
 

 

 
Sivistyspalveluiden lautakunnan ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille 
   
Sivistyspalveluiden lautakunta 31.05.2021 § 92    
95/00.01.01/2021    
 

Valmistelijat: rehtorit Tarja Mäkelä ja Sakari Typpö, apulaisrehtori 
Maija Huuki-Anthopoulou, sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola  
 
Kaupunginvaltuusto päätti 12.4.2021 § 65 hallintosäännön 
päivittämisestä ja organisaatiorakenteen muutoksesta.  
 
Hallintosäännön luvussa 6 on määrätty viranhaltijoiden 
ratkaisuvallasta henkilöstöasioissa. Muiden asioiden osalta toimielin 
voi hallintosäännön 25 §:n nojalla siirtää toimivaltaansa edelleen 
alaiselleen viranomaiselle.  
 

Sivistyspalveluiden lautakunta on päätöksellään 12.6.2017 § 34 
delegoinnut valtaansa seuraavasti:  
 
Sivistystoimenjohtaja: 
-myöntää eron sivistyspalveluiden lautakunnan alaiselle viran- ja 
toimenhaltijalle 
- päättää käytöstä poistetun sivistysosaston irtaimiston 

myymisestä ja hävittämisestä, ellei toisin ole määrätty 
- jakaa perusopetuksen ja lukion tuntiresurssit kouluille 
- myöntää luvan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta 

säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin sekä oikeuttaa 
koulunkäynnin jatkamiseen oppivelvollisuusiän jälkeen 

- myöntää perusopetuksen oppilaalle vapautuksen 
koulunkäynnistä erityisen esteen vuoksi kuukautta pidemmäksi 
ajaksi 

- päättää erityisen tukeen ottamisesta tai siirtämisestä 
- päättää oppiaineen vapauttamisesta 
- päättää koulupsykologipalveluiden ostamisesta  
- päättää sivistyspalveluiden käytössä olevien koulukiinteistöjen ja 

–huoneistojen käytöstä  
- päättää koulukuljetuksista ja tekee kuljetussopimukset  
- koulutapaturman korvaamisesta asiantuntijalausunnon 

perusteella 
- päätösvaltansa delegoimisesta alaisilleen viran- ja 

toimenhaltijoille 
 

Rehtori/apulaisrehtori:  
- päättää valinnaisen aineen vaihtamisesta (perusopetus) 
- päättää oppilaan ottamisesta ns. toissijaiseen kouluun 

(perusopetus) 
- määrää luokanvalvojana, ryhmänohjaajana ja oppilaskunnan 

ohjaajana toimivan opettajan 
- päättää mahdollisuudesta suorittaa opetussuunnitelmaan 

kuuluvan aineen oppimäärä osallistumatta opetukseen 
(perusopetus) 

- päättää perusopetuksen tai sen osan suorittamisesta erityisellä 
tutkinnolla 



 

 

- päättää oppilaan henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä 
koskevasta suunnitelmasta (perusopetus) 

- myöntää oppilaalle vapautuksen koulunkäynnistä enintään yhden 
(1) kuukauden ajaksi 

- päättää tutkivasta opettajasta 
- päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle 
- päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta erityisestä syystä 
- myöntää lyhytaikaisesti ja kertaluonteisesti luvan oman koulun 

kiinteistön tai huoneiston käyttöön 
- päättää opiskelijoiden ottamisesta (lukio) 
- päättää lukion suoritusajan pidentämisestä, lukio-opintojen 

suorittamisesta opetukseen osallistumatta ja muualla 
suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta (lukio) 

- päättää hänelle määrätyistä ja muista toimialaansa kuuluvista 
tehtävistä 
 

Kirjastotoimenjohtaja:  
- päättää hankittavasta kirjastoaineistosta ja poistoista, kokoelmiin 

kuuluvan aineiston lainaamisesta sekä järjestää kirjastopalveluja 
- kirjaston aukioloajoista 
- kirjaston tilojen käytöstä muuhun kuin kirjastoimintaan 
- päättää hänelle määrätyistä ja muista toimialaansa kuuluvista 

tehtävistä 
 

Varhaiskasvatuspäällikkö: 
- päättää päivähoitopalveluista perittävien maksujen 

harkintaoikeudesta 
 
Varhaiskasvatuksen vastaava:  
- päättää varhaiskasvatuksen hoitopaikan myöntämisestä ja 

varhaiskasvatusmaksuista 
 
 

