
NOKIAN KAUPUNKI

Sivistyslautakunnan delegointisääntö 1.9.2022 alkaen

NOK/145/00.01.01/2020

Sivistyspalvelut, sivistysjohtaja Mika Seppänen: 

Kuntalain (410/2015) 91 §:n 1. momentin mukaan valtuusto voi siirtää 
toimivaltaansa edelleen kunnan muille toimielimille, viranhaltijoille ja 
luottamushenkilöille niissä asioissa, joita ei ole säädetty laissa valtuuston 
päätettäväksi. Edelleen kuntalain 91 §:n 2. mom. mukaan valtuusto voi 
hallintosäännössä antaa kunnan muulle viranomaiselle oikeuden siirtää 
toimivaltaansa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei ole mahdollista enää 
delegoida eteenpäin. 
Nokian kaupungin hallintosäännön 30 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää 
toimialansa lainsäädännöstä tulevista velvoitteista siltä osin kuin 
hallintosäännössä ei muuta määrätä, eikä niitä ole delegoitu palvelualueen 
viranhaltijalle. Hallintosäännön 26 §:n mukaan lautakunta voi siirtää 
toimivaltaansa edelleen alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle ja lautakunta 
päättää toimialansa delegointisäännöstä.

Toimivalta
Nokian kaupungin hallintosääntö 26 § ja 30 §

Sivistysjohtajan ehdotus 
Sivistyslautakunta päättää

delegoida toimivaltaansa sivistyspalvelualueen viranhaltijoille 1.9.2022 alkaen 
seuraavasti:

Johtava rehtori
- päättää peruskoulun aloittavien oppilaiden oppilaaksi otosta sekä opetuksen 

poikkeavasta ajankohdasta psykologilausunnon perusteella,  
- päättää toissijaisen koulupaikan myöntämisestä 1-6-luokkien oppilaille sekä 

siihen mahdollisesti liittyvästä koulukuljetusoikeudesta, 
- päättää pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ottamisesta ja päätöksen 

purkamisesta, jos päätös tehdään perusopetuksen aikana,  
- päättää vammaisen tai muun erityistä tukea tarvitsevan, pidennetyn 

oppivelvollisuuden piirin kuuluvan oppilaan oikeudesta saada maksutta 

66 §
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opetukseen osallistumisen edellyttämää tulkitsemis- ja avustajapalvelua sekä 
erityisiä apuvälineitä

- päättää perusopetuksen oppilaan siirtymisestä toisen kouluyksikön 
pienluokkaan,  

- päättää oppilaan oikeudesta opiskella vieraan kunnan alueella ja 
kustannusten korvaamisesta tapauksissa, jossa kunta osoittaa koulupaikan 
vieraasta kunnasta,  

- päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä 
- päättää oppivelvollisuuslain mukaisesta opiskelupaikan osoittamisesta
- päättää koulujen tuntikehyksestä ja kouluille annettavasta resurssista 

talousarvion määrärahojen puitteissa,
- päättää oppilaan iltapäivätoimintaan ottamisesta ja tekee iltapäivätoiminnan 

maksupäätökset lautakunnan päätösten ja ohjeiden mukaisesti. 

Varhaiskasvatuksen johtaja
- päättää lapsen erityisestä tuesta esiopetuksen ajalta sekä pidennetystä 

oppivelvollisuudesta
- päättää yleistä tai tehostettua tukea saavan lapsen tukipalveluista ja 

apuvälineistä,
- myöntää vapautuksen asiakasmaksusta erityishuolto-ohjelman perusteella.

Vapaa-aikajohtaja
- päättää vapaa-aikapalveluiden projektituista vapaa-aikajaoston päättämän 

avustusohjeen mukaisesti 1 000 euroon asti, 
- päättää vastuullaan olevien yksiköiden aukioloajoista, käyttövuoroista ja 

tilojen vuokraamisesta sekä tilapäisestä vastikkeettomasta luovuttamisesta 
ulkopuolisten käyttöön vastuulautakunnan määrittelemin perustein.

