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Ratkaisuvallan delegointi
suomenkielisen
varhaiskasvatuksen
tulosyksikön ja sivistystoimen
toimialan esikunnan
viranhaltijoille

Ratkaisuvallan delegointi
suomenkielisen
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Voimaan 26.9.2019
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on siirtänyt
Espoon hallintosäännön I osan 4 luvun 13 §:n 17
kohdan perusteella ratkaisuvaltaansa
viranhaltijoille seuraavasti:

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on siirtänyt
Espoon hallintosäännön I osan 4 luvun 13 §:n 17
kohdan perusteella ratkaisuvaltaansa
viranhaltijoille seuraavasti:

A. SUOMENKIELISEN
VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKKÖ

A. SUOMENKIELISEN
VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKKÖ

1 § Suomenkielisen varhaiskasvatuksen
johtaja

1 § Suomenkielisen varhaiskasvatuksen
johtaja

1) päättää lasten kotihoidon tuen
harkinnanvaraisen Espoo-lisän
maksamisesta,

1) päättää lasten kotihoidon tuen
harkinnanvaraisen Espoo-lisän
maksamisesta,

2) päättää starttirahasta yksityiselle
varhaiskasvatusyksikölle.

2) päättää starttirahasta yksityiselle
varhaiskasvatusyksikölle.

2 § Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö

2 § Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö

1) hyväksyy suomenkielisen varhaiskasvatuksen
järjestämän ja hankkiman esiopetuksen
yksikkökohtaiset opetussuunnitelmat,
lukuvuosisuunnitelmat,
oppilashuoltosuunnitelmat sekä tasaarvosuunnitelman ja
yhdenvertaisuussuunnitelman.

1) hyväksyy suomenkielisen varhaiskasvatuksen
järjestämän ja hankkiman esiopetuksen
yksikkökohtaiset opetussuunnitelmat,
lukuvuosisuunnitelmat,
oppilashuoltosuunnitelmat sekä tasaarvosuunnitelman ja
yhdenvertaisuussuunnitelman.

3 § Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö

3 § Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö

1) päättää varhaiskasvatuksen järjestämän
esiopetuksen oppilaalle annettavasta
perusopetuslain 17 §:n mukaisen erityisen
tuen järjestämisestä. Mikäli huoltaja vastustaa
erityistä tukea, päätöksen tekee asianomainen
lautakunta.

1) päättää varhaiskasvatuksen järjestämän
esiopetuksen oppilaalle annettavasta
perusopetuslain 17 §:n mukaisen erityisen
tuen järjestämisestä. Mikäli huoltaja vastustaa
erityistä tukea, päätöksen tekee asianomainen
lautakunta,
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2) päättää apuvälineiden ja tulkitsemis- ja
avustajapalvelujen myöntämisestä
varhaiskasvatuksen järjestämän
esiopetuksen oppilaalle, ellei päätöstä ole
tehty osana erityisen tuen päätöstä.

2) päättää apuvälineiden ja tulkitsemis- ja
avustajapalvelujen myöntämisestä
varhaiskasvatuksen järjestämän
esiopetuksen oppilaalle, ellei päätöstä ole
tehty osana erityisen tuen päätöstä,
3) päättää varhaiskasvatuksen
avustajapalveluista,
4) päättää varhaiskasvatuksen
palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä.

4 § Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö ja
varhaiskasvatuksen asiantuntija voivat
molemmat päättää

4 § Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö ja
varhaiskasvatuksen asiantuntija voivat
molemmat päättää

1) lasten kuljetuksista varhaiskasvatukseen,

1) lasten kuljetuksista varhaiskasvatukseen,

2) maksuttoman esiopetuksen piirissä olevien
lasten kuljetuksista, koululaiskorteista ja
huoltajille myönnettävästä matkaavustuksesta,

2) maksuttoman esiopetuksen piirissä olevien
lasten kuljetuksista, koululaiskorteista ja
huoltajille myönnettävästä matkaavustuksesta,

3) toisessa kunnassa järjestettävää
varhaiskasvatusta koskevasta
maksusitoumuksesta,

3) toisessa kunnassa järjestettävää
varhaiskasvatusta koskevasta
maksusitoumuksesta,

4) maksusitoumuksen antamisesta yksityiseen
varhaiskasvatukseen,

4) maksusitoumuksen antamisesta yksityiseen
varhaiskasvatukseen,

5) maksusitoumuksen antamisesta toisen kunnan
alueella tapahtuvaan esiopetukseen.

