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LAIHIAN KUNNAN  
SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN   
PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 

 

 

 

1 § Toiminta-ajatus 
 

Sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen päävastuualueen tehtävänä on kehittää, suunnitella ja 

järjestää kuntalaisille varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia. 

Tehtävänä on lisäksi kehittää toimialaansa, sen vaihtoehtoisia toiminta- ja tuotantotapoja 

sekä palveluja ja tuotteita toimintaympäristön muutoksia vastaavaksi kunnanvaltuuston 

asettamien tavoitteiden mukaisesti. 

 

Kunnan ja kuntakonserniin lukeutuvien organisaatioiden toimintalinjat sekä tulostavoitteet 

asetetaan strategiatyön pohjalta aina kolmeksi seuraavaksi vuodeksi laaditussa 

taloussuunnitelmassa. Päävastuualueet ovat kunnanhallituksen ohjauksen alaisia. 

 

2 § Sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen lautakunnat/johtokunnat ja niiden toimialueet 
sekä lautakuntien/johtokuntien jäsenmäärä ja esittely 

 

A. Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta 
 

Lautakunta järjestää kuntalaisille kunnan alueella peruskoulu- ja lukiopalvelut sekä turvaa 

omalta osaltaan peruskoulun ja lukion suorittaneille jatko-opintomahdollisuudet.  

 

Lautakunnan toimialueeseen kuuluu varhaiskasvatus (kunnallinen ja yksityinen päivähoito, 

esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja kotihoidontuki). 

 

Lautakunnan toimialueelle kuuluu raittiustyö yhdessä vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja 

terveysviranomaisten kanssa. 

 

Lautakunnan toimialueeseen kuuluu kirjasto- ja kulttuuripalvelujen yleisohjaus. 

 

Lautakunnassa on 7-9 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.  

 

Kirjasto- ja kulttuuritoimen asioiden esittelijänä ja valmistelijana toimii sivistys- ja vapaa-ajan 

johtaja. Hänen estyneenä tai esteellisenä ollessa kirjastotoimenjohtaja. 

 

Koulutoimen asioiden esittelijänä ja valmistelijana toimii sivistys- ja vapaa-ajan johtaja. Hänen 

estyneenä tai esteellisenä ollessa toimii perusopetuksen johtava rehtori ja hänen estyneenä 

ollessaan apulaisrehtori. 

 

Varhaiskasvatuksen osalta esittelijänä ja valmistelijana toimii varhaiskasvatusjohtaja. Hänen 

estyneenä tai esteellisenä ollessa esittelijänä toimii perhepäivähoidon ohjaaja. 
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Kansalaisopisto (Vaasa-Opisto) 
 

Opiston toimialue on aikuiskoulutuspalvelut. Toiminta pohjautuu kulloiseenkin vuosi-

ohjelmaan. 

 

Musiikkioppilaitos (Kuulaopiston sivutoimipiste) 
 

Opiston toimialue on musiikin koulutuspalvelut. Toiminta pohjautuu kulloiseenkin vuosi-

ohjelmaan. 

 
Koulujen johtokunnat 

 

Kaikilla peruskoulun yksiköillä ja lukiolla on oma johtokunta. 

 

Johtokunnan toimialueena on koulutus kasvatus- ja opetuspalvelut sekä kodin ja koulun 

välisen yhteistyön kehittäminen sekä sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan sille johto-

sääntöjen nojalla antamat tehtävät. 

 

Peruskoulujen ja lukion johtokunnassa on 7 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista yksi 

on opettajien keskuudestaan ehdottama ja yksi koulun muun henkilökunnan ehdottama sekä 

osa oppilaiden huoltajien keskuudesta.  

 

Johtokunnan esittelijänä toimii rehtori tai apulaisrehtori. 
 

 

B. Vapaa-aikalautakunta 

 

Liikuntatoimen osalta 

 

Lautakunnan toimialueena on luoda yleiset edellytykset kuntalaisten liikuntatoiminnalle. 

 

Esittelijänä toimii liikuntasihteeri ja hänen poissa ollessaan tai ollessaan esteellinen, 

esittelijänä toimii nuorisosihteeri. 

 
Nuorisotoimen osalta 

 

Lautakunnan toimialueena on nuorisotyö ja nuorisotoiminnan edistäminen. 

 

Esittelijänä toimii nuorisosihteeri ja hänen poissa ollessaan tai ollessaan esteellinen, 

esittelijänä toimii liikuntasihteeri. 

 

Lautakunnassa on 7 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.  
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3 § Lautakuntien/johtokuntien ratkaisuvalta 

 
A. Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan ratkaisuvalta 

 

1. Päättää koulu-, kirjasto- sekä kulttuuritoimen ja varhaiskasvatuksen (kunnallinen ja 

yksityinen päivähoito, esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja 

kotihoidontuki) asioista niiden asioiden osalta, joissa ratkaisuvaltaa ei ole annettu 

viranhaltijoille, 
 

2. Päättää vararehtorien valinnasta, 
 

3. Päättää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-

ajoista, 
 

4. Päättää varhaiskasvatuksen kuljetusten ja koululaiskuljetusten yleisperiaatteet,  
 

5. Päättää lautakunnan ja johtokuntien jäsenten koulutuksesta, 
 

6. Päättää koulutilojen ja päivähoitotilojen ulkopuolisesta käytöstä perittävien 

korvausten yleisperiaatteet, 
 

7. Päättää johtokunnan tehtävistä, 
 

8. Päättää varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetuksen, perusopetuksen ja 

lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä, 
 

9. Päättää koulutuksen arviointiin liittyvistä asioista (POL 21 §), 
 

10. Päättää esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaaksi ottamisen 

perusteista, 
 

11. Päättää perusopetuslain (36 1 a) ja lukiolain (26 § a) mukaan opiskelijan 

määräaikaisesta erottamisesta, 
 

12. Päättää erityisopetuksen järjestämisestä, 
 

13. Päättää esiopetuksen ja lasten päivähoidon järjestämispaikoista, 
 

14. Päättää päivähoitomaksujen (päiväkoti, perhepäivähoito, lasten aamu- ja 

iltapäiväkerhomaksujen) yleisperusteet, 
 

15. Päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen perusperiaatteista ja 

hyväksyy aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman,  
 

16. Päättää esiopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen hankkimisesta ja siihen 

liittyvien sopimusten tekemisestä, 
 

17. Päättää esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kokeiluihin 

osallistumisesta. 
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Perusopetuksen yksiköiden ja lukion johtokuntien ratkaisuvalta 
 

Päättää koulujen työsuunnitelmasta eli koulukohtaisesta toiminnan järjestämisestä sivistys- ja 

varhaiskasvatuslautakunnan vahvistaman vuosityösuunnitelman pohjalta, 
 

 

B. Vapaa-aikalautakunta 

 

Vapaa-aikalautakunnan ratkaisuvalta 

 

Päättää vapaa-aikalautakunnan tulostavoitteista, vuosityösuunnitelmasta sekä määrärahojen 

käyttösuunnitelmasta kunnanvaltuuston/kunnanhallituksen antamien määrärahojen 

puitteissa. 

 

Liikuntatoimen osalta ratkaisuvalta 

 

 1. Päättää hallinnassaan olevien alueiden, laitosten ja toimitilojen käyttöperi-aatteet ja 

niiden käyttöohjeet sekä niistä perittävät maksut, 
 

 2. Päättää avustusten ja stipendien jakamisesta. 

 

Nuorisotoimen osalta ratkaisuvalta 

 

 1. Päättää avustusten ja stipendien jakamisesta, 
 

 2. Päättää hallinnassaan olevien tilojen käyttöperiaatteet. 

 

 

4 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 
 

A. Sivistys- ja vapaa-ajan johtajan ratkaisuvalta 

 

1. Päättää koululaiskuljetuksista lautakunnan päättämien yleisperiaatteiden mukaisesti, 
 

2. Päättää koulutoimen keskitetyistä ja yhteishankinnoista ja tekee niihin liittyvät 

sopimukset, 
 

3. Osoittaa perusopetukseen otettavalle oppilaalle lähikoulun sivistys- ja varhais-

kasvatuslautakunnan osoittamien oppilaaksi ottamisen perusteiden mukaisesti,  
 

4. Tekee päätöksen oppilaan siirtämisestä erityisen tuen piiriin (POL 17 §),  
 

5. Antaa luvan perusopetuksen aloittamiseen vuotta säädettyä aikaisemmin tai 

myöhemmin (POL 27 §), 
 

6. Päättää koulutuksen järjestäjän tarjoamista, oppilaan tarvitsemista, POL 31 §:ssä 

tarkoitetuista palveluista. 
 

7. Myöntää oppilaalle yli vuoden pituisen kuljetusedun sivistys- ja 

varhaiskasvatuslautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti. 
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B.  Varhaiskasvatuksen johtajan ratkaisuvalta 
 

1. Päättää lapsen ottamisesta tai siirtämisestä esiopetukseen, leikkitoimintaa ja päivähoi-

toon sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti, 
 

2. Päättää varhaiskasvatuksen kuljetuksista sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan 

päättämien yleisperiaatteiden mukaisesti, 
 

3. Päättää varhaiskasvatuksen keskitetyistä ja yhteishankinnoista ja tekee niihin liittyvät 

sopimukset, 
 

4. Päättää päivähoitomaksuista ja leikkitoimintamaksuista sivistys- ja varhaiskasvatuslau-

takunnan hyväksymien yleisperusteiden mukaisesti, 
 

5. Päättää päivähoitotilojen tilapäisestä käyttämisestä ulkopuoliseen toimintaan ja 

perittävistä korvauksista sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien 

yleisperiaatteiden mukaisesti, 
 

6. Päättää sivistys-varhaiskasvatuslautakunnan päättämien perusteiden ja yleisten 

ohjeiden mukaan lasten päivähoitoon liittyvistä yksilöhuollon asioista ja siihen 

liittyvistä muista toimenpiteistä. 

