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§ 712
Perusopetuksen aluepäällikön viran perustaminen kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalle ja perusopetuksen kohdennettujen opetus-
palvelujen päällikön viran lakkauttaminen

HEL 2017-007278 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.8.2017 lukien kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialalle perusopetuksen aluepäällikön viran, jonka koko-
naispalkka on 5 778,00 e/kk, ja lakkauttaa samalla perusopetuksen 
kohdennettujen opetuspalvelujen päällikön viran 1.8.2017 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta esityslista 200617 asia 10.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 20.6.2017 kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan perusopetuksen palvelukokonaisuutta seuraavan ta-
son organisaatiosta 1.8.2017 lukien siten, että perusopetuksen kohden-
netut palvelut lakkautetaan ja perusopetuksen alueellisia palveluja on 
aikaisemman neljän sijaan viisi. Perusopetuksen alueelliset palvelut jär-
jestää perusopetuslain mukaista opetusta alueellaan. 
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Uutta viidettä perusopetuksen aluetta johtamaan tarvitaan perusope-
tuksen aluepäällikön virka. Samalla perusopetuksen kohdennettujen 
opetuspalvelujen päällikön virka voidaan lakkauttaa. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 13 kohdan mukaan 
kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. 
Toimialan toimintasäännössä on määritelty tarkemmin toimialan organi-
saatio ja tehtävät. Julkista valtaa käytetään muun muassa silloin, kun 
tehtävässä käytetään kunnan delegoitua päätösvaltaa ja tehtävissä, 
joissa voi lakiin perustuvan toimivallan perusteella yksipuolisesti päät-
tää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta tai antaa toista vel-
voittavan määräyksen tai muulla tavalla tosiasiallisesti puuttua toisen 
etuun tai oikeuteen.

Perusopetuksen aluepäällikkö käyttää päätösvaltaa muun ohella oppi-
laiden opetuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa tehden hallintopää-
töksiä perusopetuksessa olevan oppilaan erityisen tuen järjestämises-
tä. Lisäksi hän toimii alueensa peruskoulujen virkasuhteisten rehtorei-
den esimiehenä sekä ottaa vakinaiseen palvelukseen virkasuhteiset 
opettajat. Perusopetuksen aluepäällikön virka sisältää julkisen vallan 
käyttöä, minkä vuoksi tehtävää varten on perustettava virka.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n mukaan henkilöstöjohtaja päättää teh-
tävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta sii-
hen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai 
määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle vi-
ranhaltijalle. Perusopetuksen aluepäällikön virka on arvioitu HAY -luoki-
tuksen mukaisesti ja se on sijoitettu vaativuusluokkaan 20.        

Perusopetuksen kohdennettujen opetuspalvelujen päällikön virka on 
avoimena, eikä siinä ole avoimen viran hoitajaa. Kyseistä virkaa ei 
enää tarvita, joten se voidaan lakkauttaa.

Liitteenä on kasvatus- ja koulutuslautakunnan 20.6.2017 esityslista, 
asia 10, perusopetuksen palvelukokonaisuutta seuraavan tason organi-
saatio. Asia päätettiin esityksen mukaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta esityslista 200617 asia 10.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
.