5) maksusitoumuksen antamisesta toisen kunnan
alueella tapahtuvaan esiopetukseen.

5 § Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö,
varhaiskasvatuksen asiantuntija sekä
tehtävään erikseen määrätty päiväkodin
johtaja voivat kukin päättää

5 § Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö,
varhaiskasvatuksen asiantuntija sekä
tehtävään erikseen määrätty päiväkodin
johtaja voivat kukin päättää

1) alueellaan yksityisen varhaiskasvatuksen
valvonnasta.

1) alueellaan yksityisen varhaiskasvatuksen
valvonnasta.

6 § Varhaiskasvatusyksikön johtaja tai
päivähoidon ohjaaja

6 § Varhaiskasvatusyksikön johtaja tai
päivähoidon ohjaaja

1) vastaavat yksityisen perhepäivähoidon ja
lapsen kotona tapahtuvan yrityksen
tuottaman varhaiskasvatuksen
hyväksymisestä ja valvontaan liittyvissä
asioissa sekä perheen kotiinsa palkkaamien
hoitajien hyväksymisestä.

1) vastaavat yksityisen perhepäivähoidon ja
lapsen kotona tapahtuvan yrityksen tuottaman
varhaiskasvatuksen hyväksymisestä ja
valvontaan liittyvissä asioissa sekä perheen
kotiinsa palkkaamien hoitajien
hyväksymisestä.
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7 § Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
päättää

7 § Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
päättää

1) varhaiskasvatuspaikan osoittamisesta,
vaihtamisesta ja raukeamisesta,

1) varhaiskasvatuspaikan osoittamisesta,
vaihtamisesta ja raukeamisesta,

2) esiopetuspaikan osoittamisesta ja
vaihtamisesta,

2) esiopetuspaikan osoittamisesta ja
vaihtamisesta,

3) kerhopaikan osoittamisesta ja vaihtamisesta,

3) kerhopaikan osoittamisesta ja vaihtamisesta,

4) suomenkielisen varhaiskasvatuksen
tulosyksikön järjestämän perusopetukseen
valmistavaan opetukseen ottamisesta,

4) suomenkielisen varhaiskasvatuksen
tulosyksikön järjestämän perusopetukseen
valmistavaan opetukseen ottamisesta,
5) päättää varhaiskasvatuksen palvelusetelin
myöntämisestä.

5) niiden yksityisen hoidon tuella olevien lasten,
joilla on oikeus saada varhaiskasvatusta
enintään 20 tuntia viikossa, oikeudesta 20
tuntia viikossa laajempaan
varhaiskasvatukseen sekä sen mukaiseen
lakisääteiseen hoitorahaan ja hoitolisään.

6) niiden yksityisen hoidon tuella olevien lasten,
joilla on oikeus saada varhaiskasvatusta
enintään 20 tuntia viikossa, oikeudesta 20
tuntia viikossa laajempaan
varhaiskasvatukseen sekä sen mukaiseen
lakisääteiseen hoitorahaan ja hoitolisään.

8 § Varhaiskasvatusyksikön johtaja

8 § Varhaiskasvatusyksikön johtaja

1) päättää espoolaisten lasten kotihoidon tuen
monikkotukena maksettavasta Espoo-lisästä
ja sen takaisinperinnästä, silloin kun tehtävä
on hänelle erikseen määrätty,

1) päättää espoolaisten lasten kotihoidon tuen
monikkotukena maksettavasta Espoo-lisästä
ja sen takaisinperinnästä silloin kun tehtävä
on hänelle erikseen määrätty,

2) vastaa siitä, että varhaiskasvatuksen
järjestämän esiopetuksen oppilaalle, jolle
annetaan tehostettua tukea, laaditaan
esiopetuksen oppimissuunnitelma ja että
suunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa,

2) vastaa siitä, että varhaiskasvatuksen
järjestämän esiopetuksen oppilaalle, jolle
annetaan tehostettua tukea, laaditaan
esiopetuksen oppimissuunnitelma ja että
suunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa,

3) vastaa siitä, että varhaiskasvatuksen
järjestämän esiopetuksen oppilaasta laaditaan
tarvittaessa pedagoginen selvitys oppilaan
erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi,

3) vastaa siitä, että varhaiskasvatuksen
järjestämän esiopetuksen oppilaasta laaditaan
tarvittaessa pedagoginen selvitys oppilaan
erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi,