 

C.  Päiväkodin johtajan ratkaisuvalta 
 

1. Päättää lapsen ottamisesta tai siirtämisestä päivähoitoon päiväkoteihin sivistys- ja 

varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti, 
 

2. Päättää päivähoitomaksuista päiväkotien osalta sivistys- ja varhaiskasvatuslauta-

kunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti, 
 

3. Päättää päiväkotien osalta päivähoitotilojen tilapäisestä käyttämisestä ulkopuoliseen 

toimintaan ja perittävistä korvauksista sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan 

hyväksymien perusteiden mukaisesti, 
 

4. Päättää lasten päivähoitoon liittyvistä yksilöhuollon asioista ja niihin liittyvistä muista 

toimenpiteistä päiväkotien osalta sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien 

perusteiden mukaisesti. 

 

D. Kirjastotoimenjohtajan ratkaisuvalta 

 

1. Päättää kirjastolaitokseen hankittavista kirjoista ja muusta aineistosta sekä poistoista 

koululautakunnan määräämien perusteiden mukaisesti, 
 

2. Päättää kokoelmiin kuuluvan aineiston antamisesta oppilaitosten, sairaaloiden ja 

muiden laitosten sekä työpaikkojen käytettäväksi, 
 

3. Päättää kirjastotoimen hallinnassa olevien tilojen ja irtaimiston käyttämisestä 

ulkopuoliseen toimintaan, 
 

4. Päättää tilapäisistä muutoksista kirjaston aukioloaikoihin ja kirjastoauton reitteihin. 
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E.  Rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden ratkaisuvalta 

 

1. Määrää tutkivan opettajan perusopetuslain ja –asetuksen mukaan, 
 

2. Hyväksyy opettajien ja muun kouluhenkilökunnan koulutuksen, 
 

3. Vapauttaa oppilaan kielen opetuksesta sekä päättää opetettavan kielen vaihtamisesta 

perusopetuslain ja –asetuksen mukaan, 
 

4. Päättää opetusharjoittelijan ottamisesta perusopetuslain ja –asetuksen mukaisesti, 
 

5. Valitsee johtokunnan oppilasjäsenet 
 

6. Päättää koulutilojen tilapäisestä käyttämisestä ulkopuoliseen toimintaan ja perittävistä 

korvauksista sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien yleisperiaatteiden 

mukaan, 
 

7. Päättää oppilaan uskonnon/elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä, 
 

8. Päättää vapauttaa oppilaan jonkin aineen opiskelusta sairauden tai vamman 

perusteella, 
 

9. Päättää oppilaan vapauttamisesta opetukseen osallistumisesta tilapäisesti, 
 

10. Päättää oppilaalle annettavan kirjallisen varoituksen antamisesta,  
 

11. Päättää todistuksen antamisesta, erotodistuksen antamisesta ja oppimäärän 

suorittamisesta annettavasta todistuksesta yhdessä oppilasta opettavien opettajien 

kanssa, 
 

12. Päättää oppilaaksi (lukiossa opiskelijaksi) ottamisesta sivistys- ja 

varhaiskasvatuslautakunnan ohjeiden mukaisesti, 
 

13. Päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta (POL 19 §, LL14 §), 
 

14. Päättää opettajasta, joka valvoo ns. kotiopetuksessa olevan oppilaan edistymistä (POL 

26 § 2m), 
 

15. Myöntää tutkimusluvan sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan päättämien periaattei-

den mukaisesti, 
 

16. Myöntää oppilaalle alle vuoden pituisen kuljetusedun sivistys- ja 

varhaiskasvatuslautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti. 

 
F.  Rehtoreiden erityinen ratkaisuvalta 
 

1. Päättää oppilaan oppivelvollisuuden suorittamisen valvonnasta, 
 

2. Päättää oppilaan opiskelun järjestämisestä poikkeuksellisesti lukiolain ja –asestuksen 

mukaisesti, 
 

3. Päättää valitun aineen vaihtamisesta perusopetuslain ja –asetuksen mukaan tai 

lukiolain ja –asetuksen mukaan. 
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G.  Apulaisrehtoreiden erityinen ratkaisuvalta 
 

1. Päättää lapsen ottamisesta tai siirtämisestä aamu- ja iltapäivätoimintaan sivistys- ja 

varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti, 
 

2. Päättää lasten aamu- ja iltapäivätoimintamaksuista sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan 

hyväksymien perusteiden mukaisesti. 
 

