- Laaja-alaiset päätökset
- Päämäärät ja arvot

- Visiot
- Laaja-alaiset tavoitteet (näiden seuraaminen
muodostaa 80 % johtoryhmän työstä)
Talousarvio
Talousarvion seuranta
Tavoitteiden muotoilu
Laaja-alaisten
tavoitteiden seuranta
- Tavoitejohtaminen, johdetaan tavoitteilla
sääntöjen ja yksityiskohtien sijaan.
- Mistä tiedämme, olemmeko hyviä?
Laaja-alaisten päätösten tekeminen.
Aktiviteettien/projektien käynnistäminen ja toteuttaminen
Sivistysosaston visioiden yhdistäminen tavoitteisiin
- Mitkä ovat visioiden menestystekijöitä, SWOT
Arvopohja
Toimintatapa, esim. henkilöstöongelma, mikä on
toimintatapamme
Asioilla pallottelu (kysymysten esilletuonti)
Ympäristön havainnointi (Inputs)
Kenen tulisi kuulua johtoryhmään?
- Osastojen johtajien
Työskentelytapa
Johtoryhmällä on kokous kerran kuukaudessa
X tuntia/kokous
Joka kuun Xpäivä
Vuosisuunnitelma
Tam Kehittämispäivä (talousarvion mahdollisuudet)
Hel
Maa Tilinpäätös
Huh
Tou
Kes
Hei
Elo Talousarvio ja kehit.päivä, 2 pv
Syy
Lok Talousarvio, seuranta
Mar
Jou
Kokous
Selvä tavoite
Aikataulu ja esityslista
Kokouksen vetäjä
Aktiiviset hyvin valmistautuneet osallistujat
Kokouksen säännöt (pelisäännöt ja solidaarisuus)
Ajankohtaiset asiat ilmoitetaan vähintään viikkoa
ennen kokousta
Esityslista osallistujille viikko ennen kokousta
Toimintasuunnitelma ja päätösten kirjaaminen

Kehittäminen
- Toiminta
- Ihmiset
- jne.
Edustaminen ulospäin
Mitä valtuuksia johtoryhmällä on? Mitä
vaikutusmahdollisuuksia johtoryhmällä on?
Mihin haluamme vaikuttaa?
Millainen on arvopohjamme? Saammeko tehdä virheitä?
Mitä kannatamme? Mitä – Miten – Miksi? Jos ihmiset
ymmärtävät MIKSI, on helppoa perustella ja ymmärtää.
Nykytilanne… ......................................... Tavoitteet?

Toimintasuunnitelma: Mitä – Miten – Vastuuhenkilö – Aika
Johtoryhmän kokous
Tarkoitus
Johtaa, kehittää ja koordinoida sivistysosaston toimintaa.
Kuinka usein: 1 kerran kuukaudessa
Paikka: ilmoitetaan erikseen
Päivä: kuukauden ensimmäinen keskiviikko
Aika: klo 08.30–11.30
Vastuuhenkilö:
sivistysosaston johtaja
Osallistujat
X
Kokouksen säännöt
Avoimuus
Osallisuus
Laatu (pysyminen aiheessa)
Käytetään menetelmää, jossa kaikki pääsevät esille
Agenda
1. Toimintasuunnitelman seuranta
a. Ajankohtaiset seurattavat asiat
2. Eri yksiköistä saadut tiedot
3. Lautakunnasta, jaostosta ja poliitikoilta saadut tiedot
4. Tavoitteiden seuranta
a. Koulutuspoliittisen ohjelman
tavoitteet (vastuuhenkilö)
b. Sivistystoiminnan yleiset
tavoitteet (vastuuhenkilö)
c. jne.
5. Talousarvion seuranta
6. Projektiraportit
7. Henkilöstön tilanneraportti
8. Ajankohtaiset aiheet, ennalta ilmoitetut
9. Muut kysymykset
10. Uusi toimintasuunnitelma, läpikäyminen
Inputs
Toimintasuunnitelma (sihteeri)
Eri yksiköistä saadut tiedot (vastaava osastonjohtaja)
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Lautakunnasta, jaostosta ja poliitikoilta saadut tiedot
(esittelijä)
Tavoitteet (puheenjohtaja)
Talousarvion seuranta (ekonomi),
Projekti (projektivastaava)
Henkilöstöraportti (henkilöstövastaava)
Ajankohtaiset aiheet (aiheen esittelijä)
Outputs
Päivitetty toimintasuunnitelma ja päätösmuistio, joka
lähetetään jäsenille kokouksen jälkeen.
Sähköposti kaikille. Yksikköä koskevat asiat tiedotetaan
kaikille vastaaville esimiehille.
Menestystekijät (jotka ovat vallassamme)
Sitoutunut henkilöstö
”Ajan tasalla”
Askeleen edellä
Työntekijöiden kehittäminen
-mahdollisuudet ja edellytykset

Tietämys
Yhteistyö
Kuuntelevat poliitikot – ”asiakaskokemukset”
Johtoryhmän tehtävät
Asiakasnäkökulma
- Osallistujien määrä, palaavat
- Monimuotoisuus
- Toteutetut aktiviteetit
Työntekijöiden näkökulma
- Poissaolokerroin
- Käydyt kehityskeskustelut
- Tavoitteiden seuranta
Yhteiskunnallinen näkökulma
- Mitä ja paljonko toiminnastamme kirjoitetaan
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Suunnitelmat ja ohjeet
http://intra.nykarleby.fi/

Soveltamisohjeet ja liitteet
http://www.nykarleby.fi/smabarnspedagogik-and-skola/skolvasendet

http://intra.nykarleby.fi/personalinfo/

