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3. Sivistystoimen toimiala
1 § Toiminta-ajatus
Sivistystoimi tukee yksilön ja yhteisön myönteistä kasvua ja kehitystä luomalla kuntalaisille
edellytyksiä oppimiseen, henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen kehittymiseen sekä
vapaaseen kansalaistoimintaan.
2 § Organisaatio ja johtaminen
Toimialaa johtaa sivistystoimen johtaja.
Toimiala muodostuu seuraavista tulosyksiköistä:
1) suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, johtajana suomenkielisen opetustoimen johtaja,
2) suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö, johtajana suomenkielisen
varhaiskasvatuksen johtaja,
3) ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulosyksikkö, johtajana ruotsinkielisten
sivistyspalvelujen johtaja,
4) kulttuurin tulosyksikkö, johtajana kulttuurijohtaja,
5) liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö, johtajana liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja
Toimialajohtajan alaisuudessa on lisäksi toimialan esikunta.
Sivistystoimen johtaja määrää toimintaohjeella tarkemmasta organisaatiorakenteesta,
tehtävistä ja ratkaisuvallasta.
3 § Tulosyksikköjen tehtävät
1) Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön tehtävänä on järjestää osaltaan esiopetus,
perusopetus, lukiokoulutus ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä
vastata osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä.
2) Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön tehtävänä on järjestää osaltaan
varhaiskasvatuspalvelut mukaan lukien esiopetus.
3) Ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulosyksikön tehtävänä on järjestää osaltaan
varhaiskasvatuspalvelut, esiopetus, perusopetus, ja lukiokoulutus ja opiskeluhuollon
psykologi- ja kuraattoripalvelut, vapaan sivistystyön koulutus, vastata koululaisten aamuja iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä osallistua ruotsinkielisten nuoriso- ja
kulttuuripalvelujen toteuttamiseen.
4) Kulttuurin tulosyksikön tehtävänä on kehittää kaupungin kulttuuritarjontaa ja kulttuurista
profiilia sekä ohjata ja järjestää tulosyksikön vastuulla olevien kuntalaisten vapaa ajan
palvelujen tuottamista. Lisäksi sen tehtävänä on erityisesti palvelualueittensa yhteistyön
ja palvelujen alueellisen järjestämisen kehittäminen.
5) Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kuntalaisten liikunnan
edistämisestä sekä vastata kaupungin nuorisotyöstä. Lisäksi se vastaa kaupungin
satamiin ja leirintäalueisiin liittyvistä tehtävistä ja nuorisovaltuustoa koskevista asioista.
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4 § Esikunnan tehtävät
Esikunta vastaa
1) toimialan strategian, toiminnan ja talouden suunnittelun, seurannan sekä arvioinnin
valmistelusta,
2) toimialan päätöksentekoprosessin toimivuudesta, viestinnästä ja tukipalveluista sekä
3) toimialan seutuyhteistyön valmistelusta.
5 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta
Tässä säädetyn lisäksi viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään henkilöstösäännössä,
hankintasäännössä ja toimintaohjeissa.
Kirjastojen aluejohtajat päättävät kirjastolain 15 §:n mukaisesta käyttökiellosta.
Viranhaltijan päätösvallan käyttämisestä varhaiskasvatuspalveluissa ja opetuslainsäädännön
mukaisissa asioissa määrätään suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä
svenska rum -lautakunnan päätöksellä.
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