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SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE
päivitetty, sivistys- ja kulttuurilautakunta 14.12.2017, 22.2.2018, 21.3.2019, 24.10.2019, 23.1.2020,
21.1.2021, 12.10.2021
Varhaiskasvatus ja esiopetus
1

§ Varhaiskasvatusjohtaja päättää
-

2

§ Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelupäällikkö päättää
-

3

palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä lukuun ottamatta lakisääteisiä
asiakasmaksuja
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 §:n 2 momentin mukaisen
hoitojärjestelyn hyväksymisestä
yksityisen varhaiskasvatuksen ostopalvelusopimuksista ja palvelusetelituottajaksi
hyväksymisestä
lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta liittyen yksityisen hoidon tuen tasoon (Laki
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 4 a §)
päivähoidon osalta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain
perusteella annettavista päätöksistä ja todistuksista
toiminta-avustusten maksatuksen toimeenpanosta Tampereen kaupungin avustustoiminnan
yleisten periaatteiden mukaisesti

helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa maksun, korvauksen tai
saatavan suorittamisesta
sairaan- tai erityislasten kuntalisien maksamisen hyväksymisestä päättämisestä lautakunnan
vahvistamien edellytysten mukaisesti
pyynnön esittämisestä rahalaitokselle asiakasta koskevien tietojen saamiseksi (Laki
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 17 §, Asiakaslaki 20 § 2 mom.)
päivähoitopaikan myöntämisestä, ostopalveluna hankittavaan varhaiskasvatukseen
osoittamisesta.
palvelusetelin myöntämisestä lasten varhaiskasvatusta ja avointa varhaiskasvatustoimintaa
varten
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
ostopalveluosoituksista, kun tamperelainen lapsi on hoidossa toisessa kunnassa
lasten kunnallisen varhaiskasvatuksen ja ostopalveluna järjestettävän varhaiskasvatuksen
asiakasmaksusta
pyynnön esittämisestä rahalaitokselle asiakasta koskevien tietojen saamiseksi (Laki
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 17 §, Asiakaslaki 20 § 2 mom)
lasten kunnallisen varhaiskasvatuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja
ostopalvelupäiväkotien asiakasmaksujen perimättä jättämisestä tai alentamisesta (Laki
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 13 §, Perusopetuslaki 8a luku 48f §)

§ Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö päättää
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-

4

§ Päiväkodin johtaja päättää
-

5

varhaiskasvatuslain harkinnanvaraisesta kuljetusetuudesta sekä kunnallisessa että
yksityisessä varhaiskasvatuksessa

esiopetukseen ottamisesta

§ Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelutiimin viranhaltija (asiakasmaksusihteeri) päättää
-

lasten kunnallisen varhaiskasvatuksen ja ostopalveluna järjestettävän varhaiskasvatuksen
asiakasmaksusta
pyynnön esittämisestä rahalaitokselle asiakasta koskevien tietojen saamiseksi (Laki
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 17 §, Asiakaslaki 20 § 2 mom.)

Perusopetus
6

§ Perusopetusjohtaja päättää
-

palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä lukuun ottamatta lakisääteisiä
asiakasmaksuja
perusopetuksen osalta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja
henkilötietolain perusteella annettavista päätöksistä ja todistuksista
toiminta-avustusten maksatuksen toimeenpanosta Tampereen kaupungin avustustoiminnan
yleisten periaatteiden mukaisesti

PERUSOPETUSLAIN (21.8.1998/628) MUKAISET OPPILASTA JA OPETUSTA KOSKEVAT
VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN SEKÄ PERUSOPETUKSEN PALVELURYHMIEN TOIMIJOILLE
DELEGOITAVAT ASIAT

7

§ Rehtori, Lielahden koulun 1. virka-apulaisrehtori ja Tammelan koulun virka-apulaisrehtori
päättää
-

oppilaaksi ottamisesta
yksityisopiskeluoikeuden myöntämisestä ja yksityisopiskelun järjestämisestä oppilaalle sekä
arvioinnista vastaavan opettajan määräämisestä
oppilaan vapauttamisesta vieraan kielen, toisen kotimaisen kielen tai muun aineen
opiskelusta
oppilaan valitseman aineen tai oppimäärän muuttamisesta toiseksi
luvan myöntämisestä koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai
myöhemmin
oppilaan koulunkäyntioikeuden jatkamisesta oppivelvollisuusiän täyttymisen jälkeen
oppilaan opiskelun järjestämisestä poikkeuksellisesti
opetuksen julkisuuden rajoittamisesta
erityisestä syystä myönnettävästä tilapäisestä, yli viiden (5) koulun työpäivän, vapautuksesta
opetukseen osallistumisesta
kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle
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§ Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö päättää
-

9

päättötodistuksen, erotodistuksen, sekä todistuksen oppimäärän suorittamisesta
antamisesta
muun kuin peruskoulun oppilaan suorittaman tutkinnon vastaanottamisesta
koulun järjestyssääntöjen vahvistamisesta
oppilaan ottamisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan
perusopetuksen oppilaiden kuljetuksista
erityisen tuen antamisesta koulunsa oppilaille

erityisen tuen antamisesta esiopetuksen oppilaille
esioppilaiden kuljetuksista

§ Päiväkodin johtaja päättää
-

erityisestä syystä myönnettävästä tilapäisestä, yli viiden (5) koulun työpäivän, vapautuksesta
esiopetukseen osallistumisesta

10 § Opettaja päättää
-

oppilaalle erityisestä syystä myönnettävästä, enint. 5 koulun työpäivän mittaisesta
vapautuksesta osallistua opetukseen

11 § Esiopettaja päättää
-

oppilaalle erityisestä syystä myönnettävästä, enint. 5 koulun työpäivän mittaisesta
vapautuksesta osallistua esiopetukseen

VARHAISKASVATUSLAIN (13.7.2018/540) 52 § MUKAISTEN TEHTÄVIEN YKSITYISEN
VARHAISKASVATUKSEN VALVONNALLE JA OHJAUKSELLE DELEGOITAVAT ASIAT
12 § Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja päättää
-

huomautuksesta ja huomion kiinnittämisestä yksityisen palvelujentuottajan toiminnasta
vastaavalle vastuuhenkilölle
määräyksen antamisesta yksityisen palvelujentuottajan toiminnasta vastaavalle
vastuuhenkilölle

Kulttuuri
13 § Kulttuurijohtaja päättää
-

palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä lukuun ottamatta lakisääteisiä
asiakasmaksuja
toiminta-avustusten maksatuksen toimeenpanosta Tampereen kaupungin avustustoiminnan
yleisten periaatteiden mukaisesti

14 § Kirjastopalvelujohtaja päättää
-

kirjaston käyttökiellosta (kirjastolaki 15 §)

Liikunta ja nuoriso
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15 § Liikunta- ja nuorisojohtaja päättää
-

palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä lukuun ottamatta lakisääteisiä
asiakasmaksuja
toiminta-avustusten maksatuksen toimeenpanosta Tampereen kaupungin avustustoiminnan
yleisten periaatteiden mukaisesti

