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Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.01.2022 § 9 

      

Valmistelija: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, 

veikko.niemi(at)kouvola.fi 

Hallintosäännön mukaan lautakunnan tehtävänä on muun muassa vas-

tata viranomaistoiminnasta, määrittää tarvittavat palvelut ja niiden laatu-

taso. Lautakunnalla on toimivalta päättää palvelupisteistä ja niiden si-

jainnista vastuualueellaan. (Hallintosääntö 23.1 § 1 ja 3 kohta, 23.2 § 6 

kohta). 

Toimialajohtaja vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää 

toimintaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja, mikäli toimialajoh-

taja on jonkun lautakunnan alainen, tämän alaisuudessa. Palvelun joh-

taja vastaa palvelun toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kau-

punginhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa. Esi-

miehet vastaavat palveluyksikkönsä toiminnasta sekä johtavat ja kehit-

tävät sitä asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. (Hallintosääntö 16.3–

16.5 §.) 

Hallintosäännön (voimaan 1.1.2022) päivityksen johdosta on tarve päi-

vittää kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivallan siirtoa viranhaltijoille. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 11.12.2019 (§ 122) 

siirtänyt hallintosäännön perusteella toimivaltaansa erityislainsäädän-

töön perustuvien tehtävien osalta viranhaltijoille viranomaistehtävien ja 

joustavan operatiivisen toiminnan varmistamiseksi. Lautakunta on 

19.2.2020 (§ 24) muuttanut tekemäänsä päätöstä. Mainituissa päätök-

sissä toimivallan siirrot olivat esitettyinä taulukkomuotoisina liitteinä. Li-

säksi kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 16.9.2021 (§ 

84) päättänyt siirtää toimivaltaansa koordinoivalle opinto-ohjaajalle oppi-

velvollisuuslain mukaisten päätösten osalta. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 9.6.2021 (§ 66) siirtä-

nyt toimivallan päättää tilapäisestä tai muutoin vähäisestä palveluyksi-

kön aukioloajan muutoksesta palveluyksikön esimiehelle palveluyksik-

könsä osalta. Tällaisia ovat esimerkiksi palvelupisteiden aukioloajat, 

palvelevat palvelupisteet koulujen loma-aikana ja tilapäiset palvelupis-

teiden sulkemiset. Tilapäiset sulkemiset ovat korkeintaan viikon mittai-

sia ja johtuvat erityisistä syistä. Tällainen erityinen syy voi olla esimer-

kiksi juhlapyhän aatto, yksikköä koskeva koulutus, äkilliset tai muutoin 

ennakoimattomat muutostilanteet, kuten ennakoimattomat, kiireelliset 

remontit, äkillisistä sairauspoissaoloista johtuva henkilöstövajaus, jossa 



sijaista ei ole saatavissa, tai muu tilapäistä aukioloaikamuutosta edellyt-

tävä pakottava syy. Huomioiden koronapandemian mukanaan tuomat 

haasteet tehdä tarvittaessa nopeitakin ratkaisuja olisi toiminnallisesti pe-

rusteltua, että toimivaltaa päättää palveluyksiköiden palvelupisteiden 

aukiolosta ja aukioloajoista delegoitaisiin aiempaa laajemmin viranhalti-

joille.    

Toimivallan siirto viranhaltijoille 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävistä ja toimivallasta määrätään 

hallintosäännön 24 §:ssä. Lautakunta järjestää kasvun ja oppimisen 

sekä lapsiperheiden tukemiseen liittyvät palvelut ja siinä tarkoituksessa 

huolehtii mm. varhaiskasvatuslain, perusopetuslain, lukiolain, ammatilli-

sesta koulutuksesta annetun lain ja nuorisolain, oppilas- ja opiskelija-

huoltolain, oppivelvollisuuslain sekä taiteen perusopetuksesta annetun 

lain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä. 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivaltaan kuuluu kaupungille edellä 

mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista päättäminen. Toimielin voi 

siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen 

toimielimelle ja muulle viranhaltijalle (hallintosääntö 29.1 ja 29.3 §). 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan toimivaltasiirtojen 

päivitykseen on useita tarpeita. Asianosaiset viranhaltijat ovat tarkastel-

leet viranhaltijatoiminnan ja palveluista tehtävien päätösten tarkoituk-

senmukaista toteuttamista ja työnjakoa, mikä on nostanut esiin joitakin 

päivitystarpeita voimassa oleviin toimivallan siirtoihin. Kouvolan kau-

punki on myös sitoutunut laatimaan saavutettavia viranomaisasiakirjoja, 

josta syystä taulukkomuotoisesta esitystavasta siirrytään tekstimuotoi-

seen esitystapaan. Hallintosääntö on päivitetty (voimaan 1.1.2022).  

Ehdotus kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivallan siirrosta lautakun-

nan alaisille viranhaltijoille. 

Kasvatus‐ ja opetusjohtaja 

- Päättää peruskoulujen ja lukioiden työ- ja loma-ajoista (perusope-

tuslaki 23 §, lukiolaki 13 §). 

Varhaiskasvatuspäällikkö 

- Toimii varhaiskasvatuslain tarkoittamana valvontaviranomaisena 

(varhaiskasvatuslaki 50 § ja 58 §) 

- Hyväksyy varhaiskasvatuksen yksityisten palvelujen tuottajat (var-

haiskasvatuslaki 44 §) 

- Hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman 

(varhaiskasvatuslaki 22 §) 

- Toimii varhaiskasvatuslain tarkoittamana varhaiskasvatuksen johta-

vana viranhaltijana (varhaiskasvatuslaki 54 §, 57 §, 57 a §). 



Opetuspalvelupäällikkö 

- Hyväksyy opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman (perus-

opetuslaki 15 §, lukiolaki 12 §) 

- Hyväksyy lukion opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman 

sekä yhteistyön korkeakoulujen ja työelämän kanssa (lukiolaki 13 §) 

- Hyväksyy lukion järjestyssäännöt (lukiolaki 40 §). 

Kasvun tuen päällikkö 

- Hyväksyy lukuvuosittaisen opiskeluhuoltosuunnitelman (oppilas‐ ja 

opiskelijahuoltolaki 13 §) 

Kasvun ja oppimisen tuen yksikönvastaava 

- Päättää oppilaalle annettavista oppilashuollon palveluista (perus-

opetuslaki 36 § ja oppilas‐ ja opiskelijahuoltolaki 15 §) 

- Päättää myönnettävistä apuvälineistä (perusopetuslaki 31 § ja var-

haiskasvatuslaki 7 §) 

- Päättää annettavista avustaja‐ ja tulkitsemispalveluista (perusope-

tuslaki 31 § ja varhaiskasvatuslaki 7 §) 

- Päättää muusta ulkopuolisesta tuesta (perusopetuslaki 31 § ja var-

haiskasvatuslaki 7 §). 

Erityisen tuen koordinaattori 

- Päättää pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan esi-

opetuspaikan (perusopetuslaki 4 §, 6 §) 

- Päättää erityisen tuen oppilaan siirtämisestä vuosiluokkiin sitomatto-

maan opetukseen (perusopetusasetus 9 §) 

- Päättää yleisen ja tehostetun tuen oppilaan opiskelusta erityisin 

opetusjärjestelyin ja määrää hänelle tutkivan opettajan yli 2kk (pe-

rusopetuslaki 18 §) 

- Ottaa oppilaan joustavan perusopetuksen toimintaan ja määrittää 

koulupaikan (perusopetuslaki 5 §) 

- Päättää erityisen tuen oppilaan opiskelusta erityisin opetusjärjeste-

lyin ja/tai päättää erityisen tuen oppilaan vapauttamisen yksittäisen 

aineen opiskelusta (perusopetuslaki 18 §) 

- Päättää erityisen tuen oppilaan siirtämisestä vuosi‐ luokkiin sitomat-

tomaan opetukseen (perusopetusasetus 9 §) 

- Päättää koulunkäynnin aloittamisesta yhtä vuotta säädettyä aikai-

semmin (perusopetuslaki 27 §) 

- Päättää koulunkäynnin aloittamisesta yhtä vuotta säädettyä myö-

hemmin (perusopetuslaki 27 §) 

- Päättää ottamisesta pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin (perusope-

tuslaki 25 §). 

- Päättää oppilaalle annettavasta erityisestä tuesta (perusopetuslaki 

17 §). 



