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Hattulan kunnan hallintosäännössä hyvinvointitoimialan tehtäviä on 

jaettu lautakunnan, varhaiskasvatus-ja perusopetusjaoston ja perus-

turvajaoston kesken. 

 

§21 käsittelee hyvinvointilautakunnan tehtäviä ja toimivaltaa. Tekstin 

lopussa todetaan:  Hyvinvointilautakunta voi siirtää tässä edellä hal-

lintosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaiselleen toimie-

limelle ja viranhaltijalle. Toimivallan siirtämispäätöksistä on pidettä-

vä ajan tasalla olevaa luetteloa. 

 

Hallintosäännön §23 mukaan perusturvajaosto vastaa osaltaan palve-

lujen tuloksellisesta järjestämisestä sekä tekee esityksiä koskien sosi-

aalipalveluja ja terveyspalveluja.  

 

Lisäksi todetaan, että jaosto edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhe-

valtaa tehtäviinsä kuuluvissa asioissa, jollei lainsäädännössä ole toi-

sin säädetty tai tässä hallintosäännössä ole muutoin määrätty. 

 

Varhaiskasvatus-ja perusopetusjaoston kohdalla tätä mainintaa ei hal-

lintosäännössä ole. 

 

Jaostojen toiminnan kannalta on syytä muuttaa kummankin jaoston 

toimintaa siten, että kumpikin käyttää toiminnassaan samanlaisia pe-

rusteita ja siksi on syytä lisätä saman sisältöinen kohta koskemaan 

myös varhaiskasvatus-ja perusopetusjaostoa. 

 

Yksittäisiä perusopetusta koskevina hallintosäännön kohtina 21 § seu-

raavat kohdat liittyvät perusopetukseen ja ne voidaan siirtää varhais-

kasvatus- ja perusopetusjaoston päätettäviksi asioiksi. 

 

§21 

7. päättää koulutuksen järjestämisluvan hakemisesta;  

8. päättää kokeiluluvan hakemisesta; 

9. päättää esi- ja perusopetuksen oppilaaksiottoalueista;  

10. päättää oppilaaksi ja opiskelijaksi ottamisen perusteista;  

11. päättää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, aamu- ja iltapäivätoi-

minnan ja perusopetuksen järjestämispaikoista,  

12. päättää kasvatuksen ja koulutuksen arvioinnista,  

13. päättää oppilaan ja opiskelijan erottamisesta määräajaksi; 

14. päättää opiskelijan pidättämisestä opiskelusta rikostutkinnan ajak-

si.  

15. päättää esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajoista. 

   

Päätösesitys (vt.hvj):  

Hyvinvointilautakunta siirtää hallintosäännön §21 mukaisesti toimi-

valtaa varhaiskasvatus-ja perusopetusjaostolle samalla tavoin kuin 

hallintosäännössä on tehty perusturvajaoston kohdalla. 

 



Varhaiskasvatus-ja perusopetusjaosto edustaa tämän päätöksen mu-

kaan kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa tehtäviinsä kuuluvissa asi-

oissa, jollei lainsäädännössä ole toisin säädetty tai tässä hallintosään-

nössä ole muutoin määrätty. 

 

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää siirtää hallintosäännön §21 

edellä luetellut kohdat 7-15 varhaiskasvatus-ja perusopetusjaoston 

päätettäviksi asioiksi. 

 

Käsittely 

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen vt. hyvinvointijohtaja muutti pää-

tösesitystään seuraavasti: 

Hyvinvointilautakunta siirtää hallintosäännön §21 mukaisesti toimi-

valtaa varhaiskasvatus-ja perusopetusjaostolle samalla tavoin kuin 

hallintosäännössä on tehty perusturvajaoston kohdalla. 

 

Varhaiskasvatus-ja perusopetusjaosto edustaa tämän päätöksen mu-

kaan kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa tehtäviinsä kuuluvissa asi-

oissa, jollei lainsäädännössä ole toisin säädetty tai tässä hallintosään-

nössä ole muutoin määrätty. 

 

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää siirtää hallintosäännön §21 

edellä luetellut kohdat 7-10 ja 12-15 varhaiskasvatus-ja perusopetus-

jaoston päätettäviksi asioiksi. 

 

Päätös 

Lautakunta hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.  

 

Täytäntöönpano 

asiaote/varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 

asiaote/jory 

 

Muutoksenhaku 

ei muutoksenhakua 

 