4) vastaa siitä, että varhaiskasvatuksen
järjestämän esiopetuksen oppilaalle, jolle on
tehty erityisen tuen päätös, laaditaan
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma (HOJKS) ja että
suunnitelmaa tarkistetaan vähintään kerran
lukuvuodessa,

4) vastaa siitä, että varhaiskasvatuksen
järjestämän esiopetuksen oppilaalle, jolle on
tehty erityisen tuen päätös, laaditaan
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma (HOJKS) ja että
suunnitelmaa tarkistetaan vähintään kerran
lukuvuodessa,

5) johtaa yksikkökohtaisen esiopetuksen
opetussuunnitelman,
oppilashuoltosuunnitelman, tasaarvosuunnitelman sekä
yhdenvertaisuussuunnitelman ja muiden niihin

5) johtaa yksikkökohtaisen esiopetuksen
opetussuunnitelman,
oppilashuoltosuunnitelman, tasaarvosuunnitelman sekä
yhdenvertaisuussuunnitelman ja muiden niihin
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liittyvien suunnitelmien valmistelua,

liittyvien suunnitelmien valmistelua,

6) vastaa siitä, että esiopetuksen oppilailla ja
huoltajilla on tieto käytettävissä olevasta
oppilashuollosta ja että esiopetuksen oppilaita
ohjataan hakemaan tarvitsemiaan
oppilashuollon etuuksia ja palveluita,

6) vastaa siitä, että esiopetuksen oppilailla ja
huoltajilla on tieto käytettävissä olevasta
oppilashuollosta ja että esiopetuksen oppilaita
ohjataan hakemaan tarvitsemiaan
oppilashuollon etuuksia ja palveluita,

7) vastaa siitä, että hänen johtamissaan
varhaiskasvatusyksiköissä oleville lapsille
laaditaan henkilökohtainen
varhaiskasvatussuunnitelma.

7) vastaa siitä, että hänen johtamissaan
varhaiskasvatusyksiköissä oleville lapsille
laaditaan henkilökohtainen
varhaiskasvatussuunnitelma.

B. SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNTA

B. SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNTA

1 § Talouspäällikkö ja talousasiantuntija voivat
molemmat päättää

1 § Talouspäällikkö, suunnittelija tai
talousasiantuntija voivat molemmat päättää

1) varhaiskasvatuksesta perittävän maksun
alentamisesta tai perimättä jättämisestä.

1) varhaiskasvatuksesta perittävän maksun
alentamisesta tai perimättä jättämisestä,
2) palvelusetelin omavastuuosuuden
pienentämisestä tai poistamisesta
kokonaan (palvelusetelin lapsikohtaisen
arvon korottaminen).

2 § Talousyksikön talouskoordinaattori
1) päättää varhaiskasvatuksesta perittävästä
maksusta sekä yksityisen hoidon tuen
sisaruslisästä ja 5-vuotiaiden maksuttoman
varhaiskasvatuksen kuntalisästä sekä
maksatuksen täytäntöönpanosta.

2 § Talousyksikön suunnittelija tai
talouskoordinaattori päättää
1) päättää varhaiskasvatuksesta perittävästä
maksusta sekä yksityisen hoidon tuen
sisaruslisästä ja 5-vuotiaiden maksuttoman
varhaiskasvatuksen kuntalisästä sekä
maksatuksen täytäntöönpanosta,
2) palvelusetelin lapsikohtaisesta arvosta,
3) aiheettomasti maksetun palvelusetelin
arvon takaisin perinnästä.

3 § Talouspäällikkö ja talousasiantuntija voivat
molemmat päättää

3 § Talouspäällikkö, suunnittelija tai
talousasiantuntija voivat molemmat päättää

1) perittäväksi siirrettyjen varhaiskasvatuksen
asiakasmaksujen alentamisesta tai perimättä
jättämisestä,

1) perittäväksi siirrettyjen varhaiskasvatuksen
asiakasmaksujen alentamisesta tai perimättä
jättämisestä,
2) takaisin perittävien palveluseteleiden
arvon alentamisesta tai perimättä
jättämisestä,

2) tietojen ja selvitysten pyytämisestä
rahalaitokselta,

3) tietojen ja selvitysten pyytämisestä
rahalaitokselta,
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3) yksityisen hoidon tuen sisaruslisästä ja 5vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen
kuntalisästä sekä maksatuksen
täytäntöönpanosta.

4) yksityisen hoidon tuen sisaruslisästä ja 5vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen
kuntalisästä sekä maksatuksen
täytäntöönpanosta.