Asiakasvastaava 

- Päättää varhaiskasvatusta koskevasta osto- ja myyntipalvelusta 

(varhaiskasvatuslaki 5 §) 

- Päättää harkinnanvaraisista kuljetuksista (perusopetuslaki 32 §) 

- Päättää varhaiskasvatusmaksun alentamisesta ja perimättä jättämi-

sestä (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 13 §) 

- Päättää palvelusetelin myöntämisestä (varhaiskasvatuslaki 5 §) 

- Päättää palvelusetelin arvon muuttamisesta (laki varhaiskasvatuk-

sen asiakasmaksuista 14 §) 

- Perusopetuksen oppilaan opetuksenjärjestämispaikan osoittaminen 

tai sen vaihtaminen ja lähiesiopetuspaikan määrittäminen (perus-

opetuslaki 4 §, 6 §) 

- Päättää yksityisen palveluntuottajan esiopetusoppilaan oppilaaksi 

ottamisesta (perusopetuslaki 4 §, 6 §) 

- Päättää vieraan kunnan oppilaan ottamisesta (perusopetuslaki 4 §). 

- Ottaa oppilaan oppivelvollisuusikäisille annettavaan valmistavaan 

opetukseen (perusopetuslaki 5 §) 

- Päättää yleisen ja tehostetun tuen esioppilaan opiskelusta erityisin 

opetusjärjestelyin ja määrää hänelle tutkivan opettajan enintään 2 kk 

(perusopetuslaki 18 §) esiopetuksen ostopalvelussa. 

Hallintosihteeri 

- Päättää varhaiskasvatuksesta perittävistä maksuista (laki varhais-

kasvatuksen asiakasmaksuista 4 §) 

- Päättää tulosidonnaisen palvelusetelin arvosta (laki varhaiskasva-

tuksen asiakasmaksuista 14 §) 

- Päättää lasten aamu‐ ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista, lap-

sen aamu‐ ja iltapäivätoimintaan ottamisesta ja lasten sijoittamisesta 

toimintapaikkoihin (perusopetuslaki 48b §) 

- Aamu‐ ja iltapäivätoiminnan (perusopetuslaki 48 f §) ja kesäkerhojen 

asiakasmaksupäätökset (oma toiminta) 

- Aamu‐ ja iltapäivätoiminnan (perusopetuslaki 48 f §) ja kesäkerhojen 

asiakasmaksun muutospäätös (oma toiminta) 

Varhaiskasvatusyksikön johtaja 

- Päättää varhaiskasvatuspaikan myöntämisestä toisen kunnan asuk-

kaalle (varhaiskasvatuslaki 6 §) 

- Päättää varhaiskasvatuspaikan myöntämisestä (varhaiskasvatuslaki 

5 § ja 12 §) 

- Päättää esiopetusoppilaan oppilaaksi ottamisesta (perusopetuslaki 

4 §, 6 §) 

- Poissaololuvan myöntäminen oppivelvolliselle (yli 5 vrk) (perusope-

tuslaki 26 §) 

- Päättää yleisen ja tehostetun tuen esioppilaan opiskelusta erityisin 

opetusjärjestelyin ja määrää hänelle tutkivan opettajan enintään 2 kk 

(perusopetuslaki 18 §). 



Rehtori (perusopetus) 

- Päättää esiopetusoppilaan oppilaaksi ottamisesta (perusopetuslaki 

4 §, 6 §) 

- Opiskelun julkisuuden rajoittaminen (perusopetuslaki 19 §) 

- Valitun aineen vaihtaminen (perusopetuslaki 30 §) 

- Päättää yleisen ja tehostetun tuen oppilaan siirtämisestä vuosiluok-

kiin sitomattomaan opetukseen (perusopetusasetus 9 §) 

- Päättää yleisen ja tehostetun tuen oppilaan opiskelusta erityisin 

opetusjärjestelyin ja määrää hänelle tutkivan opettajan enintään 2 kk 

(perusopetuslaki 18 §) 

- Määrää kotiopetuksessa olevan oppilaan oppivelvollisuuden edisty-

mistä tutkivan opettajan (perusopetuslaki 26 §) 

- Ottaa oppilaan peruskoulussa järjestettävään perusopetuksen lisä-

opetukseen (perusopetuslaki 28 §) 

