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§ 106
Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla vi-
ranhaltijoille

HEL 2020-000087 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa viranhalti-
joille seuraavasti:

1. Seuraavat viranhaltijat päättävät toimialan irtaimen omaisuuden luo-
vuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita, kun irtaimen omaisuuden ar-
vo on enintään

toimialajohtaja 50 000 euroa
palvelukokonaisuuden johtaja 10 000 euroa
hallintojohtaja 10 000 euroa.

2. Palvelukokonaisuuden johtaja päättää oman palvelukokonaisuuten-
sa osalta

- huonetilojen vuokralle ottamisesta kaupunkiympäristön toimialan kaut-
ta
- tuntiperusteisesta tai kausiluonteisesta huonetilojen vuokralle ottami-
sesta, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 100 000 
euroa.

3. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaista 
ratkaisuvaltaa asiakirjan antamisessa käyttää palvelukokonaisuuden 
johtaja oman palvelukokonaisuutensa osalta ja hallintojohtaja hallintoja 
tukipalveluiden osalta.

Mikäli asia koskee useampaa kuin yhtä yllä mainituista, käyttää ratkai-
suvaltaa toimialajohtaja.

4. Asiakasmaksupäällikkö päättää perusopetuslain mukaisen aamu- ja 
iltapäivätoiminnan asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämi-
sestä kulloinkin voimassa olevien maksuvapautusperusteiden mukai-
sesti.

5. Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston rehtori ja ruot-
sinkielisen työväenopiston rehtori päättävät kurssimaksun alentamises-
ta tai perimättä jättämisestä oman opistonsa osalta kulloinkin voimassa 
olevien maksuvapautusperusteiden mukaisesti.

6. Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta
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6.1 Suomen- ja muun kuin ruotsinkielisen yksityisen varhaiskasvatuk-
sen valvontaviranomaisena toimii kaupunkitasoisesti

yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan 
palvelun päällikkö, joka

- suorittaa varhaiskasvatuslain 44 §:n ja 55 §:n mukaisen tarkastus-
käynnin yksityisen palveluntuottajan varhaiskasvatuksen toimipaikassa

- päättää yksityisen palveluntuottajan osalta varhaiskasvatuslain 44 §:n 
mukaisten varhaiskasvatukselle asetettujen vaatimusten täyttymisestä

- antaa varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaisen huomautuksen yksityisen 
varhaiskasvatuksen järjestäjälle tai yksityisen palvelujentuottajan toi-
minnasta vastaavalle vastuuhenkilölle vastaisen toiminnan varalle

- antaa varhaiskasvatuslain 58 §:n mukaisen määräyksen puutteiden 
korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta yksityiselle palveluntuotta-
jalle, kun määräyksen tehosteena ei ole hallintopakkoa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa edellä mainitun määräyksen, 
kun määräyksen tehosteena on hallintopakko.

yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan 
palvelun palveluvastaava, joka

- suorittaa varhaiskasvatuslain 44 §:n ja 55 §:n mukaisen tarkastus-
käynnin varhaiskasvatuksen toimipaikassa

6.2 Ruotsinkielisen yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviranomai-
sena toimii ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö/ chef för små-
barnspedagogiken, joka

- suorittaa varhaiskasvatuslain 44 §:n ja 55 §:n mukaisen tarkastus-
käynnin yksityisen palveluntuottajan varhaiskasvatuksen toimipaikassa

- päättää yksityisen palveluntuottajan osalta varhaiskasvatuslain 44 §:n 
mukaisten varhaiskasvatukselle asetettujen vaatimusten täyttymisestä

- antaa varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaisen huomautuksen yksityisen 
varhaiskasvatuksen järjestäjälle tai yksityisen palvelujentuottajan toi-
minnasta vastaavalle vastuuhenkilölle vastaisen toiminnan varalle

- antaa varhaiskasvatuslain 58 §:n mukaisen määräyksen puutteiden 
korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta yksityiselle palveluntuotta-
jalle, kun määräyksen tehosteena ei ole hallintopakkoa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa edellä mainitun määräyksen, 
kun määräyksen tehosteena on hallintopakko.
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7. Hallintopäällikkö päättää oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoi-
toa koskevan edun myöntämisestä, kun edun määrä on enintään 5 000 
euroa.

8. Hallintopäällikkö päättää 1.1.2019 lukien perusopetuslain mukaisen 
koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajien sopimusten hyväk-
symisestä lautakunnan vahvistamien avustusperiaatteiden mukaisesti 
sekä palveluntuottajakohtaisista avustusten maksatuksista.

9. Varhaiskasvatusjohtaja ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden joh-
taja päättävät kumpikin oman palvelukokonaisuutensa osalta korvauk-
sista, jotka peritään ulkokuntalaisen kotikunnalta ulkokuntalaisen käyt-
täessä Helsingin kaupungin varhaiskasvatuspalveluja.

Korvaukset päätetään kirjanpitotietojen pohjalta laskettujen todellisten 
kustannusten mukaisesti.

10. Palvelukokonaisuuden johtaja päättää viranhaltijat, jotka palveluko-
konaisuuden osalta edustavat kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa 
alaikäisten henkilöiden rikosasioiden sovitteluissa, sopivat sovitteluso-
pimuksen ehdoista sekä vahingonkorvauksesta ja työkorvauksesta 5 
000 euroon saakka.

11. Ammatillisen koulutuksen päällikkö, joka toimii Stadin ammattiopis-
ton ja Stadin aikuisopiston johtavana rehtorina, päättää opiskelijan kor-
keintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta. 

Tämä päätös kumoaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen 
8.12.2018 (§ 279).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aluksi
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Tällä esityksellä muutetaan voimassa olevaa lautakunnan delegointeja 
koskevaa päätöstä 8.12.2019 (§ 279) muuttamalla päätösehdotuksen 
kohdan 6. yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan delegointia. Koh-
taa selkeytetään varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaisen huomautuksen 
antamisen osalta.  

1. Irtaimen omaisuuden luovuttaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty toimialalautakunta päät-
tää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa toimialan irtaimen omai-
suuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita.

Kaupunginhallitus päätti 12.6.2017 (§ 661) vahvistaa kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 koh-
dassa määritellyn yleistoimivallan siten, että toimialalautakunta tai sen 
määräämä päättää toimialan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta lu-
kuun ottamatta osakkeita, kun irtaimen omaisuuden arvo on enintään 
50 000 euroa.

Irtaimena omaisuutena luovutetaan muun muassa käytöstä poistettua 
kalustoa ja muita vastaavia hyödykkeitä.

2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 7 kohdan mukaan ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai 
hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kau-
punginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottami-
sesta.

Kaupunginhallitus päätti 12.6.2017 (§ 661), että toimialalautakunta tai 
sen määräämä päättää tuntiperusteisesta tai kausiluonteisesta huoneti-
lojen vuokralle ottamisesta, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo 
on enintään 100 000 euroa.

Toimialan varsinainen huonetilojen vuokralle ottaminen tapahtuu keski-
tetysti kaupunkiympäristön toimialan kautta, jolloin esityksessä palvelu-
kokonaisuuden johtaja päättää vuokralle ottamisesta sisäisessä vuok-
rauksessa oman palvelukokonaisuutensa osalta.

Lisäksi palvelukokonaisuuden johtajalle esitetään siirrettäväksi toimival-
taa tuntiperusteisessa tai kausiluonteisessa vuokrauksessa oman pal-
velukokonaisuutensa osalta. Vuokraustarvetta voi esiintyä muun muas-
sa perusopetuksessa tilapäisen lisätilan tarpeena.

3. Asiakirjan antamisesta päättäminen
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Hallintosäännön 24 luvun 3 §:n mukaan toimielin voi siirtää viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan 
antamista koskevaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa 
asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut 
taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muu-
ten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Viranomaisen laa-
timana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen anta-
man toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjana 
asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten 
sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten.

4. Perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmak-
susta vapauttaminen

Hallintosäännön 10 luvun 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen 
päättää, hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuk-
sesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan 
suorittamisesta.

On tarkoituksenmukaista, että kaikki aamu- ja iltapäivätoiminnan asia-
kasmaksuvapautuksiin liittyvä hakemuksien käsittely keskitetään asia-
kasmaksupäällikölle, joka vastaa myös lakisääteisten varhaiskasva-
tusmaksujen asiakasmaksuvapautuksista.

5. Suomen- ja ruotsinkielisen työväenopiston kurssimaksun alentami-
nen tai perimättä jättäminen

Hallintosäännön 10 luvun 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen 
päättää, hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuk-
sesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan 
suorittamisesta.

Kurssimaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättäminen on 
tarkoituksenmukaisinta olla työväenopiston rehtorina toimivalla henki-
löllä.

6. Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta

Hallintosäännön 15 luvun 1 § 2 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslau-
takunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhal-
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tija päättää varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille säädetyistä 
tehtävistä sekä kunnalle säädetyistä varhaiskasvatuksen valvontateh-
tävistä.

Yksityisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatusta, jonka 
yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama lii-
keyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoitta-
malla. Yksityinen palveluntuottaja vastaa siitä, että sopimuksen tai hal-
lintopäätöksen perusteella asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus 
täyttää sille asetetut vaatimukset.

Yksityisen lasten varhaiskasvatuksen osalta varhaiskasvatuslain 52 §:n 
mukaisia valvontaviranomaisia ovat yksityisen palveluntuottajan järjes-
tämän ja tuottaman varhaiskasvatuksen osalta aluehallintovirasto, So-
siaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta tai sen määräämä viranhaltija.

Lautakunnan ja viranhaltijoiden välisen toimivaltajaon järjestämiseksi 
on tarkoituksenmukaista, että lautakunnan toimivaltaa siirretään viran-
haltijoille tarkastuskäyntien, huomautuksen antamisen ja yksityisen 
palveluntuottajan edellytysten täyttymisen osalta.

Hallintopakolla tarkoitetaan viranomaisen määräyksen tehosteena käyt-
tämää pakkoa sitä kohtaan, joka ei noudata lakia tai sen nojalla annet-
tuja määräyksiä. Se on hallinnollinen keino velvoitetun pakottamiseksi 
tekemään jotain tai olemaan tekemättä jotain. Toiminta voidaan kes-
keyttää tai kieltää. Määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko 
tai uhka, että toiminta keskeytetään tai kielletään. Hallintopakon käyt-
täminen on vain lautakunnan toimivallassa.

7. Oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myön-
täminen

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan, ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koske-
van edun myöntämisestä.

Hallintopäällikkö päättää vahingonkorvauksesta (Taj 21.5.2017 § 23) 
enintään 5 000 euroon asti Stadin ammatti- ja aikuisopistoa lukuun ot-
tamatta, joten on tarkoituksenmukaista, että hän päättää myös oppilai-
den ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myöntämisestä 
koko toimialan osalta.

8. Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustukset
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Hallintosäännön 10 luvun 1 § 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla 
toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista se-
kä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja 
muun saatavan suorittamisesta. 

Lautakunta päättää vuosittain perusopetuslain mukaisen iltapäivätoi-
minnan avustusperusteiden mukaiset palveluntuottajakohtaiset lasken-
nalliset euromäärät.  Samalla lautakunta on päättänyt viranhaltijan, joka 
päättää palveluntuottajien sopimusten hyväksymisestä lautakunnan 
vahvistamien avustusperiaatteiden mukaisesti sekä avustusten maksa-
tuksista. On tarkoituksenmukaista, että toimivalta tältä osin siirretään 
viranhaltijalle toistaiseksi. 

9. Hallintosäännön 10 luvun 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimi-
vallasta ole muutoin määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen 
päättää, hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuk-
sesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan 
suorittamisesta.

Toimiala antaa ulkokuntalaisille mm. päiväkotihoidon, perhepäivähoi-
don ja vammaisten koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan palveluja. 
Esiopetuksesta ei peritä korvausta, mutta sen lisäksi annettavasta var-
haiskasvatuksesta peritään korvaus.

10. Hallintosäännön 10 luvun 1 § 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mu-
kaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauk-
sista sekä vapautuksesta toimialallekohdistettavan maksun, korvauk-
sen ja muun saatavan suorittamisesta.

Kaupunginlakimies antoi 13.9.2017 (§ 125) alaikäisten rikosasioiden 
sovittelua koskevan toimintaohjeen.

Sovittelulla on havaittu olevan useita myönteisiä vaikutuksia, joten sen 
käyttäminen mahdollisuuksien mukaan on perusteltua. Sovittelu vähen-
tää uusintarikollisuutta ja syrjäytymistä. Lisäksi se edistää kansalaisten 
osallisuutta ja parantaa yhteiskuntarauhaa. Erityisesti nuorille rikoksen-
tekijöille sovittelu on hyvä ja toimiva keino ennaltaehkäistä mahdollisia 
tulevia rikoksia. Toimivallan siirtäminen turvaa sovittelun joustavan to-
teutumisen alaikäisten rikosasioiden sovittelun osalta.

11. Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston opiskelijan määräai-
kainen erottaminen
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Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan ellei 
toimivallasta ole muuten säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päättää muista koulutuksen järjestäjille säädetyistä tehtävis-
tä sekä hyväksyy perusteet, joiden mukaan muu viranomainen päättää 
mainituista asioista.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 9 luvun 93 §:n 1 momentin 
mukaan määräaikaisesta erottamisesta päättää koulutuksen järjestäjän 
asettama monijäseninen toimielin. Samassa kohdassa säädetään li-
säksi, että korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottami-
sesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori.

Opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta päättää täällä hetkellä am-
matillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimintakunta. Korkeintaan kol-
men kuukauden määräaikaisesta erottamisesta päättäminen on tarkoi-
tuksenmukaista siirtää ammatillisen koulutuksen päällikölle, joka toimii 
Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston johtavana rehtorina. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus


