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§ 26
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys hallintosäännön muuttami-
seksi

HEL 2018-001078 T 00 01 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen 
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että hallintosääntöä muutetaan si-
ten, että hallintosäännön kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 
erityistä toimivaltaa koskevaan 15 luvun 4 §:n 2 momenttiin otetaan uu-
si 7 -kohta, joka kuuluu seuraavasti:

7 päättää perusopetuksen pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas on aina myös eri-
tyistä tukea saava oppilas. Oppilaalle on tehtävä hallintopäätös sekä pi-
dennetyn oppivelvollisuuden piiriin ottamisesta perusopetuslain 25 §:n 
2 momentin perusteella että erityisen tuen antamisesta perusopetuslain 
17 §:n 4 momentin perusteella.

Tällä hetkellä pidennetystä oppivelvollisuudesta päättää kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan toimintasäännön perusteella perusopetusjohta-
jan määräämä viranhaltija. Toimintasäännön muutos siten, että toimin-
tasäännössä myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukoko-
naisuudessa oleva viranhaltija päättäisi pidennetystä oppivelvollisuu-
desta ei vastaa hallintosääntöä, koska perusopetus ei kuulu varhais-
kasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuteen. 
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Hallinnollisesti on tarkoituksenmukaista, että hallintosääntöä muutetaan 
niin, että toimialajohtaja voi delegoida toimivallan varhaiskasvatuksen 
aluepäällikön päätettäväksi. Kiertävä erityislastentarhanopettaja valmis-
telee päätöksen lapsen pidennetystä oppivelvollisuudesta, silloin kun 
se koskee lapsen esiopetusta  sekä päätöksen lapsen esiopetuksen 
erityisestä tuesta. 

Esityksessä on lähdetty siitä, että sekä varhaiskasvatus ja esiopetus et-
tä perusopetus voivat päättää pidennetystä oppivelvollisuudesta. Tie-
tyissä tilanteissa myös perusopetuksessa on oltava toimivalta. Poikkea-
van koulunkäynnin aloitus (aikaistaminen ja myöhentäminen) valmistel-
taisiin ja päätettäisiin edelleen perusopetuksessa, vaikka pidennetyn 
oppivelvollisuuden päätös sisältäisi myös perusopetuksen vuotta sää-
dettyä myöhemmin aloittamisen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kasvatus ja koulutus