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
- päättää seutukunnallisen sopimuksen mukaisesta lasten 

varhaiskasvatuspaikkojen ostamisesta ja myymisestä, 
- päättää varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuotannon palveluseteleiden 

myöntämisestä, 
- hyväksyy yksityiset palvelusetelipalvelun tuottajat nokialaisten lasten osalta, 
- päättää lapsen varhaiskasvatuksen tehostetusta ja erityisestä tuesta 

yksityisten päiväkotien osalta, 
- päättää varhaiskasvatuksen yleistä tukea saavan lapsen tukipalveluista ja 

apuvälineistä yksityisten päiväkotien osalta. 
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Luokanopettajan/luokanvalvoja
- myöntää oppilaalle/opiskelijalle väliaikaisen vapautuksen opetuksesta 1-5 

päivää.

Perusopetuksen rehtori
- päättää perusopetuksen oppilaan erityisestä tuesta oman koulun oppilaiden 

osalta 
- päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta,
- päättää oppilaan painotusluokalle ottamisesta lautakunnan päätösten sekä 

laissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti, 
- päättää oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä sekä korvaavan opetuksen 

järjestämisestä, 
- päättää perusopetuksen oppilaan valinnaisaineesta huoltajaa kuultuaan,  
- päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi luvusta, 
- päättää opettajan muualla kuin koulussa opiskelevalle oppivelvolliselle, 
- päättää huoltajan anomuksesta oppilaan oppiaineesta 

vapauttamisesta/vaihtamisesta sekä vapaaehtoisen oppiaineen opiskelun 
lopettamisesta kuultuaan huoltajaa sekä ko. aineen opettajaa, 

- myöntää oppilaalle väliaikaisen vapautuksen opetuksesta yli viisi koulupäivää 
kestävään keskeytykseen ja päättää viranomaislausuntoon perustuvissa 
tapauksissa oppilaan väliaikaisesta vapauttamisesta oppiaineen opiskelusta,  

- päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle, 
- päättää oppilaan opetukseen osallistumisen epäämisestä,
- esittää sivistyslautakunnalle oppilaan erottamista määräajaksi, 
- päättää yleisopetuksen oppilaan vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen 

järjestämisestä, 
- päättää koulun henkilökuntaa ja oppilaita kuultuaan järjestyssäännöistä ja 

oppilaskunnan ja kerhojen säännöistä,  
- päättää oppilaan harkinnanvaraisesta oikeudesta maksuttomaan 

kuljetukseen koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti,  
- päättää kesken lukuvuoden koulun aloittavien oppilaiden oppilaaksi 

ottamisesta, 
- määrää kotona opiskelevan oppivelvollisen edistymisen tutkivan opettajan ja 

valvonnan järjestelyt  
- päättää poikkeuksellisesta oppilaan siirtämisestä vuosiluokalta toiselle, 
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- päättää toissijaista koulupaikkaa hakevien 7-9 -luokkien oppilaiden 
ottamisesta koulun vapaille oppilaspaikoille sivistyslautakunnan antamien 
ohjeiden mukaisesti, 

- päättää oppilaan ottamisesta joustavaan perusopetukseen, 
- päättää koulunsa oppilaaksi otetun oppivelvollisen perusopetuksen 

oppimäärän suorittamisesta, 
- päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta sääntöjen mukaisesti, 
- Päättää kaupunginhallituksen ja vastuulautakunnan määrittelemin perustein 

yksikkönsä niiden tilojen luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön, joiden 
luovuttamista ei ole annettu toisen viranhaltijan tai toimielimen vastuulle. 

Lukion rehtori
- päättää opiskelijan erityisestä tuesta, 
- päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta, 
- päättää opiskelijan painotusluokalle ottamisesta lautakunnan päätösten sekä 

laissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti,  
- päättää opiskelijan erityisistä opetusjärjestelyistä sekä korvaavan opetuksen 

järjestämisestä,  
- päättää huoltajan anomuksesta opiskelijan oppiaineesta vapauttamisesta, 
- myöntää opiskelijalle väliaikaisen vapautuksen opetuksesta yli viisi 

koulupäivää kestävään keskeytykseen ja päättää viranomaislausuntoon 
perustuvissa tapauksissa oppilaan väliaikaisesta vapauttamisesta oppiaineen 
opiskelusta,   