- Yleisen tuen ja tehostetun tuen oppilaan vapauttaminen yksittäisen 

aineen opiskelusta (perusopetuslaki 18 §) 

- Päättö‐ ja erotodistuksen sekä oppimäärän suorittamisesta annet-

tava todistus (perusopetusasetus 12 §) 

- Päättää yleisen ja tehostetun tuen oppilaan ottamisesta toissijaiseen 

kouluun (perusopetuslaki 28 §) 

- Poissaololuvan myöntäminen oppivelvolliselle (yli 5 vrk) (perusope-

tuslaki 26 §) 

- Oppilaalle annettava kirjallinen varoitus (perusopetuslaki 36 §, 36a 

§). 

Rehtori (lukio) 

- Päättää opiskelun julkisuuden rajoittamisesta (lukiolaki 17 §) 

- Päättää jatkuvasta hausta ja siihen liittyvistä hakuajoista ja menette-

lyistä (lukiolaki 19 §) 

- Päättää opiskelijaksi ottamisesta, mikäli opiskelijapaikkaa ei ole op-

pivelvollisuuslain nojalla määritelty (lukiolaki 20 §, 22 §)  

- Päättää ei-oppivelvollisen opiskelijan opiskelun lisäajan myöntä-

mistä sekä opiskeluoikeuden väliaikainen keskeyttämisestä (lukio-

laki 23 §) 

- Päättää opiskeluoikeuden päättymisestä ei-oppivelvolliselle (lukio-

laki 24 §) 

- Myöntää luvan suorittaa opintoja osallistumatta opetukseen (lukio-

laki 25 §) 

- Päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta (lukio-

laki 27 §) 

- Poissaololuvan myöntäminen muille kuin oppivelvollisille lukiolaisille 

(yli 5 vrk) (lukiolaki 30 §) 

- Määrää tutkivan opettajan (lukiolaki 27 §) 

- Päättää opiskelijan opiskelun järjestämisestä poikkeuksellisesti (lu-

kiolaki 29 §) 



- Tiedottaa opiskelijoille käytettävissä olevista osallistumis‐ ja vaikut-

tamistavoista (lukiolaki 33 §) 

- Antaa päättö‐ ja erotodistuksen ja oppimäärän suorittamisesta an-

nettavan todistuksen (lukiolaki 39 §) 

- Päättää opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta (lukio-

laki 41 §). 

Koordinoiva opinto-ohjaaja 

- Päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä (oppivel-

vollisuuslaki 7 §) 

- Osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikan (oppivelvollisuuslaki 15 §) 

- Päättää koulutuksen maksuttomuuden pidentämisestä (oppivelvolli-

suuslaki 16 §) 

- Päättää oppivelvollisen majoituskorvauksesta (oppivelvollisuuslaki 

19 §, 20 §, 21 §). 

Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, 

veikko.niemi(at)kouvola.fi, kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 

020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi, opetuspalvelupäällikkö Pirjo 

Piiroinen, puh. 020 615 6026, pirjo.piiroinen(at)kouvola.fi, varhaiskasva-

tuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224, helena.kuu-

sisto(at)kouvola.fi, vs. kasvun tuen päällikkö Maija Saksa, puh. 020 615 

8429, maija.saksa(at)kouvola.fi 

Sivistysjohtajan ehdotus: 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 

1. päättää siirtää lautakunnalle kuuluvaa toimivaltaa viranhaltijoille se-

lostusosassa esitetyn ehdotuksen mukaisesti sekä 

2. päättää siirtää hallintosäännön 23.2 §:n 6 kohdan mukaista toimival-

taansa palveluyksiköiden esimiehille päättää alaisensa palveluyksi-

kön palvelupisteiden aukiolosta ja aukioloajoista. 

Päätös korvaa kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökset 11.12.2019 (§ 

122), 19.2.2020 (§ 24), 9.6.2021 (§ 66) ja 16.9.2021 (§ 84). 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös: 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

____________ 

 


	Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivallan siirto viranhaltijoille koskien lautakunnan alaista toimintaa sekä palvelupisteiden aukioloa ja aukioloaikoja
	Toimivallan siirto viranhaltijoille

	Sivistysjohtajan ehdotus:
	Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

