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Koulutusliikelaitoksen toimintasääntö
Koulutusliikelaitoksen viranhaltijoiden päätösvalta.
- Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017
- Lukiolaki 714/2018

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Johtokunnan päätösvaltaan kuuluvien tehtävien delegointi liikelaitoksen johtajalle
•

•
•

päättää käyttöomaisuutensa sekä oman toimialansa osakkeiden ja osuuksien myymisestä ja
ostamisesta (Kajaanin kaupungin hallintosääntö § 29 Liikelaitoksen johtokuntien tehtävät ja
toimivallat),
päättää liikelaitoksen tarvitsemien toimitilojen vuokraamisesta (Kajaanin kaupungin hallintosääntö
§ 29 Liikelaitoksen johtokuntien tehtävät ja toimivallat).
käyttää puhevaltaa johtokunnan puolesta liikelaitoksen tehtäväalueella (Kajaanin kaupungin
hallintosääntö, johtokunnan tehtävät ja toimivallat § 29 kohta 11),

Lisäksi päätösvalta
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

päättää talousarvion rajoissa hankinnoista, vuokralle ottamisesta ja antamisesta, palveluksista sekä
muista tilauksista ja sopimuksista, (dokumentti)
päättää maa-alan vuokraamisesta tai ostamisesta silloin, kun on tarkoitus rakentaa sille oppilastyönä
rakennus tai rakennuksia sekä hänellä on oikeus hakea ko. maa-alaan kiinteistön muodostamista tai
kiinnityksiä, (dokumentti)
päättää vuokraoikeuden tai kiinteistön myynnistä silloin, kun tontilla ja kiinteistöllä on oppilastyönä
tehty rakennus, (dokumentti)
päättää talousarvion sisäisistä siirroista ja investointisuunnitelman täytäntöönpanosta,
allekirjoittaa koulutuksen järjestäjän ja liikelaitoksen puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat
sitoumukset,
päättää vakituisista palvelussuhteista,
nimeää tulosalueiden rehtorit ja tulosyksiköiden koulutuspäälliköt,
päättää yli 3 kuukautta kestävistä määräaikaisista tehtävistä,
päättää yli 3 kuukautta kestävän virkavapauden ja työloman myöntämisestä,
päättää kokeiluluvan hakemisesta (531/2017 21 §),
päättää tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan hakemisesta (531/2017 22 §),
päättää koulutuksen ja tutkintojen tarjonnasta ja sen kohdentumisesta järjestämisluvan
rajoissa (531/2017 22 §),
muut kuin tässä toimintasäännössä mainitut tehtävät, mitkä vaativat päätösvaltaa.

Ammatillisen koulutuksen tulosalueen johtaja (rehtori)
•
•
•
•
•
•

päättää koulutuksen hankintaa koskevista asioista (531/2017 30 §),
päättää maksullisen palvelutoiminnan järjestämisestä (531/2017 31 §),
päättää tilauskoulutuksen järjestämisestä ja sitä koskevista asioista (531/2017 33 §)
päättää tutkintokoulutuksen järjestämisestä Euroopan talousalueen ulkopuolella (531/2017 35 §)
antaa todistuksen tutkinnon suorittamisesta (531/2017 57 §),
antaa todistuksen valmentavan koulutuksen suorittamisesta (531/2017 58 §),
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antaa todistuksen koulutukseen osallistumisesta (531/2017 59 §),
päättää opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta (531/2017 85 §),
päättää opiskelijan erottamisen määräajaksi (kurinpito), max 3 kk (531/2017 85 §),
päättää opiskelijan erottamisen asuntolasta määräajaksi, max 3 kk (531/2017 86 §),
päättää asuntolatoiminnan järjestämisestä (531/2017 103 §),
hyväksyy asuntolaa varten laaditut järjestyssäännöt (531/2017 103 §).

Lukiokoulutuksen tulosalueen johtaja (rehtori)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

