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Kaupunginhallitus 
 
 
 
 
 
Sääntötoimikunnan lausunto koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lakkauttamista 
koskevan toimivallan siirtämisestä opetuslautakunnalle 
 
 

 

Sääntötoimikunta on käsitellyt kaupunginkansliassa valmistellun luon-
noksen kaupunginhallituksen ja opetustoimen johtosääntöihin tehtäviksi 
muutoksiksi ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.   

 
Hallinnollisen menettelyn yhdenmukaistamiseksi on perusteltua, että 
samantasoiset palveluverkkoa koskevat ratkaisut tehdään kaupungin 
kaikilla toimialoilla samalla päätöstasolla ja että tämän mukaisesti toi-
mivalta koulujen ja oppilaitosten perustamista ja lakkauttamista koske-
vassa yksittäisessä asiassa siirretään opetuslautakunnalle. 
 
Ehdotus on myös sääntöteknisesti ongelmaton.  
 
Alla oleva sääntötoimikunnan ehdotus kaupunginhallituksen ja opetus-
toimen johtosääntöihin tehtäviksi muutoksiksi sisältää joitakin teknisiä 
ja kirjoitusasuun liittyviä muutoksia verrattuna kaupunginkansliassa 
valmisteltuun luonnokseen. Sääntötoimikunnan ehdotus ei sisällöllisesti 
poikkea luonnoksesta. 
 

 
Päätösehdotus 
 

Kaupunginvaltuusto päättää kumota kaupunginhallituksen johtosään-
nön valtuuston tehtäviä koskevan 7 §:n 11 kohdan, joka kuuluu seu-
raavasti: 
 
Kaupunginvaltuuston tehtävänä on sen lisäksi, mitä erikseen on sää-
detty tai määrätty tai mikäli tehtävää ei ole annettu muulle viranomai-
selle 
- - - 
 
11  päättää opetustoimeen kuuluvan oppilaitoksen perustami-

sesta tai lakkauttamisesta opetuslautakunnan annettua 
asiasta lausuntonsa 

- - - 
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää lisätä opetustoimen johtosäännön 
opetuslautakunnan tehtäviä koskevaan 4 §:ään uuden 17 a kohdan 
seuraavasti: 
 
Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, 
 
- - - 
17 a  päättää jaoston ehdotuksesta koulun ja oppilaitoksen 

perustamisesta tai lakkauttamisesta 
- - - 

 
ja opetuslautakunnan jaostojen tehtäviä koskevaan 5 §:ään uuden 5 a 
kohdan seuraavasti: 
 
Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta,  ellei toisin ole 
määrätty, 
 
- - - 
5 a  tehdä lautakunnalle ehdotus koulun ja oppilaitoksen 

perustamisesta tai lakkauttamisesta 
- - - 
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