
OPETUSTOIMEN RATKAISUVALTA SIIKAJOEN KUNNASSA 
1.8.2022   ALKAEN 
 
Perusopetuslaki (628/1998) 

Sään-
nös 

Selite Ratkaisu-
valta/sään-
nös 

Nykyti-
lanne 
1.2.2011 

Esitys 
1.8.2022 
 

6§ oppilaan opetuksen järjestämis-
paikan osoittaminen (lähikoulu) 
 
 
järjestämispaikan 

kunta stj rehtori 

15§ opetussuunnitelman hyväksymi-
nen 

kunta lautakunta lautakunta 

17§ erityinen tuki kunta  rehtori rehtori  

17§ tulkitsemis- ja avustajapalvelut kunta lautakunta rehtori 

18§ erityiset opetusjärjestelyt kunta rehtori rehtori 

19§ opetuksen julkisuus kunta rehtori rehtori 

20§ kokeiluihin osallistuminen kunta lautakunta lautakunta 

21§ koulutuksen arviointiin liittyvä 
päätöksenteko 

kunta lautakunta lautakunta 

23§ lukuvuosi; koulun työ- ja loma-
ajat 

kunta lautakunta lautakunta 

26§ oppivelvollisuuden suorittaminen/ 
kotiopetuksen valvonta 

kunta rehtori rehtori 

27§ lupa opetuksen poikkeavaan aloit-
tamisajankohtaan 

kunta stj rehtori 

    28§ ns. toissijaisten hakijoiden oppi-
laaksi otosta päättäminen 

kunta rehtori rehtori 

29§ oikeus turvalliseen opiskeluympä- 
ristöön; järjestyssäännöt 

kunta lautakunta lautakunta 

30§3 oikeus saada opetusta/valitun ai- 
neen tai oppimäärän vaihtaminen 

kunta rehtori rehtori 

31§1 opetuksen maksuttomuus; muut 
opetuspalvelut sekä erityiset apu-
välineet 

kunta 
 

stj rehtori 

32§ koulumatkat; kuljetusedusta päät-
täminen 

kunta stj kuljetusvas- 
taava 

33§ majoitusedusta päättäminen kunta stj stj 

34§ tapaturman hoito ja terveyden-
huolto 

kunta stj stj 

35§ poissaololupa 1-5 vrk 
poissaololupa edellistä pidemmät 
 
 
 

kunta rehtori opettaja 
rehtori 

36§ a oppilaan kirjallinen varoitus kunta rehtori rehtori 

36§ oppilaan erottaminen määräajaksi kunta rehtori rehtori 

37§ viranhaltijoiden ja työntekijöiden 
valinta 

kunta HS 5 § HS: luku 6 



37§ kuntakohtaisten viranhaltijoiden 
toimipaikan määrääminen 

kunta HS 5 § HS: luku 6 

37§ apulais-/vararehtorin määräämi-
nen tai tehtävän poisottaminen 

kunta HS HS: luku 6 

37§ ottaa viranhaltijoiden ja työnteki-
jöiden sijaiset 

kunta HS HS: luku 6 

 

 
Perusopetusasetus ( 852/1998) 

 
9§ opetussuunnitelmaan perustuvan 

suunnitelman hyväksyminen 
kunta lautakunta lautakunta 

12§ päättötodistuksen antaminen kunta rehtori rehtori 

12§ erotodistuksen antaminen kunta rehtori rehtori 

12§ oppimäärän suorittamisesta an-
nettava todistus 

kunta rehtori rehtori 

22§ opetusharjoittelijan ottaminen kunta rehtori rehtori 

23§ todistuksen antaminen oppilaalle 
perusopetuksen suorittamisesta 
erityisessä tutkinnossa 

rehtori ja 
opettajat 

rehtori rehtori  

 
VARHAISKASVATUS 
Varhaiskasvatuslaki (1183/2021) 
 

Sään-
nös 

Päätös Ratkaisu-
valta/sään-
nös 

Nykyti-
lanne 

Esitys 
1.8.2022 

15 e § Tehostettu ja erityinen tuki kunta laki astuu 
voimaan 
1.8.2022 

varhais-
kasvatus-
johtaja 

 
 
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 
Aamu- ja iltapäivätoiminta (1136/2003) 
 

Sään-
nös 
 

Päätös Ratkaisu-
valta/sään-
nös 

Nyky- 
tilanne 

Esitys 
1.8.2022 

48 b    
§ 1 

lain mukaisen aamu- ja iltapäivä-
toiminnan järjestäminen ja laa-
juus 
 
järjestämispaikan 

kunta lautakunta lautakunta 

48 b 
§ 2 

lapsen aamu- ja iltapäivätoimin-
taan ottamisesta 

kunta  rehtori rehtori  

48 b    
§ 2 

ilmoittaminen toiminnan järjestä-
mispaikoista, alkamis- ja päätty-
misajankohdasta sekä hakume-
nettelystä 
 
järjestämispaikan 

kunta  stj stj 

48 b § aamu- ja iltapäivätoiminnan 
toimintasuunnitelman hyväksy-
minen 
 
järjestämispaikan 

kunta lautakunta lautakunta 



48 c § aamu- ja iltapäivätoiminnan arvi-
ointi 
 
 
järjestämispaikan 

kunta lautakunta rehtori 

48 f § perittävien kuukausimaksujen 
määrä 
 
 
järjestämispaikan 

kunta lautakunta lautakunta 

48 e § henkilöstön valinta kunta rehtori rehtori 

48 f § maksun perimättä jättäminen tai 
sen alentaminen 
 
 
järjestämispaikan 

kunta stj stj  

 
 
 
Lukiolaki (629/1998) 

 
Sään-

nös 
Päätös Ratkaisu-

valta/sään-
nös 

Nykyti-
lanne 

Esitys 
 

4§ koulutuksen järjestämisluvan 
hakeminen 

kunta valtuusto valtuusto 

12§ opetussuunnitelman hyväksymi-
nen 

kunta lautakunta lautakunta 

17§ opiskelun julkisuuden rajoittami-
nen 

kunta rehtori rehtori 

56§ koulutuksen arviointi ja laadun-
hallinta 

kunta lautakunta rehtori 

20§  opiskelijaksi ottaminen kunta rehtori rehtori 

22§ opiskelijaksi ottamisen perusteet kunta lautakunta rehtori 

27§ osaamisen tunnistaminen ja tun- 
nustaminen 

kunta rehtori rehtori 

24§ opiskeluoikeuden päättyminen kunta rehtori rehtori 

41§ kurinpito kunta rehtori rehtori 

42§ menettely kurinpitoasiassa kunta  rehtori rehtori 

44§ kurinpitomenettelyn suhde syyt- 
teen vireilläoloon 

kunta  rehtori rehtori 

28§ oppimisen tuki kunta stj rehtori 

57§ viranhaltijoiden ja työntekijöiden 
valinta 

kunta HS 5 § lauta-
kunta/stj 

57§ apulais-/vararehtorin määräämi-
nen tai tehtävän poisottaminen 

kunta lautakunta lautakunta 

57§ ottaa viranhaltijoiden ja työnteki-
jöiden sijaiset 

kunta lautakunta 
> = 12 kk 

rehtori 

 

 
 
Lukioasetus (810/2014) 
 

3§2 opetussuunnitelmaan perustuvan 
suunnitelman hyväksyminen 

kunta lautakunta lautakunta 



4§2 lupa suorittaa opintoja opetuk-
seen osallistumatta 

kunta rehtori rehtori 

8§ päättötodistuksen antaminen kunta rehtori rehtori 

8§ erotodistuksen antaminen kunta rehtori rehtori 

8§ oppimäärän suorittamisesta an-
nettava todistus 

kunta rehtori rehtori 

9§ opiskelijan arviointi oppiaineen/ 
aineryhmän osalta 

 opettaja/ 
opettajat 

opettaja/ 
opettajat 

9§ opiskelijan päättöarviointi  rehtori ja 
opettajat 

rehtori ja 
opettajat 

13§ opiskelijan arvioinnin uusiminen  rehtori ja 
opettajat 

rehtori ja 
opettajat 

16§ opetusharjoittelijan ottaminen kunta rehtori rehtori 

17§ arviointi erityisessä tutkinnossa/ 
oppiaineet 

kunta opettaja/ 
opettajat 

opettaja/ 
opettajat 

17§ arviointi erityisessä tutkinnossa/ 
päättöarviointi 

kunta rehtori ja 
opettajat 

rehtori ja 
opettajat 

 
Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 
Siikajoki-opisto 
 

Sään-
nös 

Päätös Ratkaisu-
valta/sään-
nös 

Esitys 
 

  5§ rehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen 
antaminen tai tehtävän poisottaminen 

kunta HS: luku 6  

  5§ viranhaltijoiden ja työtekijöiden valinta kunta HS: luku 6 

  5§ 
 

tuntiopettajat enintään vuodeksi kunta rehtori 

  6§ toimintasuunnitelman ja opinto-ohjelman hy-
väksyminen 

kunta lautakunta 

  7§ koulutuksen arviointiin liittyvä päätöksenteko kunta lautakunta 

14§ erityisavustuksen ja ylimääräisen avustuksen 
hakeminen 

kunta rehtori 

24§ opiskelijalta perittävistä maksuista päättäminen kunta lautakunta 

24§ 
 

opiskelijoilta perittävistä maksuista vapautta-
minen 

kunta rehtori 

 
 
OPPIVELVOLLISUUSLAKI (30.12.2020/1214) 
 
7§  Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen kunta stj 
 
15§ Opiskelupaikan osoittaminen  kunta stj 
 
21§ Matkakorvaus oppivelvolliselle  kunta stj 
 
stj = sivistysjohtaja 
rehtori-nimikkeellä tarkoitetaan myös koulunjohtajaa 
 
 
 


