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HELSINGIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

Kaupunginvaltuuston hyväksymä xxkuun xx päivänä 2012

1 §
Toimiala Helsingin kaupungin varhaiskasvatuslautakunta ja sen

alainen varhaiskasvatusvirasto huolehtivat suomenkielisestä las-
ten päivähoidosta sekä osaltaan suomenkielisestä esiopetukses-
ta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta kaupunginvaltuus-
ton ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

2 §
Lautakunta Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on

henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet ovat suomen-
kielisestä kieliryhmästä.

3 §
Esittely Lautakunnan kokouksissa asiat esittelee viraston päällikkö, ellei

hän ole siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää alaisensa viranhalti-
jan esiteltäväksi.

4 §
Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1 valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion
puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupungin-
hallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti

2 hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata
niiden toteutumista

3 päättää hinnoista, maksuista, asiakasmaksuista kau-
punginhallituksen tarvittaessa erikseen antamien oh-
jeiden mukaisesti, vuokrista ja korvauksista sekä hy-
väksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää
mainituista asioista

4 vahvistaa opetustoimen toimialaan kuuluvasta ruot-
sinkielisestä lasten päivähoidosta perittävien maksu-
jen perusteet

5 päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustus-
määrärahojen jakamisesta ja valvoa avustusten käyt-
töä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viran-
haltija päättää mainituista asioista
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6 hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset se-

kä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää
mainituista asioista

7 hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajois-
sa muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja
piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää mainituista asioista

8 päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita se-
kä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää
hankinnoista

9 päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden,
tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muus-
ta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan vii-
den vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuok-
rasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden
kuukauden kuluttua irtisanomisesta, sekä hyväksyä
perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuok-
ralle antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta

10 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä pe-
rusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle
ottamisesta

11 päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omai-
suuden käyvästä arvosta luovuttamisesta, sekä vah-
vistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää luo-
vuttamisesta

12 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden
luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon

13 myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on vi-
rastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen, taikka
vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi sekä
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää
vahingonkorvauksen

14 myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston
henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan
korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahin-
ko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan
tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa rajat, joi-
den mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

15 myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, kor-
vauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä hy-
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väksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija myön-
tää vapautuksen

16 asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää,
valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto,
josta on soveltuvin osin voimassa, mitä lautakunnas-
ta on määrätty

17 päättää hoitopaikkojen määrästä ja toimintayksiköi-
den aukioloajoista sekä vahvistaa perusteet, joiden
mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

18 päättää kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä koti-
hoidontuen kuntalisästä suomenkielisen ja ruotsinkie-
lisen päivähoidon osalta

19 päättää palvelusetelin käyttämisestä ostopalvelujen
järjestämistapavaihtoehtona sekä vahvistaa palve-
lusetelin arvon

20 tehdä kaupunginhallitukselle esitys kaupungin esi-
opetuksen opetussuunnitelmaksi

21 vahvistaa varhaiskasvatussuunnitelmat sekä hyväk-
syä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää
mainituista asioista

22 päättää esiopetuksen työn aloittamisesta ja lomien
ajankohdista

23 päättää oppilaaksioton periaatteista sekä osaltaan
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja
sijoittamisen perusteista sekä hyväksyä perusteet,
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asiois-
ta

24 päättää esiopetuksen sekä osaltaan koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista sekä
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää mainituista asioista

25 päättää esiopetuksen matkaeduista sekä hyväksyä
perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää asiasta

Lisäksi lautakunnan tehtävänä on päättää niistä asioista, joissa
asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, lasten päivähoi-
toa tai koululaisten aamu- iltapäivätoimintaa koskevan viranhalti-
jan päätöksen saattamista toimielimen käsiteltäväksi.
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5 §
Organisaatio

Viraston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

Viraston päällikkönä on varhaiskasvatusjohtaja.

6 §
Johtaminen Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että

hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

7 §
Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää
muulle viranhaltijalle,

1 hyväksyä toimintasäännöt

2 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vas-
taava virka tai tehtävä viraston toimistosta toiseen
asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä
tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

3 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huo-
mioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosään-
nössä on määrätty

4 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroo-
pan Unionin rahoitusta, varhaiskasvatusviraston toi-
mialaan kuuluvat valtionosuudet ja –avustukset sekä
niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa
kaupungin puhevaltaa

5 päättää palvelusetelipalveluntuottajien hyväksymis-
kriteereistä, hyväksyjistä sekä hyväksymisen peruut-
tamisesta

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asian-
omaisen apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät
muut tehtävät.

8 §
Estyneenä oleminen Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa

lautakunnan määräämä toimiston päällikkö.
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9 §
Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on, sen lisäksi mitä
muutoin on säädetty, ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta
hallinto- ja johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valin-
nan suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty tai
määrätty.

10 §
Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annet-
tua hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määrää-
mänsä.

11 §
Päätösvallan siirtäminen yksilöä koskevissa lasten päivähoidon asioissa, osaltaan
esiopetuksessa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa

Lasten päivähoidon järjestämisestä ja antamisesta sekä palvelus-
ta perittävän maksun määräämisestä päättää siltä osin, kuin asia
ei kuulu lautakunnan päätettäväksi, viraston päällikön määräämä
viranhaltija lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten oh-
jeiden mukaisesti.

Esiopetuksen järjestämisestä ja antamisesta sekä koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja toimintaan ottami-
sesta päättää, siltä osin kuin asia ei kuulu lautakunnan päätettä-
väksi, viraston päällikön määräämä viranhaltija lautakunnan vah-
vistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti.

12 §
Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulko-
puolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei
tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen
johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei toisin ole säädetty
tai määrätty.

Viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija käyttää
kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa suomenkielistä lasten päi-
vähoitoa, osaltaan esiopetusta sekä koululaisten aamu- ja iltapäi-
vätoimintaa yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa sekä
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osaltaan yksityisiä sosiaalipalveluja koskevissa asioissa tuomio-
istuimissa ja hallintoviranomaisissa.

Johtosääntö tulee voimaan 1.1.2013 lukien.

Kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää

1 ennen kuin johtosääntö on tullut voimaan sosiaali- ja
terveyslautakunnan sekä varhaiskasvatuslautakunnan toimi-
valtaan kuuluvista niistä asioista, jotka ovat tarpeen johto-
säännön täytäntöönpanemiseksi

2 johtosäännön voimaantultua lautakuntien toimival-
taan kuuluvista asioista siihen asti, kun edellä mainitut lauta-
kunnat on valittu.

Samalla kaupunginvaltuusto kumosi xx.xx.xxxx hyväksymänsä
sosiaalitoimen ja xx.xx.xxxx hyväksymänsä terveystoimen johto-
säännöt niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen 1.1.2013 luki-
en.


