
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2012 1 (5)
Kaupunginhallitus

Sj/1
29.10.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintokeskus +358 9 655 783 FI02012566

§ 1189
Virkojen perustaminen ammatilliseen oppilaitokseen ja 
ammatilliseen aikuisoppilaitokseen

HEL 2012-013295 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa opetusvirastoon seuraavat virat:

1.1.2013 alkaen ammatilliseen oppilaitokseen ja ammatilliseen 
aikuisoppilaitokseen yksi (1) rehtorin virka, peruspalkka 6 800 euroa 
kuukaudessa, sopimusala OVTES, 

1.1.2013 alkaen ammatilliseen oppilaitokseen  alkaen neljä (4)  
toimialarehtorin virkaa, peruspalkka 5 704,59 euroa kuukaudessa, 
sopimusala OVTES

1.1.2013 alkaen ammatilliseen
aikuisoppilaitokseen  yksi (1) toimialarehtorin virka, peruspalkka 5 
704,59 euroa kuukaudessa, sopimusala OVTES.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee perustaa opetusvirastoon seuraavat virat:

1.1.2013 alkaen ammatilliseen oppilaitokseen ja ammatilliseen 
aikuisoppilaitokseen yksi (1) rehtorin virka, peruspalkka 6 800 euroa 
kuukaudessa, sopimusala OVTES, 

1.1.2013 alkaen ammatilliseen oppilaitokseen  alkaen neljä (4)  
toimialarehtorin virkaa, peruspalkka 5 704,59 euroa kuukaudessa, 
sopimusala OVTES

1.1.2013 alkaen ammatilliseen
aikuisoppilaitokseen  yksi (1) toimialarehtorin virka, peruspalkka 5 
704,59 euroa kuukaudessa, sopimusala OVTES.

Esittelijä

Uudet rehtorin ja toimialarehtorien virat
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Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt 26.9.2012 perustaa 
ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen 1.1.2013 
lukien. 

Molempia oppilaitoksia johtamaan esitetään perustettavaksi rehtorin 
virka. Rehtori toimii molempien oppilaitosten yhteisenä rehtorina ja 
samalla viiden toimialarehtorin esimiehenä sekä johtaa Suomen 
suurinta ammatillista oppilaitosta, jossa on noin 11 500 
vuosiopiskelijaa. Opiskelijavirtauma eli kaikki oppilaitoksessa vuoden 
aikana opiskelevat sisältäen myös oppisopimuskoulutuksen on vuonna 
2012 yhteensä n. 17 000. Oppilaitoksen henkilöstömäärä on n. 1 000. 

Rehtorin viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 
mukaan. Lisäksi rehtorilta edellytetään soveltuvaa ylempää 
korkeakoulututkinto sekä johtamiskokemusta ja ammatillisen 
koulutuksen tuntemusta. 

Rehtorin palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja 
työehtosopimuksen (OVTES) C- osion mukaan. Tehtäväkohtainen 
peruspalkka on 6 800 euroa kuukaudessa.  

Lisäksi ammatilliseen oppilaitokseen esitetään perustettavaksi yksi 
toimialarehtorin virka kullekin neljälle toimialalle. Toimialarehtorin 
tehtävät tulevat pääosin vastaamaan nykyisten ammatillisten 
oppilaitosten rehtorin tehtäviä. Lisäksi jokaisen neljän toimialarehtorin 
tehtäviin tulee kuulumaan oman toimialan johtamisen lisäksi jonkin 
kaikkia toimialoja koskevan prosessin johtaminen.  

Ammatilliseen aikuisoppilaitokseen esitetään perustettavaksi yksi 
toimialarehtorin virka. Toimialarehtori tulee johtamaan ammatillista 
aikuiskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä työelämän kehittämis- ja 
palvelutehtävää. 

Toimialarehtorilta vaadittavaa kelpoisuutta ei ole määritelty 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa 
asetuksessa. Opetustoimen johtosäännön mukaan muulta 
henkilökunnalta kuin viraston johtajalta ja osaston päälliköltä 
vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, 
mitä erikseen on määrätty. Toimialarehtorilta edellytetään ammatillisen 
oppilaitoksen rehtorilta em. asetuksessa vaadittava kelpoisuus, ylempi 
korkeakoulututkinto sekä johtamiskokemusta ja ammatillisen 
koulutuksen tuntemusta. 

Toimialarehtorin palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja 
työehtosopimuksen (OVTES) C- osion mukaan. Tehtäväkohtainen 
peruspalkka on 5 704,59 euroa kuukaudessa. 
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Helsingin palvelualojen oppilaitoksen sekä Helsingin sosiaali- ja 
terveysalan oppilaitoksen rehtorin viran haltijat tullaan siirtämään 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain perusteella uusiin 
perustettaviin toimialarehtorin virkoihin 1.1.2013 lukien. Ao. henkilöitä 
on kuultu asiassa kaupungin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. 

Lakkautettavat virat

Esittelijä toteaa , että rehtorin ja toimialarehtorin virkojen perustamisen 
yhteydessä opetuslautakunta on esittänyt lakkautettavaksi 1.1.2013 
lukien Helsingin palvelualojen oppilaitoksen rehtorin viran, Helsingin 
sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen rehtorin viran sekä Helsingin 
tekniikan alan oppilaitoksen rehtorin viran. Helsingin tekniikan alan 
oppilaitoksen rehtorin virka on tullut avoimeksi 1.10.2012 lukien. 

Lisäksi esitetään lakkautettavaksi nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan 
hallintoon sijoitettu aikuiskoulutusjohtajan virka. Virka on tullut 
avoimeksi 1.8.2012 lukien. 

Edellä mainittujen virkojen lisäksi esitetään 1.8.2013 lukien 
lakkautettavaksi Helsingin palvelualojen oppilaitokseen, Helsingin 
sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen sekä Helsingin tekniikan alan 
oppilaitokseen sijoitetut aikuiskoulutusjohtajan virat, yhteensä kolme 
virkaa, joiden virkojen haltijat tullaan 1.8.2013 lukien siirtämään uuteen 
ammatilliseen aikuisoppilaitokseen sijoitettaviin koulutuspäällikön 
virkoihin. Ao. henkilöitä on kuultu asiassa kaupungin 
yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. 

Esittelijä toteaa, että virkojen lakkauttamisesta päättää 
kaupunginhallitus eri päätöksellä. Esitetyt virkojen perustamiset  eivät 
aiheuta lisäpalkkakustannuksia koska opetuslautakunta esittää samalla 
lakkautettavaksi 1.1.2013 lukien mm. lakkautettavaksi oppilaitosten 
rehtorien virat.

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lausunnossaan, että sillä ei ole 
huomauttamista edellä mainittujen virkojen perustamisten suhteen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Tiedoksi

Opetuslautakunta
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Opetusvirasto

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 23.10.2012

HEL 2012-013295 T 01 01 00

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että opetuslautakunnan 
(9.10.2012) esittämät perustettavat uudet virat 1.1.2013 alkaen – 1 
rehtori, 4 toimialarehtoria ja 1 toimialarehtori- ovat opetusviraston 
vuoden 2013 talousarvioehdotuksen henkilöstösuunnitelman mukaiset 
ja ao. määrärahat on varattu virkojen täyttämiseen opetustoimen 
vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa.

Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että ao. virkojen perustamisessa 
on huomioitu perustellusti opetusviraston nuoriso- ja 
aikuiskoulutuslinjan uudelleen organisointi ammatillisessa 
koulutuksessa. Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt 26.9.2012 
perustaa ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen 
1.1.2013 lukien ja samalla lakkauttaa Helsingin palvelujen alojen 
oppilaitos, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos ja Helsingin 
tekniikan alan oppilaitos 31.12.2012 lähtien. Uudelleen organisoinnin 
tarkoitus on muuttaa ja jäntevöittää johtamisjärjestelmää nuoriso- ja 
aikuiskoulutuslinjan ammatillisessa koulutuksessa ja poistaa 
päällekkäisiä toimintoja. Yhdistämisellä pyritään karsimaan 
oppilaitosten kirjavia käytäntöjä ja parantamaan palvelujen laatua. 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lisäksi, että edellä esitetyt 
virkajärjestelyt eivät tuota lisäpalkkakustannuksia, koska samalla 
opetuslautakunta esittää lakkautettavaksi 1.1.2013 lukien Helsingin 
palvelualojen oppilaitoksen rehtorin viran, Helsingin sosiaali- ja 
terveysalan oppilaitoksen rehtorin viran, Helsingin tekniikan alan 
oppilaitoksen rehtorin viran ja aikuiskoulutusjohtajan viran sekä 
1.8.2013 alkaen 3 aikuiskoululutusjohtajan virkaa, joiden 
lakkauttamisesta kaupunginhallitus päättää eri päätöksellä.

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 09.10.2012 § 177

HEL 2012-013295 T 01 01 00

Päätös
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Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaa 
1.1.2013 toimintansa aloittavaan ammatilliseen oppilaitokseen ja 
ammatilliseen aikuisoppilaitokseen seuraavat virat:

rehtori, 1 virka, peruspalkka 6 800 euroa/kk, sopimusala OVTES, 
toimialarehtori, 5 virkaa, peruspalkka 5 704,59 euroa/kk, sopimusala 
OVTES

Samalla opetuslautakunta esittää, että kaupunginhallitus lakkauttaa 
1.1.2013 lukien seuraavat virat:

Helsingin palvelualojen oppilaitoksen rehtorin virka (nro 046764), 
Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen rehtorin virka (nro 
046763), 
Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen rehtorin virka (nro 046762) ja 
aikuiskoulutusjohtajan virka (nro 423025)

Lisäksi opetuslautakunta esittää, että kaupunginhallitus lakkauttaa 
1.8.2013 lukien seuraavat virat:

aikuiskoulutusjohtajan virka (nro 046755), 
aikuiskoulutusjohtajan virka (nro 046756) ja 
aikuiskoulutusjohtajan virka (nro 049502).

Käsittely

09.10.2012 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
linjanjohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, vastaava henkilöstösuunnittelija, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi
Aira Saarni, henkilöstölakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi


