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§ 142
Varhaiskasvatuksen aluepäällikön (yksityisen varhaiskasvatuksen 
ohjaus ja valvonta) viran täyttäminen

HEL 2020-007072 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti ottaa varhaiskasvatuksen alue-
päällikön (yksityisen varhaiskasvatuksenohjaus ja valvonta) virkaan 
(025891) toistaiseksi kasvatustieteen maisteri **********

Virantoimitus alkaa 1.10.2020. 

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 enintään kuuden (6) kuu-
kauden koeaika.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana Riikka Reunanen, joka poistui kuulemisen-
sa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Riikka Heloma, hr-asiantuntija, puhelin: 310 42704

riikka.heloma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Varhaiskasvatuksen aluepäällikön virka tulee avoimeksi 1.10.2020. 
Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 5.4.2020. Virka on ollut 
julkisesti haettavana ajalla 5.–20.4.2020 osoitteessa 
www.helsinkirekry.fi.

Helsingissä on lähes 150 yksityistä päiväkotia sekä yksityistä perhepäi-
vähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa. Yksityisessä varhaiskasvatukses-
sa on noin 4 000 lasta.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön tehtävänä on vastata yksityisen var-
haiskasvatuksen ohjauksesta, valvonnasta ja taloudesta sekä toimia 
palvelunsa työntekijöiden esihenkilönä. Hän kehittää ja valmistelee oh-
jauksen ja valvonnan prosesseja osana Helsingin kaupungin varhais-
kasvatuksen kokonaisuutta sekä vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen 
yksityisen tukeen suunnatusta budjetista ja toiminnan kehittämisestä 
sen mukaisesti. Tehtäviin kuuluu myös kaupunkitasoisia koordinointi- ja 
asiantuntijatehtäviä. 

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

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on 
soveltuvaa ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä johtamistaito. Li-
säksi edellytetään suomen kielen hyvää ja ruotsin kielen tyydyttävää 
suullista ja kirjallista taitoa sekä varhaiskasvatuksen sisällön ja lainsää-
dännön tuntemusta. 

Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin seuraavaa: ”Olet varhaiskasvatuk-
sen vahva osaaja ja omaat erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötai-
dot. Tunnet varhaiskasvatuksen sisällön ja lainsäädännön. Sinulla on 
aikaisempaa johtamiskokemusta, henkilöstöjohtamisen taitoja ja val-
mentava johtamistapa. Työssäsi olet tarkka ja jämpti, sinulla on pai-
neensietokykyä, olet tavoitteellinen ja aikaansaava.”

Virkaan jätti 20.4.2020 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 
29 hakijaa (hakijayhteenveto liitteenä). Hakijoiden hakemusasiakirjat 
ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa ja ennakkoon kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan tiloissa osoitteessa Töysänkatu 2.

Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusasiakirjojen perusteella 22 haki-
jaa: **********

Hakemusten ja videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluun kut-
suttiin kuusi hakijaa: **********
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Hakijoita haastattelivat varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas ja 
HR-asiantuntija Riikka Heloma ajalla 4.–8.5.2020. Tämän jälkeen 
********** perui hakemuksensa.

Haastattelun jälkeen hakijat ********** kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka 
suoritti Psycon Oy.

Haastattelujen ja henkilöarvioinnin jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioi-
den kokonaisarvioinnissa muiden hakijoiden edelle nousivat **********

Heidät haastateltiin uudelleen 3.2.2020. Hakijoita haastattelivat apu-
laispormestari Pia Pakarinen, kasvatus- ja koulutuslautakunnan vara-
puheenjohtaja Emma Kari, varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas ja 
HR-asiantuntija Riikka Heloma.

**********

**********

Molemmilla hakijoilla on päällikkötason johtamiskokemusta, varhais-
kasvatuksen sisällön ja lainsäädännön tuntemusta. Heillä on useam-
man vuoden kokemus yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaukseen, neu-
vontaan ja valvontaan liittyvistä tehtävistä. He molemmat osoittivat ky-
kyä hyvään henkilöstöjohtamiseen ja valmentavaan johtamistapaan. 
Lisäksi heillä on varhaiskasvatuksen vahvaa osaamista ja heidän ta-
vassaan viestiä korostui vahvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Esittelijä katsoo hakemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin
 jälkeen tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on haki-
joista parhaat edellytykset varhaiskasvatuksen aluepäällikön viran me-
nestykselliseen hoitamiseen.

Hänen valintaansa puoltaa johtamiskokemus varhaiskasvatuksen alue-
päällikön tehtävässä Espoon kaupungilla. Hänellä on vahvaa näyttöä 
yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan joh-
tamisesta nykyisessä tehtävässään omalla varhaiskasvatusalueellaan. 
Hän etunaan on varhaiskasvatuksen eri tehtävistä hankittu monipuoli-
nen varhaiskasvatuksen sisällön ja lainsäädännön tuntemus sekä kun-
nallishallinnon tuntemus.

Hänellä on laajat verkostot ja kokemusta eri verkostojen puheenjohta-
jana toimimisesta. Hän on parhaillaan Espoon kaupungin yksityisen 
varhaiskasvatuksen ja hankintojen koordinointiryhmän puheenjohtaja. 
Lisäksi hänellä on kokemusta johtoryhmätyöskentelystä ja monenlaisis-
ta kehittämistehtävistä.

Hän toi haastattelussa esille motivoituneen, strategisen ja selkeän nä-
kemyksen yksityisen varhaiskasvatuksen kehittämisestä, ohjauksesta 
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ja valvonnasta. Lisäksi hän osoitti kykyä hallita tätä kokonaisuutta ta-
louden ja budjetoinnin näkökulmasta. Hänellä on vahvaa halua ja kykyä 
toimia yhteistyössä ja kumppanina niin yksityisen palveluntuottajien
kuin kunnallisten toimijoiden kanssa. Hänen vahvuutenaan on taito 
toimia vuorovaikutteisesti ja luottamusta herättävällä tavalla. 

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että varhaiskasvatuksen 
aluepäällikön virkaan valitaan kasvatustieteen maisteri **********

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille 
oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköi-
sessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suos-
tumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Riikka Heloma, hr-asiantuntija, puhelin: 310 42704

riikka.heloma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta

.


