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1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtajana toimiva hyvinvointipalvelujohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen läsnä-
olijat. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille ja asiantuntijoille 28. 4. 2016 sähköpostitse. Kaikki kut-
sutut olivat läsnä kokouksessa.

2. Johdatus aiheeseen

Hyvinvointipalvelujohtaja esitteli johtamisen suunnittelun tausta-ajatuksia. Esitys liitteenä 1.

3. Työryhmän tehtävät
Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmästä, esim. nimik-
keet, tehtäväkuvaukset, vastuualueet, palvelussuhteiden ehdot, sijaisjärjestelyt

4. Johtokuntien rooli vs vanhempainyhdistykset
Työryhmä esittää, että vanhempainyhdistysten roolia vahvistetaan ja johtokunnista luovutaan
vaalikauden vaihtuessa.

5. Henkilöstön siirtyminen Yhtenäiskoululle
. Hakeutuminen tehtäviin

Muutos koskee koko opetuspalvelujen henkilöstöä, ei ainoastaan Pohjankylän, Etelän-
kylän, Vuorenkallion, Rahjanja Mehtäkylän koulujen henkilöstöä. Henkilöstön tasapuoli-
sen kohtelun ja opetuspalveluiden yhtenäisyyden näkökulmasta, tulee henkilöstöä kos-
kevien ratkaisujen ulottua opetuspalveluihin kokonaisuudessaan. Näillä perusteilla työ-
ryhmän esitys on, että kaikki opetuspalveluiden tehtävät julistetaan sisäisesti haetta-
vaksi.

. Aikataulutus

Tiimiytyminen vaatii aikaa, mikä on otettava huomioon aikataulutuksessa. Sisäinen
haku tapahtuisi tammi-maaliskuussa 2017. Muutosvalmennus alkaa välittömästi tämän
jälkeen.

. Henkilöstöjohtaja vastaa prosessista.

6. Johtamisjärjestelmä
Käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja.
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Yhtenä vaihtoehtoja on muodostaa johtamisen tueksi tiimejä, joiden vetäjien rekrytointi tulee
ottaa huomioon aikataulutuksessa (loka-marraskuu 2016). Teuvo Tuonia ja Hanna Siltakoski
valmistelevat tiimien teemoja. Mari Saari-Somero selvittää tiimityöskentelyn ja niiden vetämisen
yhteensopivuuden työ- ja virkaehtosopimusten kanssa.

7. Henkilöstön valmennus muutokseen
ideoita

o Henkilöstön sparraus aloitettava ajoissa, tiimiytyminen vaatii aikaa
o Luokanopettajien ja aineenopettajien välistä yhteistoimintaa tulee kehittää
o Raumankarin esimerkki yhtenäiskouluna on syytä hyödyntää
o Työskentelyn tulee olla yhteistoiminnallista; ei luentoja vaan teemojen työstämistä

monimuotoisissa ryhmissä
o Selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa muutosvalmennusta hankkeen kautta (esim.

Tekes, Työsuojelurahasto)
o Tutustumiskohteita myös pedagogiikan osalta uudenlaisia ratkaisuja tehneisiin kou-

luihin.

8. Sovitaan kokousaikataulu touko-kesäkuulle 2016
Seuraava tapaaminen pe 20. 5. 2016 klo 12-13 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Ai-
heena johtamisjärjestelmä.
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