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§ 1051
Eräiden virkojen muuttaminen opetusvirastossa

HEL 2013-011415 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti 1.10.2013 lukien

perustaa opetusvirastoon Stadin aikuisopiston oppisopimuskoulutuksen 
koulutustarkastajan viran (tehtäväkohtainen palkka 3377,24 euroa/kk) 
ja 

lakkauttaa Stadin aikuisopiston oppisopimuskoulutuksen 
kehittämispäällikön viran (nro 046171, tehtäväkohtainen palkka 
3579,40 euroa/kk) sekä 

muuttaa hallintolakimiehen viran ( nro 9341) lakimiehen viraksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee 1.10.2013 lukien

perustaa opetusvirastoon Stadin aikuisopiston oppisopimuskoulutuksen 
koulutustarkastajan viran (tehtäväkohtainen palkka 3377,24 euroa/kk) 
ja 

lakkauttaa Stadin aikuisopiston oppisopimuskoulutuksen 
kehittämispäällikön viran (nro 046171, tehtäväkohtainen palkka 
3579,40 euroa/kk) sekä 

muuttaa hallintolakimiehen viran ( nro 9341) lakimiehen viraksi.

Esittelijä

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan virat perustaa ja 
lakkauttaa kaupunginhallitus lukuun ottamatta kaupunginjohtajan, 
apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön virkoja. 
Kaupunginhallitus päättää myös virkojen nimikkeiden muutoksista.

Kuntalain 44 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista 
valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten on 
perustettava virka.
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Stadin aikuisopiston oppisopimuskoulutuksen kehittämispäällikön virka 
(nro 046171) tulee avoimeksi 1.10.2013 lukien. Ammatillinen koulutus 
on organisoitu uudelleen 1.1.2013 lukien ja muutoksen yhteydessä 
opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla toiminut 
oppisopimuskoulutus on siirretty osaksi Stadin aikuisopistoa. 
Muutoksen johdosta oppisopimuskoulutuksen kehittämispäällikön 
tehtävät on jatkossa tarkoituksenmukaista sisällyttää 
oppisopimusjohtajan sekä kaikkien koulutustarkastajien tehtäväkuviin, 
jolloin erillisen kehittämispäällikön viran tarve lakkaa. 
Oppisopimuskoulutuksen määrällisten tavoitteiden ja 
oppisopimuskoulutusta koskevien laatukriteereiden saavuttamiseksi 
tarvitaan lisää koulutustarkastajia, jotka toimivat oppisopimuksia 
solmivina viranhaltijoina. Koulutus- ja nuorisotakuu ovat tuoneet 
lisähaasteita oppisopimuskoulutuksen järjestämiseksi. 

Opetusviraston kaikki koulutustarkastajat ovat virkasuhteisia, koska 
koulutustarkastajat käyttävät tehtävässään julkista valtaa. He mm. 
antavat arvosanoja tutkintoon valmentavasta koulutuksesta 
oppisopimusopiskelijoille ja päättävät työpaikalla tapahtuvan 
koulutuksen ja tietopuolisen koulutuksen arviointien yhdistelmästä.

Kehittämispäällikön viran lakkauttamisesta ja koulutustarkastajan viran 
perustamisesta sen sijaan aiheutuu kaupungille palkkakustannusten 
säästöä noin 300 euroa/kk. 

Opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen henkilöstö- ja 
lakipalveluissa on hallintolakimiehen virka, koska kyseinen viranhaltija 
käyttää tehtävässään julkista valtaa. 

Helsingin kaupunginhallituksen 17.12.2012 hyväksymien vuoden 2013 
talousarvion noudattamisohjeiden mukaan tavoitteena on, että eri 
virastoissa ja liikelaitoksissa samankaltaisissa tehtävissä olevien 
kohdalla sovellettaisiin mahdollisimman yhtenäistä nimikkeistöä. 
Hallintolakimies ei ole yleinen kaupungilla käytössä olevat nimike.

Hallintolakimies on opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston 
sihteeri ja hän päättää vahingonkorvausasioista sekä myöntää 
oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun muiden 
lakimiestehtävien ohella. Tehtäviin kuuluu paljon muitakin kuin 
hallintoon liittyviä tehtäviä. Lakimies-nimike on kyseisessä tehtävässä 
tarkoituksenmukaisempi ja kuvaa laajemmin virkaan kuuluvia tehtäviä 
kuin hallintolakimies-nimike. Kaupungilla vastaavia tehtäviä hoitavien 
nimike on lakimies. Nimikemuutos ei aiheuta palkkakustannuksia. 

Kyseistä henkilöä on kuultu ja hän on antanut suostumuksensa 
virkanimikkeen muutokseen.
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Henkilöstökeskus sekä talous- ja suunnittelukeskus ovat ilmoittaneet, 
että niillä ei ole huomauttamista kyseisiä virkoja koskevien muutosten 
osalta.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että opetuslautakunta on esittänyt myös 
henkilöstölakimiehen nimikkeen muutosta. Tältä osin nimikkeiden 
yhdenmukaistaminen koko kaupungin osalta vielä kesken, eikä 
nimikemuutosta tältä osin vielä tässä vaiheessa esitetä. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhaku; oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Opetuslautakunta

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 17.09.2013 § 178

HEL 2013-011415 T 01 01 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se 
1.10.2013 lukien 

perustaisi Stadin aikuisopiston oppisopimuskoulutukseen 
koulutustarkastajan viran (tehtäväkohtainen palkka 3377,24 euroa/kk) 
ja 

lakkauttaisi Stadin aikuisopiston oppisopimuskoulutuksen 
kehittämispäällikön viran (nro 046171, tehtäväkohtainen palkka 
3579,40 euroa/kk) sekä 

tekisi seuraavat viran nimikemuutokset:

Nykyinen nimike ja vakanssinumero uusi nimike

henkilöstölakimies (47064) johtava lakimies

hallintolakimies (9341) lakimies 

Käsittely
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17.09.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittely.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, vastaava henkilöstösuunnittelija, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi


