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§ 58
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen ja esio-
petuksen palvelukokonaisuuden organisaation muutoksesta aiheu-
tuvat virkajärjestelyt

HEL 2020-002983 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa varhaiskasvatusalue 
4:n varhaiskasvatuksen aluepäällikön virantoimitusvelvollisuutta 
1.8.2020 lukien siten, että aluepäällikön virkatehtäviin kuuluu nykyisen 
varhaiskasvatusalueen 4:n johtamisen sekä yksityisen varhaiskasva-
tuksen ohjauksen ja valvonnan yksikön johtamisen sijaan uuden var-
haiskasvatusalueen 4 johtaminen. 

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi 
********** irtisanoutumisen varhaiskasvatusalueen 5 varhaiskasvatuk-
sen aluepäällikön virasta ja toteaa, että virkasuhde päättyy 30.9.2020.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 24.3.2020 päättänyt varhaiskasva-
tuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuutta seuraavan tason organi-
saatiosta. Alueet 4 ja 5 on yhdistetty alueeksi 4 ja alue 10 on uusi yksi-
tyisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan palvelu. 

Nykyisessä organisaatiossa varhaiskasvatusaluetta 4 johtava aluepääl-
likkö johtaa lisäksi  alueella 4 sijaitsevaa yksityisen varhaiskasvatuksen 
valvonta ja ohjaus -yksikköä.  

Johtaminen on muutoksen jälkeen tarkoituksenmukaista järjestää siten, 
että nykyistä varhaiskasvatusaluetta 4 johtavan varhaiskasvatusalueen 
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aluepäällikön virantoimitusvelvollisuutta muutetaan siten, että hän joh-
taa 1.8.2020 lukien alueista 4 ja 5 yhdistettyä aluetta 4. Yksityisen var-
haiskasvatuksen ohjaus ja valvonta ei kuulu virkatehtäviin.  

Viranhaltijaa on kuultu virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta. 

Alueen 5 varhaiskasvatusalueen päällikön virka tulee avoimeksi 
1.10.2020 lukien viranhaltijan irtisanouduttua eläkkeelle siirtymisen 
vuoksi. Avoimeksi tuleva virka sijoitetaan yksityisen varhaiskasvatuk-
sen ohjauksen ja valvonnan palveluun ja täytetään sijaisuutena 1.8.-
30.9.2020 sekä toistaiseksi 1.10.2020 alkaen. Virkatehtäviin kuuluu yk-
sityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan johtaminen sekä 
palveluun sijoittuvien kaupunkitasoisten palvelujen koordinointi ja osal-
taan päätöksenteko. Muutoksella vahvistetaan yksityisen varhaiskasva-
tuksen ohjauksen ja valvonnan johtamista. 

Julkista valtaa käytetään muun muassa silloin, kun tehtävässä käyte-
tään kunnan delegoitua päätösvaltaa ja tehtävissä, joissa voi lakiin pe-
rustuvan toimivallan perusteella yksipuolisesti päättää toisen edusta, 
oikeudesta tai velvollisuudesta tai antaa toista velvoittavan määräyksen 
tai muulla tavalla tosiasiallisesti puuttua toisen etuun tai oikeuteen. 
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö käyttää päätösvaltaa yksityisen var-
haiskasvatuksen ohjauksessa ja valvonnassa, joten tehtävää hoitavan 
palvelun päällikön on oltava viranhaltija.

Esitys ei aiheuta henkilöstömäärärahojen lisäystarvetta.

Viranhaltijalain (304/2003) 23 §:n mukaan toistaiseksi voimassa ole-
vaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi 
varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viran-
haltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen 
järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Varhaiskasvatus ja esiopetus