päättää tilauskoulutuksen järjestämisestä ja sitä koskevista asioista (714/2018 9 §)
päättää opiskelijoiden uskontokunnan tai elämänkatsomuksen mukaisen uskonnon opetuksen tai
elämänkatsomustiedon järjestämisestä lukiolain mukaisesti, (714/2018 16 §), oikaisuvaatimus
714/2018 49 §, kohta 5,
päättää jatkuvasta hausta ja siihen liittyvistä hakuajoista ja -menettelyistä täytettäessä sellaisia
opiskelupaikkoja, joita ei täytetä valtakunnallisin hakumenettelyin (714/2018 19 §).
ottaa vastuualueensa jatkuvan haun opiskelijat (714/2018 20 §, 21 §, 22 §), oikaisuvaatimus 49 §
kohta 1,
päättää lisäajan myöntämisestä (714/2018 23 §), oikaisuvaatimus 49 § kohta 2,
päättää opiskeluoikeuden väliaikaisesta keskeyttämisestä opiskelijan hakemuksesta (714/2018 23 §),
antaa opiskeluoikeuden päättymisestä erillisen päätöksen (714/2018 24 §),
selvittää ja tunnustaa aiemmin hankitun osaamisen (714/2018 27 §), oikaisuvaatimus 49 § kohta 3,
päättää poikkeavasta opiskelujen järjestämisestä (714/2018 29 §), oikaisuvaatimus 49 § kohta 4,
antaa oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle päättötodistuksen,
antaa aineopiskelijalle ja lukion oppimäärän erityisessä tutkinnossa osittain suorittaneelle
todistuksen suoritetuista oppiaineiden oppimääristä ja muista opinnoista,
päättää opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta (42 §),
päättää opiskelijan erottamisen määräajaksi (kurinpito), max 3 kk (714/2018 42 §),
päättää opiskelusta pidättämisestä tutkimuksen ajaksi (714/2018 42 §),
päättää opiskelijan erottamisen asuntolasta määräajaksi, max 3 kk (kurinpito) (714/2018 42 §).

Liikelaitoksen kehittämispäällikkö
•
•
•
•

•
•
•

hyväksyy oppisopimukset ja sopimukset oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä työnantajan kanssa
(531/2017 70 §), (Kuusamon tulosyksikön osalta koulutuspäällikkö)
päättää oppisopimuksen purkamisesta ja keskeyttämisestä (531/2017 75 §), (Kuusamon tulosyksikön
osalta koulutuspäällikkö)
päättää oppisopimuskoulutuksen hankintaa koskevista asioista (531/2017 30 §), (Kuusamon
tulosyksikön osalta koulutuspäällikkö)
päättää oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista ja maksamisesta
opiskelijalle (531/2017 102 §, hallintovalitus 112 §), (Kuusamon tulosyksikön osalta
koulutuspäällikkö)
päättää koulutuskorvausten maksamisesta oppisopimustyönantajalle (531/2017 73 §), (Kuusamon
tulosyksikön osalta koulutuspäällikkö)
päättää liikelaitoksen ulkopuolisella rahoituksella toteutettavat kehittämishankkeet.
ottaa oman tulosyksikkönsä laajennettujen oppisopimusten oppisopimusopiskelijat (531/2017 43 §),
(muutoksenhakuoikeus > oikaisuvaatimus 111 §), (Kuusamon tulosyksikön osalta koulutuspäällikkö),
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hyväksyy laajennettujen oppisopimusten oppisopimusopiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelman ja sen päivitykset (531/2017 44 § - 45 §), (Kuusamon tulosyksikön osalta
koulutuspäällikkö).

Opintoasiainpäällikkö
•
•

päättää asuntolapaikan myöntämisperusteet (531/2017 104 §, hallintovalitus 112 §),
päättää oikeudesta asuntolapaikkaan (531/2017 104 §, hallintovalitus 112 §),

Ammatillisen koulutuksen tulosyksikön koulutuspäällikkö
•
•
•
•
•
•
•
•

•

päättää valmentavan koulutuksen suoritusajan pidentämisestä (531/2017 11 §,
muutoksenhakuoikeus > oikaisuvaatimus 111 §), (Valman koulutuspäällikkö)
ottaa oman tulosyksikkönsä opiskelijat (531/2017 43 §), (muutoksenhakuoikeus > oikaisuvaatimus
111 §),
päättää erityisopetuksen järjestämisestä oman tulosyksikön opiskelijalle, (531/2017 64 §)
päättää ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamisesta (531/2017 66 §),
päättää tulosyksikkönsä huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuudesta
(531/2017 84 §, muutoksenhakuoikeus > oikaisuvaatimus 111 §),
päättää jatkuvan haun osalta oman tulosyksikkönsä opiskelijan opiskeluoikeuden alkamisesta
(531/2017 96 §),
päättää vapautuksen myöntämisestä opiskelusta (531/2017 96 §),
päättää tulosyksikkönsä opiskelijan oikeudesta väliaikaisesti keskeyttää opintonsa (531/2017 96 §,
muutoksenhakuoikeus > oikaisuvaatimus 111 §),
päättää tulosyksikkönsä opiskelijan katsomisesta eronneeksi (531/2017 97 §, muutoksenhakuoikeus
> oikaisuvaatimus 111 §).

Ammatillisen koulutuksen opettajat
•
•

hyväksyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja sen päivitykset (531/2017 44 § - 45
§),
solmii koulutussopimuksen koulutuksen järjestäjän puolesta työpaikan edustajan kanssa (531/2017
71 §),