 
H.  Varaehtoreiden erityinen ratkaisuvalta 
 

Päättää perusopetusyksikön tilojen tilapäisestä käyttämisestä ulkopuoliseen toimintaan ja 

perittävistä korvauksista sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien 

yleisperiaatteiden mukaan. 
 

 
I.  Perhepäivähoidon ohjaajan ratkaisuvalta 
 

1. Päättää lapsen ottamisesta tai siirtämisestä perhepäivähoitoon sivistys- ja varhais-

kasvatuslautakunnan perusteiden mukaisesti, 
 

2. Päättää päivähoitomaksuista perhepäivähoidon osalta sivistys- ja varhaiskasvatus-

lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti. 

 

5 § Kunnan koululaitosta koskevat erillismääräykset 
 

A.  Koulut 
 

Kunnan koululaitokseen kuuluu seuraava suomenkielinen koulu: 

 Laihian yhtenäiskoulu 

 

Laihian yhtenäiskoulu jakaantuu seuraaviin yksikköihin 

 1) Hulmin yksikkö 

 2) Isonkylän yksikkö  
 3) Kirkonkylän yksikkö 

 4) Perälän yksikkö 

 5) Kylänpään yksikkö 

 6) Monnarin yksikkö 

 7) Yläkoulun yksikkö 

 

B.  Lukio 

 

Kunnan koululaitokseen kuuluu seuraava suomenkielinen lukio: 

 Laihian lukio 
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C.  Erityisopetus 

 

- Erityisluokat 
 

Kunnan koululaitokseen kuuluvissa kouluissa on koululautakunnan päättämä määrä 

erityisluokkia oppilaita varten. 
 

1. jotka ovat siten vammautuneita tai kehityksessään viivästyneitä etteivät menesty 

peruskoulun muussa opetuksessa; 

2. jotka tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi eivät sopeudu perus-koulun muuhun 

opetukseen. 

 

Erityisluokkien sijoittamisesta eri kouluihin päättää sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta. 

 
- Sopimus erityisopetuksen järjestämisestä  

 

Oppilaalle, joka on siten vammautunut tai kehityksessään viivästynyt ettei hän 

menesty peruskoulun muussa opetuksessa tai joka tunne-elämän häiriön tai muun 

syyn vuoksi ei sopeudu peruskoulun muuhun opetukseen ja jolle ei voida järjestää 

opetusta muussa kunnassa, järjestetään sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan 

toimesta tilaisuus käydä toisen kunnan tai valtion tai yksityistä erityiskoulua tai -

luokkaa siten kuin kunnanhallitus on sopinut asianomaisen koulun ylläpitäjän kanssa. 

 
- Osa-aikainen erityisopetus 

  

Niitä peruskoulun oppilaita varten, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, 

kunnassa järjestetään opetusta, jota varten perustetaan tarvittava määrä: 
 

 1) kunnan omia erityisopettajan virkoja ja otetaan tuntiopettajia 

  

- Potilaana olevan opetus 

  

 Sairaalassa potilaana olevalle ja kotona pitkäaikaisesti sairastaville oppivelvollisille jär-

jestetään perusopetuslain mukaista opetusta siten, että opetuksen järjestäminen on 

joko oppilaan oman kouluyksikön tehtävänä. 

 

D.  Kieltenopetus 

 

 Vuosiluokkien 1-6 alkavana A1-kielenä opetetaan englannin kieltä. 
 

 Vuosiluokkien 6-9 alkavana B1-kielenä opetetaan toista kotimaista kieltä. 
 

 Vuosiluokkien 8-9 valinnaisena aloitettavan B2-kielen opetus järjestetään siten, että B2-

kielenä opetetaan saksan ja/tai ranskan kieltä. 
 

 Laihian lukiossa A1-kielenä opetetaan englannin kieltä ja A2-kielenä saksan kieltä ja B1-

kielenä toista kotimaista kieltä ja B2-kielenä saksan ja/tai ranskan kieltä. 
 

 Lukiossa alkavana B3-kielenä opetetaan saksan tai/ja ranskan kieltä. 
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6 § Vanhan johtosäännön kumoaminen  
 

 Tällä säännöllä kumotaan kunnanvaltuuston 16.6.2014 § 79 kohdalla hyväksymä 

sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen päävastuualueen johtosääntö. 

 

   

7 § Voimaantulo 
 
 Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.8.2015.  

 ------------------------ 

 

   
 

Tämä sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen päävastuualueen johtosääntö on yhtäpitävä 

Laihian kunnanvaltuuston 15.6.2015 § 61 hyväksymän johtosäännön kanssa, todistaa: 

 

 

Laihia 1.8.2015 

 

 

 

Tarja Vilmunen 

kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä 

 
 