- päättää kirjallisen varoituksen antamisesta opiskelijalle,  
- päättää opiskelijan opetukseen osallistumisen epäämisestä,
- esittää sivistyslautakunnalle oppilaan erottamista määräajaksi,
- päättää koulun henkilökuntaa ja opiskelijoita kuultuaan järjestyssäännöistä ja 

opiskelijakunnan sekä kerhojen säännöistä,   
- määrää kotona opiskelevan oppivelvollisen edistymisen tutkivan opettajan ja 

valvonnan järjestelyt,  
- päättää lukion opiskelijaksi ottamisesta sivistyslautakunnan määräämissä 

rajoissa  
- myöntää luvan lukion suoritusajan pidennykseen,  
- myöntää luvan suorittaa lukion opintoja opetukseen osallistumatta,  
- päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta,  
- päättää opiskelijan ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyvistä asioista 

ylioppilastutkintolautakunnan määräämissä rajoissa,   
- tekee päätöksen lukion opiskelijan eroamisen ajankohdasta,
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- päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta sääntöjen mukaisesti,
- päättää kaupunginhallituksen ja vastuulautakunnan määrittelemin perustein 

yksikkönsä niiden tilojen luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön, joiden 
luovuttamista ei ole annettu toisen viranhaltijan tai toimielimen vastuulle.

Pirkan opiston rehtori
- päättää opiston tilauskoulutuksen tarjonnasta ja hinnoittelusta Pirkan opiston 

jaoston antamien ohjeiden mukaisesti,  
- päättää opiston opiskelijaksi ottamisen perusteista,   
- päättää opiston opiskelijaryhmien osallistujamäärien määritysperusteista 

sivistyslautakunnan alaisen jaoston antamien ohjeiden mukaisesti, 
- päättää taidekoulun ja vapaan sivistystyön taideopetuksen opiskelijoiden 

valintakriteerien laadinnasta, opiskelijoiden ottamisesta sekä opinto-
oikeuden rajoittamisesta,

- päättää taidekoulujen opiskelijaryhmien osallistujamääristä opistossa 
hyväksyttyjen määritysperusteiden mukaisesti,

- päättää kaupunginhallituksen ja vastuulautakunnan määrittelemin perustein 
yksikkönsä niiden tilojen luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön, joiden 
luovuttamista ei ole annettu toisen viranhaltijan tai toimielimen vastuulle.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja
- päättää lasten ottamisesta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piiriin 

yksikkönsä osalta,  
- päättää esiopetukseen osallistuvien lasten oikeudesta maksuttomaan 

kuljetukseen koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti, 
- päättää lapsen varhaiskasvatuksen tehostetusta ja erityisestä tuesta 

yksikkönsä osalta,  
- päättää varhaiskasvatuksen yleistä tukea saavan lapsen tukipalveluista ja 

apuvälineistä yksikkönsä osalta,
- myöntää luvan palveluyksikkökiinteistön tai -huoneiston ulkopuoliseen 

käyttöön kaupunginhallituksen ja vastuulautakunnan määrittelemin 
perustein, jos luovuttamista ei ole annettu toisen viranhaltijan tai 
toimielimen vastuulle.

Vapaa-aikayksiköiden palvelupäällikkö
- huolehtii muista yksikön tilojen vuokraamiseen liittyvistä velvoitteista 

kaupunginhallituksen ja vastuulautakunnan määrittelemin perustein,  
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- päättää vastuullaan olevien yksiköiden aukioloajoista, käyttövuoroista ja 
tilojen vuokraamisesta sekä tilapäisestä vastikkeettomasta luovuttamisesta 
ulkopuolisten käyttöön vastuulautakunnan määrittelemin perustein, 

- liikuntapalvelupäällikkö päättää koulukiinteistöjen liikuntasalien ja muiden 
vuokrattavien liikuntatilojen koko kaudelle haetuista sekä koulutyön 
ulkopuolelle sijoittuvista käyttövuoroista,

- päättää vastuullaan olevan yksiköiden käyttöä koskevista säännöistä,
- kirjastopalvelupäällikkö valitsee kirjaston aineiston ja päättää kirjaston 

kokoelmiin kuuluvan aineiston poistoista. 

Uimahallipalveluesimies
- päättää uimahallin tilojen ja alueiden lyhytaikaiseen, enintään seitsemän 

vuorokautta, käyttöön luovuttamisesta vastuulautakunnan päättämien 
periaatteiden mukaisesti, 

- myöntää uimahallin aukiolon ulkopuolisen käytön vuorot.

Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri
- tekee varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset perustuen lakiin 

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.  

Kokouskäsittely 
Jäsen Timo Lehtonen teki ehdotuksen, että asia palautetaan uudelleen 
valmisteltavaksi.

