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        Sivistystoimen lautakunta 19.6.2018, liite § 52 
 

 

 



TOIMENKUVA/ERITYISRATKAISUVALTA 

(DELEGOITU ERITYISPÄÄTÄNTÄVALTA) 

 

VIRAN NIMIKE 

Sivistysjohtaja – kansalaisopiston rehtori 

TEHTÄVÄALUE 

Sivistystoimen taloussuunnittelu ja taloudenhoito, sivistystoimen hallinto, kansalaisopistotoiminta, 

kulttuuritoimi, kunnan keskitetysti hoidettavat henkilöstöasiat 

 

DELEGOITU PÄÄTÄNTÄVALTA  

- toimii esittelijänä sivistystoimen lautakunnassa 

- vastaa sivistyksen toimialan hallinnosta, taloudesta ja yleisjohtamisesta 

- allekirjoittaa sivistyksen toimialan sopimuksia 

- hankintojen suorittaminen 60 000 euroon asti 

- hyväksyy toistaiseksi voimassaolevat virka- ja työsuhteet ja lomautukset 

- hyväksyy lomia ja virka- ja toimivapaita 

- hyväksyy koulutuksiin osallistumisia 

- päättää oppisopimuskoulutussopimuksista (pääosin muista kuin varhaiskasvatuksesta ja 

koulutoimesta) 

- ratkaisee sivutoimi-ilmoituksen 

- myöntää kulttuuritoimen avustuksia 

- hyväksyy kansalaisopiston opiskelijaksi ottamisen 

- erottaa työrauhan ylläpitämiseksi opistosta määräajaksi enintään työkaudeksi tai 

jatkotyökaudeksi sellaisen opiskelijan, joka syyllistyy hyväksyttyjen järjestyssääntöjen 

rikkomisen tai muutoin käyttäytyy sopimattomasti tai jättää opiston kurssimaksut 

maksamatta 

- päättää kansalaisopiston ja kulttuuritoimen kiinteistöjen tai huoneistojen käytöstä 

- allekirjoittaa kansalaisopiston todistukset 

 

Henkilöstöjohtajana  

- päättää palveluaikaan perustuvista lisistä 

- vahvistaa vuosilomaan oikeuttavan palveluajan 

- myöntää koulutusavustuksen omaehtoiseen koulutukseen 

- päättää virka- ja työehtosopimukseen perustuvista harkinnanvaraisista 

palkankorotuksista, henkilökohtaisista lisistä ja tulospalkkioista 

 



TOIMENKUVA/ERITYISRATKAISUVALTA 

(DELEGOITU ERITYISPÄÄTÄNTÄVALTA) 

 

VIRAN NIMIKE 

Kasvatusjohtaja 

TEHTÄVÄALUE 

Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio 

DELEGOITU PÄÄTÄNTÄVALTA 

 Päättää: 

- varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion hallinnosta, taloussuunnittelusta ja 

taloudenhoidosta sekä kehittämisestä 

- koulutoimen pedagogisesta johtamisesta 

- harkinnanvaraisista, tilapäisistä kuljetuksista koulutoimessa ja varhaiskasvatuksessa 

- oppilaan lähikoulun ja sen vaihtamisen 

- koulutapaturman tai koulussa tai varhaiskasvatuksessa sattuneen vahingon 

korvaamisesta silloin, kun kunta on katsottava korvausvelvolliseksi  

- varhaiskasvatusmaksujen muutoksista 

- hankintojen suorittaminen 40 000 euroon asti 

- oppilaan esiopetuspaikan ja sen vaihtamisen 

- varhaiskasvatusyksikön aukipitämisestä 

- lausunnon antamisesta harkinnanvaraisen kotihoidon tuen myöntämistapauksissa 

varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta 

- määräaikaisia työsopimuksia ja virkamääräyksiä varhaiskasvatukseen ja koulutoimeen 

korkeintaan kahdeksi vuodeksi 

- hyväksyy lomia ja virka- ja toimivapaita korkeintaan kahdeksi vuodeksi, lukuun ottamatta 

lomautuksia 

- hyväksyy koulutukseen osallistumisia 

- tutkimuslupien antamisesta varhaiskasvatukseen ja koulutoimeen 

- oppisopimuskoulutussopimuksista varhaiskasvatukseen ja koulutoimeen liittyen 

- toimii tarvittaessa sivistysjohtajan sijaisena 



TOIMENKUVA/ERITYISRATKAISUVALTA 

(DELEGOITU ERITYISPÄÄTÄNTÄVALTA) 

 

VIRAN NIMIKE 

Kirjastotoimenjohtaja 

TEHTÄVÄALUE 

Kirjasto 

DELEGOITU PÄÄTÄNTÄVALTA 

 Päättää: 

- kirjaston hallinnosta, taloussuunnittelusta ja taloudenhoidosta sekä kehittämisestä 

- hankintojen suorittaminen 15 000 euroon asti 

- kokoelmiin kuuluvien aineistojen antamisesta oppilaitosten, sairaaloiden ja muiden 

laitosten ja työpaikkojen käytettäväksi 

- kirjastolaitoksen kiinteistöjen tai huoneistojen käytöstä 

- tehdä määräaikaisia työsopimuksia kirjastoon korkeintaan kahdeksi vuodeksi, lukuun 

ottamatta lomautuksia 

- hyväksyy lomia ja toimivapaita korkeintaan kahdeksi vuodeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOIMENKUVA/ERITYISRATKAISUVALTA 

(DELEGOITU ERITYISPÄÄTÄNTÄVALTA) 

 

VIRAN NIMIKE 

Nuorisotoimenjohtaja 

TEHTÄVÄALUE 

Nuorisotoimi 

DELEGOITU PÄÄTÄNTÄVALTA 

 Päättää: 

- nuorisotoimen hallinnosta, taloussuunnittelusta ja taloudenhoidosta sekä kehittämisestä 

- hankintojen suorittaminen 15 000 euroon asti 

- nuorisotoimen yleis-, erityis- ja kohdeavustusten myöntämisestä lautakunnan 

hyväksymien perusteiden mukaisesti 

- nuorisotoimen tilojen luovuttamisesta muille käyttäjille  

- oppilaiden ottamisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan 

- aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuvapautuksista 

- tehdä määräaikaisia työsopimuksia ja virkamääräyksiä nuorisotoimeen korkeintaan 

kahdeksi vuodeksi, lukuun ottamatta lomautuksia 

- hyväksyy lomia ja virka- ja toimivapaita korkeintaan kahdeksi vuodeksi 

 



TOIMENKUVA/ERITYISRATKAISUVALTA 

(DELEGOITU ERITYISPÄÄTÄNTÄVALTA) 

 

VIRAN NIMIKE 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja 

TEHTÄVÄALUE 

Varhaiskasvatus 

DELEGOITU PÄÄTÄNTÄVALTA 

 Päättää: 

- lasten sijoituksesta varhaiskasvatukseen ja tekee maksupäätökset 

- tilojen luovuttamisesta muille käyttäjille 

- harjoittelijan/opetusharjoittelijan ottamisesta 

- viransijaisen, määräaikaisen viranhaltijan tai työntekijän ottamisesta enintään kuudeksi 

kuukaudeksi omassa yksikössään 

- enintään kuuden kuukauden virka- ja toimivapauksista, lukuun ottamatta vuosilomia ja 

lomautuksia 

 



TOIMENKUVA/ERITYISRATKAISUVALTA 

(DELEGOITU ERITYISPÄÄTÄNTÄVALTA) 

 

VIRAN NIMIKE 

Opettaja 

 

TEHTÄVÄALUE 

Perusopetus 

 

DELEGOITU PÄÄTÄNTÄVALTA 

 Päättää: 

- viranhaltijan ja tuntiopettajan tulee yhteistyössä oppilaiden, näiden huoltajien ja koulun 

henkilökunnan kanssa pyrkiä saavuttamaan opetukselle säädetyt ja määrätyt tavoitteet, 

osallistua koulun kehittämiseen sekä suorittaa koulun opetussuunnitelman ja muun 

suunnitelman mukaan hänelle kuuluvat tehtävät sekä muut opetuslaissa ja asetuksessa 

säädetyt ja erikseen määrätyt tehtävät 

- myöntää oppilaalleen poissaololuvan 1-3 päivän ajaksi 



TOIMENKUVA/ERITYISRATKAISUVALTA 

(DELEGOITU ERITYISPÄÄTÄNTÄVALTA) 

 

VIRAN NIMIKE 

Rehtori 

TEHTÄVÄALUE 

Perusopetus 

DELEGOITU PÄÄTÄNTÄVALTA 

Koulun johtajan, joka toimii perusopetuksen tarkoittamana toiminnasta vastaavana rehtorina ja rehtorin 

ratkaisuvalta ja vastuu 

 Päättää: 

- virkarehtorit päättävät hankintojen suorittamisesta 15 000 euroon asti 

- päättää opetusharjoittelijan ottamisesta 

- myöntää luvan kiinteistön tai alueen käyttöön 

- myöntää poissaololuvan oppilaalle yli 3 päivän ajaksi 

- myöntää oppilaalle vapautuksen kielen opiskelusta 

- päättää oppilaan valinnaisaineen vaihtamisesta 

- päättää oppilaan vapauttamisesta liikunnan tai jonkin muun aineen opetuksesta, mikäli 

siihen on pätevät perusteet 

- antaa viranhaltijan ja tuntiopettajan pyynnöstä todistuksen hänen viran hoidostaan  

