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§ 308
Kahden perusopetuksen aluepäällikön virkajärjestelyt aluepäällikön 
virkojen täyttömenettelyn ajaksi

HEL 2020-013324 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti seuraavat virkajärjestelyt kah-
den uuden perusopetuksen aluepäällikön viran täyttömenettelyn ajaksi: 

Perusopetuksen alueellinen palvelu 1:n (eteläinen) perusopetuksen 
aluepäällikön virkatehtäviin kuuluu oman alueen lisäksi alueellisen pal-
velun 3 (keskinen) johtaminen. 

Perusopetuksen alueellinen palvelu 2:n (läntinen) perusopetuksen 
aluepäällikön virkatehtäviin kuuluu oman alueen lisäksi alueellisen pal-
velun 4 (pohjoinen) johtaminen 

Muutokset ovat voimassa 1.1.2021 alkaen siihen saakka, kunnes vir-
koihin vakinaisesti valitut ryhtyvät virkoja hoitamaan.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

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 päätti 24.11.2020 (§ 281), että perus-
opetuksen palvelukokonaisuudessa on 1.1.2021 lukien nykyisen viiden 
perusopetusalueen sijaan seitsemän perusopetuksen alueellista palve-
lua, jotka antavat perusopetuslain mukaista opetusta alueilla. Palvelu-
kokonaisuuteen rekrytoidaan 1.1.2021 lukien kaksi uutta perusopetuk-
sen aluepäällikköä. Aluepäälliköiden virkaan ottamista koskeva päätö-
sesitys on tarkoitus valmistella kasvatus- ja koulutuslautakunnan ko-
koukseen 9.2.2021. 
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Virkojen täyttämismenettelyn ajaksi kahden nykyisen aluepäällikön vi-
rantoimitusvelvollisuutta muutetaan siten, että he johtavat oman alu-
eensa lisäksi toista alueellista palvelua. 

Viranhaltijoita on kuultu virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta.

Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta päättää viranhaltijalain 
(304/2003) 23 §:n mukaan se kunnan viranomainen, joka päättää tois-
taiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta. Helsingin 
kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n perusteella palvelun päälli-
kön ottaa toimialalautakunta.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