Kannatus: Miika Pulakka 

Koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. 

Puheenjohtaja teki esityksen, että käsittelyä jatketaan esittelijän ehdotuksen 
pohjalta. 

Puheenjohtaja teki ehdotuksen äänestyksestä: Äänestys suoritetaan 
kädennostoäänestyksenä. 

Ensin nostavat kätensä puheenjohtajan ehdotusta kannattavat. Ehdotusta 
kannattivat: Johanna Ahvenvaara, Katri Helenius, Hannele Kuusela, Roope Lehto, 
Jenni Rantala, Kari Mustalahti ja Janette Salminen.
Timo Lehtosen ehdotusta kannattivat: Timo Lehtonen ja Miika Pulakka.
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Äänestyksen tulos: Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin äänin 7-2.

Asian esittelijä, sivistysjohtaja Mika Seppänen muutti päätösehdotuksensa:

Sivistyslautakunta päättää

delegoida toimivaltaansa sivistyspalvelualueen viranhaltijoille 1.9.2022 alkaen 
seuraavasti:

Johtava rehtori
- päättää peruskoulun aloittavien oppilaiden oppilaaksi otosta sekä opetuksen 

poikkeavasta ajankohdasta psykologilausunnon perusteella,  
- päättää toissijaisen koulupaikan myöntämisestä 1-6-luokkien oppilaille sekä 

siihen mahdollisesti liittyvästä koulukuljetusoikeudesta, 
- päättää pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ottamisesta ja päätöksen 

purkamisesta, jos päätös tehdään perusopetuksen aikana,  
- päättää vammaisen tai muun erityistä tukea tarvitsevan, pidennetyn 

oppivelvollisuuden piirin kuuluvan oppilaan oikeudesta saada maksutta 
opetukseen osallistumisen edellyttämää tulkitsemis- ja avustajapalvelua sekä 
erityisiä apuvälineitä

- päättää perusopetuksen oppilaan siirtymisestä toisen kouluyksikön 
pienluokkaan,  

- päättää oppilaan oikeudesta opiskella vieraan kunnan alueella ja 
kustannusten korvaamisesta tapauksissa, jossa kunta osoittaa koulupaikan 
vieraasta kunnasta,  

- päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä 
- päättää oppivelvollisuuslain mukaisesta opiskelupaikan osoittamisesta
- päättää koulujen tuntikehyksestä ja kouluille annettavasta resurssista 

talousarvion määrärahojen puitteissa,
- päättää oppilaan iltapäivätoimintaan ottamisesta ja tekee iltapäivätoiminnan 

maksupäätökset lautakunnan päätösten ja ohjeiden mukaisesti. 

Varhaiskasvatuksen johtaja
- päättää lapsen erityisestä tuesta esiopetuksen ajalta sekä pidennetystä 

oppivelvollisuudesta
- päättää yleistä tai tehostettua tukea saavan lapsen tukipalveluista ja 

apuvälineistä,
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- myöntää vapautuksen asiakasmaksusta erityishuolto-ohjelman perusteella.

Vapaa-aikajohtaja
- päättää vapaa-aikapalveluiden projektituista vapaa-aikajaoston päättämän 

avustusohjeen mukaisesti 1 000 euroon asti, 
- päättää vastuullaan olevien yksiköiden aukioloajoista, käyttövuoroista ja 

tilojen vuokraamisesta sekä tilapäisestä vastikkeettomasta luovuttamisesta 
ulkopuolisten käyttöön vastuulautakunnan määrittelemin perustein.

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö 
- päättää seutukunnallisen sopimuksen mukaisesta lasten 

varhaiskasvatuspaikkojen ostamisesta ja myymisestä, 
- hyväksyy yksityiset palvelusetelipalvelun tuottajat nokialaisten lasten osalta, 
- päättää lapsen varhaiskasvatuksen tehostetusta ja erityisestä tuesta ja sen 

vaikutuksesta palvelusetelin arvoon yksityisten päiväkotien osalta, 
- päättää varhaiskasvatuksen yleistä tukea saavan lapsen tukipalveluista ja 

apuvälineistä ja sen vaikutuksesta palvelusetelin arvoon yksityisten 
päiväkotien osalta

- päättää yksityisten päiväkotien valvonnasta sekä valvontaseuraamuksista.”