- päättää oppilaan opiskelun poikkeuksellisesta järjestämisestä 

- päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta 

- päättää kotiopetuksessa olevan oppilaan edistymistä varten tarvittavan tukiopettajan 

määräämisestä 

- Salmelan koulun rehtori päättää 1-6 luokkien ja Tenetin koulun rehtori 7-9 luokkien 

osalta erityisopetukseen siirtämisestä, kun huoltajat eivät vastusta siirtoa, Salmelan 

koulun rehtori päättää erityisopetukseen ottamisesta 

- määrää peruskoulussa luokanvalvojan 

- päättää opettajien ns. muista tehtävistä 

- päättää päättötodistuksen, tutkintotodistuksen ja erotodistuksen antamisesta sekä 

oppimäärän suorittamisesta tai opiskelun kestäessä suoritetuista opinnoista annettavan 

todistuksen antamisesta 

- päättää oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta 

- hyväksyy arvosanan korottamisen 

- päättää koulun opettajia kuultuaan oppikirjan tai muun materiaalin käyttöönotosta 

- 1.8.2016 alkaen Tenetin ja Salmelan koulun rehtorit päättävät viransijaisen, 

määräaikaisen viranhaltijan tai työntekijän ottamisesta enintään kahdeksi vuodeksi 



omassa yksikössään, ja päättää heille maksettavasta palkkauksesta ja työsopimuksen 

sisällöstä 

- lisäksi Tenetin ja Salmelan koulun rehtorit päättävät opettajien enintään kahden vuoden 

virkavapauksista, lukuun ottamatta koulutyöntekijöiden vuosilomia ja lomautuksia 

- Tenetin ja Salmelan koulun rehtorit päättävät oman henkilöstönsä koulutuksiin 

osallistumisen 

- Naapurinvaaran, Kontinjoen, Pohjavaaran, Leivolan ja Vuokatin koulujen koulunjohtajat 

päättävät viransijaisen, määräaikaisen viranhaltijan tai työntekijän ottamisesta enintään 

kuudeksi kuukaudeksi omassa yksikössään 

- koulunjohtajat päättävät opettajien enintään kuuden kuukauden virkavapauksista, 

lukuun ottamatta koulutyöntekijöiden toimivapaista, vuosilomista ja lomautuksista  

- koulunjohtajat päättävät hankintojen suorittamisesta 5 000 euroon asti 

 

 



TOIMENKUVA/ERITYISRATKAISUVALTA 

(DELEGOITU ERITYISPÄÄTÄNTÄVALTA) 

 

VIRAN NIMIKE 

Rehtori 

TEHTÄVÄALUE 

Lukio 

DELEGOITU PÄÄTÄNTÄVALTA 

Rehtorin ratkaisuvalta ja vastuu 

 Päättää: 

- hankintojen suorittaminen 15 000 euroon asti 

- päättää opetusharjoittelijan ottamisesta 

- myöntää luvan kiinteistön tai alueen tilapäiseen käyttöön 

- myöntää poissaololuvan oppilaalle yli 3 päivän ajaksi 

- myöntää oppilaalle vapautuksen kielen opiskelusta 

- päättää oppilaan vapauttamisesta liikunnan tai jonkin muun aineen opetuksesta, mikäli 

siihen on pätevät perusteet 

- antaa viranhaltijan ja tuntiopettajan pyynnöstä todistuksen hänen viran hoidostaan ja 

käytöksestään 

- päättää oppilaan opiskelun poikkeuksellisesta järjestämisestä 

- päättää muualla suoritettujen opistojen hyväksi lukemisesta 

- päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta 

- päättää kotiopetuksessa olevan oppilaan edistymistä varten tarvittavan tukiopettajan 

määräämisestä 

- määrää lukion luokan ryhmäohjaajan 

- päättää opettajien ns. muista tehtävistä 

- päättää päättötodistuksen, tutkintotodistuksen ja erotodistuksen antamisesta sekä 

oppimäärän suorittamisesta tai opiskelun kestäessä suoritetuista opinnoista annettavan 

todistuksen antamisesta 

- päättää oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta 

- päättää opiskelijan erottamisesta lukiosta tai asuntolasta enintään kolmen kuukauden 

ajaksi 

- hyväksyy arvosanan korottamisen 

- päättää koulun opettajia kuultuaan oppikirjan tai muun materiaalin käyttöönotosta 

- myöntää luvan lukio-opintojen suoritusajan pidentämisestä 

- päättää opiskelijaksi ottamisesta 