Sivistystoimenjohtaja Sivistyspalveluiden lautakunta päättää delegoida 1.6.2021 
päätösvaltaansa seuraavasti: 
 
Sivistystoimenjohtaja: 
- myöntää eron sivistyspalveluiden lautakunnan alaiselle viran- ja 
toimenhaltijalle 
- päättää käytöstä poistetun sivistysosaston irtaimiston myymisestä 
  ja hävittämisestä, ellei toisin ole määrätty 
- jakaa perusopetuksen ja lukion tuntiresurssit kouluille 
- myöntää luvan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä 
  aikaisemmin tai myöhemmin sekä oikeuttaa koulunkäynnin 
jatkamiseen oppivelvollisuusiän jälkeen 
- myöntää perusopetuksen oppilaalle vapautuksen koulunkäynnistä 
  erityisen esteen vuoksi kuukautta pidemmäksi ajaksi 
- päättää erityisen tukeen ottamisesta tai siirtämisestä 
- päättää oppiaineen vapauttamisesta 
- päättää oppilaan siirtämisestä vuosiluokan yli  
- päättää koulupsykologipalveluiden ostamisesta  
- päättää sivistyspalveluiden käytössä olevien koulukiinteistöjen ja –
huoneistojen käytöstä  



 

 

- päättää koulukuljetuksista ja tekee kuljetussopimukset  
- koulutapaturman korvaamisesta asiantuntijalausunnon perusteella 
- päätösvaltansa delegoimisesta alaisilleen viran- ja toimenhaltijoille 
 
Rehtori/apulaisrehtori: 
 
- päättää valinnaisen aineen vaihtamisesta (perusopetus) 
- päättää oppilaan ottamisesta ns. toissijaiseen kouluun 
(perusopetus) 
- määrää luokanvalvojana, ryhmänohjaajana ja oppilaskunnan 
  ohjaajana toimivan opettajan 
- päättää mahdollisuudesta suorittaa opetussuunnitelmaan kuuluvan 
  aineen oppimäärä osallistumatta opetukseen (perusopetus) 
- päättää perusopetuksen tai sen osan suorittamisesta erityisellä 
  tutkinnolla 
- päättää oppilaan henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä 
koskevasta suunnitelmasta (perusopetus) 
- myöntää oppilaalle vapautuksen koulunkäynnistä enintään yhden 
(1) kuukauden ajaksi 
- päättää oppilaan koulupäivän lyhentämisestä 
- päättää vuosiluokkaan sitomattomaan opetukseen siirtämisestä  
- päättää tutkivasta opettajasta 
- päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle 
- päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta erityisestä syystä 
- myöntää lyhytaikaisesti ja kertaluonteisesti luvan oman koulun 
  kiinteistön tai huoneiston käyttöön 
- päättää opiskelijoiden ottamisesta (lukio) 
- päättää lukion suoritusajan pidentämisestä, lukio-opintojen 
suorittamisesta opetukseen osallistumatta ja muualla suoritettujen 
opintojen hyväksi lukemisesta (lukio) 
- päättää hänelle määrätyistä ja muista toimialaansa kuuluvista 
tehtävistä 
 
Kirjastotoimenjohtaja:  
- päättää hankittavasta kirjastoaineistosta ja poistoista, kokoelmiin 
  kuuluvan aineiston lainaamisesta sekä järjestää kirjastopalveluja 
- kirjaston aukioloajoista 
- kirjaston tilojen käytöstä muuhun kuin kirjastoimintaan 
- päättää hänelle määrätyistä ja muista toimialaansa kuuluvista 
tehtävistä 
 
Varhaiskasvatuspäällikkö: 
- päättää päivähoitopalveluista perittävien maksujen 
harkintaoikeudesta 
 
Varhaiskasvatuksen vastaava:  
- päättää varhaiskasvatuksen hoitopaikan myöntämisestä ja 
varhaiskasvatusmaksuista. 

 
Päätös  Sivistyspalveluiden lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä 
 sivistystoimenjohtajan ehdotuksen asiassa.  


