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§ 224
Vapaan sivistystyön päällikön virkaan ottaminen

HEL 2018-010833 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti ottaa vapaan sivistystyön päälli-
kön virkaan (nro 035143) toistaiseksi filosofian maisteri Ville Ylikahrin. 
Vapaan sivistystyön päällikkö toimii Helsingin työväenopiston rehtorina.

Päätös on ehdollinen, kunnes viranhaltijan virkaan ottaminen on vah-
vistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella Selvi-
tys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamis-
ta koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle mää-
rätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden 
koeaika.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Ville Ylikahri.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vapaan sivistystyön päällikön virka tulee avoimeksi 1.12.2018 lukien. 
Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 19.8.2018 ja kaupungin 
sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi 
17.8.2018. 

Vapaan sivistystyön päällikkö toimii Helsingin työväenopiston rehtorina. 
Helsingin työväenopiston opetukseen osallistuu vuosittain noin 80 000 
kurssilaista ja lukukausittain ohjelmassa on noin 2 500 erilaista kurssia. 
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Vapaan sivistystyön päällikkö on kolmen työväenopiston koulutuspäälli-
kön lähiesimies sekä vastaa palvelun tuloksellisuudesta ja tavoitteiden 
saavuttamisesta. Hän on jäsenenä lukio-, ammatillinen koulutus ja va-
paan sivistystyön palvelukokonaisuuden johtoryhmässä.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä 
yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansa-
laiskunto.

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:ssä. Sään-
nöksen mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkea-
koulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riit-
tävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksy-
mien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 
opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestä-
mät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetus-
hallinnon tuntemus. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että hakijalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja joh-
tamiskokemusta. Eduksi katsottiin vapaan sivistystyön tuntemus.

Lisäksi viran menestyksellisessä hoitamisessa katsottiin eduksi hyvät 
muutos- ja verkostojohtamisen sekä viestinnän taidot. Virassa arvoste-
taan kykyä nähdä laajasti tulevaisuuteen ja halua edistää opiston yh-
teiskunnallista merkitystä. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin seuraa-
vaa: ”Olet etsimämme henkilö, jos tunnet paloa toimia kanssamme yh-
dessä, kokeillen ja oppien, ja sinulla on taito johtaa ja kehittää vapaan 
sivistystyön kokonaisuutta innostavasti kohti tulevaisuutta.”

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan jätti 3.9.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 49 
hakijaa. Yksi hakija peruutti hakemuksensa. Esityslistan liitteenä on ha-
kijayhteenveto. Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouk-
sessa ja ennakkoon kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloissa 
osoitteessa Töysänkatu 2.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusasiakirjojen perusteella kuusi hakijaa, 
joista yksi peruutti hakemuksensa haastattelun jälkeen: **********

Hakijoita haastattelivat palvelukokonaisuuden johtaja Arja Kukkonen, 
apulaispormestari Pia Pakarinen, kasvatus- ja koulutuslautakunnan jä-
sen Otso Kivekäs ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Kirsti Tanttu. 
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Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnis-
sa muiden hakijoiden edelle nousivat alla mainitut kolme hakijaa. Hei-
dät kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.

**********

**********

**********

Ville Ylikahri on koulutukseltaan filosofian maisteri. Lisäksi hän on suo-
rittanut opettajan pedagogiset opinnot, opetushallinnon tutkinnon ja Va-
paan sivistystyön yhteisjärjestön järjestämän työyhteisön ja henkilöstön 
osaamisen kehittämisen PD-koulutusohjelman. Hakija on toiminut Vih-
reän sivistysliiton pääsihteerinä ja Opintokeskus Vision opintojohtajana 
vuodesta 2010 alkaen ja tätä ennen opintokeskuksen koulutussuunnit-
telijana reilut viisi vuotta. Aikaisemmin hän on toiminut Helsingin kau-
pungilla historian ja yhteiskuntaopin opettajan sijaisuuksissa noin nel-
jän vuoden aikana. 

Hakijalla on ollut luottamustehtäviä mm. Opintokeskukset ry:n puheen-
johtajana, Vapaa sivistystyö ry:n hallituksen jäsenenä sekä Kansanva-
listusseuran hallintoneuvoston varapuheenjohtajana.

Kaikilla kolmella hakijalla on johtamiskokemusta ja vapaan sivistystyön 
tuntemusta. Kaikilla on myös eduksi katsottavat hyvät muutos- ja ver-
kostojohtamisen taidot. Heillä kaikilla on hyvät edellytykset vapaan si-
vistystyön päällikön virkaan. 

Vapaan sivistystyön toiminnassa lähivuosien haasteena on tavoittaa 
sellaiset kohderyhmät, jotka nyt ovat vähemmistönä toiminnassa. Hel-
singin työväenopiston toiminnassa korostuu lähivuosina yhteistyö Hel-
singin muiden aikuiskoulutusta järjestävien tahojen kanssa sekä maa-
hanmuuttajien ja työelämän ulkopuolella olevien koulutus. Tästä joh-
tuen valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota sekä Helsingin kaupun-
gin että työväenopiston toimintaympäristön tuntemukseen ja kykyyn 
johtaa muutosta Helsingin strategisten tavoitteiden mukaisesti. 

Näitä seikkoja on arvioitu hakemusten lisäksi haastattelussa ja henkilö-
arvioinnissa.

Esittelijä katsoo, että hakijoiden hakemusten, haastattelujen ja henkilö-
arvioinnin jälkeen tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella Ville Ylikahrilla 
on hakijoista parhaimmat edellytykset vapaan sivistystyön päällikön vi-
ran ja Helsingin työväen rehtorin tehtävän menestykselliseen hoitami-
seen. 
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Hänen valintaansa puoltaa vapaan sivistystyön oppilaitoksen johtamis- 
ja kehittämiskokemuksen lisäksi vahva Helsingin työväenopiston toi-
mintaympäristön ja kaupungin päätöksentekojärjestelmän tuntemus. 
Hän etunaan on myös alan luottamustehtävissä hankittu monipuolinen 
vapaan sivistystyön kentän tuntemus. Hänellä on laajat verkostot ja ko-
kemusta myös maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen kehittämises-
sä. Hän toi haastattelussa esille strategisen ja laaja-alaisen näkemyk-
sen työväenopiston roolista, tehtävästä ja kehittämisen suuntaviivoista. 
Hänen vahvuutenaan on myös kyky viestiä sanomansa selkeästi ja ta-
voitteellisesti. 

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että vapaan sivistystyön  
päällikön virkaan valitaan Ville Ylikahri. Vapaan sivistystyön päällikkö 
toimii Helsingin työväenopiston rehtorina.  

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille 
oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköises-
sä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostu-
muksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