Luokanopettajan/luokanvalvoja
- myöntää oppilaalle/opiskelijalle väliaikaisen vapautuksen opetuksesta 1-5 

päivää.

Perusopetuksen rehtori
- päättää perusopetuksen oppilaan erityisestä tuesta oman koulun oppilaiden 

osalta 
- päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta,
- päättää oppilaan painotusluokalle ottamisesta lautakunnan päätösten sekä 

laissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti, 
- päättää oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä sekä korvaavan opetuksen 

järjestämisestä, 
- päättää perusopetuksen oppilaan valinnaisaineesta huoltajaa kuultuaan,  
- päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi luvusta, 
- päättää opettajan muualla kuin koulussa opiskelevalle oppivelvolliselle, 
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- päättää huoltajan anomuksesta oppilaan oppiaineesta 
vapauttamisesta/vaihtamisesta sekä vapaaehtoisen oppiaineen opiskelun 
lopettamisesta kuultuaan huoltajaa sekä ko. aineen opettajaa, 

- myöntää oppilaalle väliaikaisen vapautuksen opetuksesta yli viisi koulupäivää 
kestävään keskeytykseen ja päättää viranomaislausuntoon perustuvissa 
tapauksissa oppilaan väliaikaisesta vapauttamisesta oppiaineen opiskelusta,  

- päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle, 
- päättää oppilaan opetukseen osallistumisen epäämisestä,
- esittää sivistyslautakunnalle oppilaan erottamista määräajaksi, 
- päättää yleisopetuksen oppilaan vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen 

järjestämisestä, 
- päättää koulun henkilökuntaa ja oppilaita kuultuaan järjestyssäännöistä ja 

oppilaskunnan ja kerhojen säännöistä,  
- päättää oppilaan harkinnanvaraisesta oikeudesta maksuttomaan 

kuljetukseen koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti,  
- päättää kesken lukuvuoden koulun aloittavien oppilaiden oppilaaksi 

ottamisesta, 
- määrää kotona opiskelevan oppivelvollisen edistymisen tutkivan opettajan ja 

valvonnan järjestelyt  
- päättää poikkeuksellisesta oppilaan siirtämisestä vuosiluokalta toiselle, 
- päättää toissijaista koulupaikkaa hakevien 7-9 -luokkien oppilaiden 

ottamisesta koulun vapaille oppilaspaikoille sivistyslautakunnan antamien 
ohjeiden mukaisesti, 

- päättää oppilaan ottamisesta joustavaan perusopetukseen, 
- päättää koulunsa oppilaaksi otetun oppivelvollisen perusopetuksen 

oppimäärän suorittamisesta, 
- päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta sääntöjen mukaisesti, 
- Päättää kaupunginhallituksen ja vastuulautakunnan määrittelemin perustein 

yksikkönsä niiden tilojen luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön, joiden 
luovuttamista ei ole annettu toisen viranhaltijan tai toimielimen vastuulle. 

Lukion rehtori
- päättää opiskelijan erityisestä tuesta, 
- päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta, 
- päättää opiskelijan painotusluokalle ottamisesta lautakunnan päätösten sekä 

laissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti,  
- päättää opiskelijan erityisistä opetusjärjestelyistä sekä korvaavan opetuksen 

järjestämisestä,  
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- päättää huoltajan anomuksesta opiskelijan oppiaineesta vapauttamisesta, 
- myöntää opiskelijalle väliaikaisen vapautuksen opetuksesta yli viisi 

koulupäivää kestävään keskeytykseen ja päättää viranomaislausuntoon 
perustuvissa tapauksissa oppilaan väliaikaisesta vapauttamisesta oppiaineen 
opiskelusta,   

- päättää kirjallisen varoituksen antamisesta opiskelijalle,  
- päättää opiskelijan opetukseen osallistumisen epäämisestä,
- esittää sivistyslautakunnalle oppilaan erottamista määräajaksi,
- päättää koulun henkilökuntaa ja opiskelijoita kuultuaan järjestyssäännöistä ja 

opiskelijakunnan sekä kerhojen säännöistä,   
- määrää kotona opiskelevan oppivelvollisen edistymisen tutkivan opettajan ja 

valvonnan järjestelyt,  
- päättää lukion opiskelijaksi ottamisesta sivistyslautakunnan määräämissä 

rajoissa  
- myöntää luvan lukion suoritusajan pidennykseen,  
- myöntää luvan suorittaa lukion opintoja opetukseen osallistumatta,  
- päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta,  
- päättää opiskelijan ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyvistä asioista 

ylioppilastutkintolautakunnan määräämissä rajoissa,   
- tekee päätöksen lukion opiskelijan eroamisen ajankohdasta,
- päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta sääntöjen mukaisesti,
- päättää kaupunginhallituksen ja vastuulautakunnan määrittelemin perustein 

yksikkönsä niiden tilojen luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön, joiden 
luovuttamista ei ole annettu toisen viranhaltijan tai toimielimen vastuulle.

Pirkan opiston rehtori
- päättää opiston tilauskoulutuksen tarjonnasta ja hinnoittelusta Pirkan opiston 

jaoston antamien ohjeiden mukaisesti,  
- päättää opiston opiskelijaksi ottamisen perusteista,   
- päättää opiston opiskelijaryhmien osallistujamäärien määritysperusteista 

sivistyslautakunnan alaisen jaoston antamien ohjeiden mukaisesti, 
- päättää taidekoulun ja vapaan sivistystyön taideopetuksen opiskelijoiden 

valintakriteerien laadinnasta, opiskelijoiden ottamisesta sekä opinto-
oikeuden rajoittamisesta,

- päättää taidekoulujen opiskelijaryhmien osallistujamääristä opistossa 
hyväksyttyjen määritysperusteiden mukaisesti,

31.08.2022Sivistyslautakunta
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- päättää kaupunginhallituksen ja vastuulautakunnan määrittelemin perustein 
yksikkönsä niiden tilojen luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön, joiden 
luovuttamista ei ole annettu toisen viranhaltijan tai toimielimen vastuulle.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja
- päättää lasten ottamisesta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piiriin 

yksikkönsä osalta,  
- päättää esiopetukseen osallistuvien lasten oikeudesta maksuttomaan 

kuljetukseen koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti, 
- päättää lapsen varhaiskasvatuksen tehostetusta ja erityisestä tuesta 

yksikkönsä osalta,  
- päättää varhaiskasvatuksen yleistä tukea saavan lapsen tukipalveluista ja 

apuvälineistä yksikkönsä osalta,
- myöntää luvan palveluyksikkökiinteistön tai -huoneiston ulkopuoliseen 

käyttöön kaupunginhallituksen ja vastuulautakunnan määrittelemin 
perustein, jos luovuttamista ei ole annettu toisen viranhaltijan tai 
toimielimen vastuulle.

Vapaa-aikayksiköiden palvelupäällikkö
- huolehtii muista yksikön tilojen vuokraamiseen liittyvistä velvoitteista 

kaupunginhallituksen ja vastuulautakunnan määrittelemin perustein,  
- päättää vastuullaan olevien yksiköiden aukioloajoista, käyttövuoroista ja 

tilojen vuokraamisesta sekä tilapäisestä vastikkeettomasta luovuttamisesta 
ulkopuolisten käyttöön vastuulautakunnan määrittelemin perustein, 

- liikuntapalvelupäällikkö päättää koulukiinteistöjen liikuntasalien ja muiden 
vuokrattavien liikuntatilojen koko kaudelle haetuista sekä koulutyön 
ulkopuolelle sijoittuvista käyttövuoroista,

- päättää vastuullaan olevan yksiköiden käyttöä koskevista säännöistä,
- kirjastopalvelupäällikkö valitsee kirjaston aineiston ja päättää kirjaston 

kokoelmiin kuuluvan aineiston poistoista. 

Uimahallipalveluesimies
- päättää uimahallin tilojen ja alueiden lyhytaikaiseen, enintään seitsemän 

vuorokautta, käyttöön luovuttamisesta vastuulautakunnan päättämien 
periaatteiden mukaisesti, 

- myöntää uimahallin aukiolon ulkopuolisen käytön vuorot.

Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri
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- tekee varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset perustuen lakiin 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Päätös
Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano
Sivistyspalveluiden hallinto

Tiedoksi
Sivistyspalveluiden esimiehet ja asianomaiset viranhaltijat
Kirjaamo

Lisätiedot
Sivistysjohtaja Mika Seppänen, puh. 040 133 4770
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

31.08.2022Sivistyslautakunta
Kokouspäivämäärä Sivu

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa

06.09.2022

Mäkelä Johanna, hallintosihteeri
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