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§ 125
Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2018-001421 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seu-
raavat virat 1.8.2018 lukien:

Nimike Lukumäärä
 
Luokanopettaja (suomenkieliset peruskoulut)

 
120

Luokanopettaja (ruotsinkieliset peruskoulut)   10
Erityisluokanopettaja (suomenkieliset peruskoulut)   10
Erityisluokanopettaja (ruotsinkieliset peruskoulut)     1
Erityisopettaja (suomenkieliset peruskoulut)   10
Apulaisrehtori (suomenkieliset peruskoulut)     1
Päiväkodinjohtaja (suomenkielinen varhaiskasvatus)   13

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta  
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kunta-
lain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa.  

Peruskoulun henkilöstöstä säädetään perusopetuslain (628/1998) 37 
§:ssä. Säännöksen mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuk-
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sen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja 
tai työsopimussuhteisia opettajia. Opettaja ja apulaisrehtori käyttävät 
julkista valtaa oppilaita koskevissa asioissa. Päiväkodin johtaja käyttää 
julkista valtaa päättäessään mm. varhaiskasvatukseen ja esiopetuk-
seen ottamisesta.

Perustettavaksi esitetään 165 virkaa. Varhaiskasvatuksessa ja esiope-
tuksessa asiakasmäärä ja perusopetuksessa oppilasmäärä kasvaa ta-
lousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2020 vuosina. Kasvatuk-
sen ja koulutuksen vuoden 2018 talousarvioon sisältyy määräraha vi-
roille. 

Opetushenkilöstön tehtäväkohtainen palkka määräytyy voimassa ole-
van kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mu-
kaan. Päiväkodin johtajien palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen vir-
ka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Luokanopettajan virat

Suomenkielisiin peruskouluihin esitetään perustettavaksi 120 ja ruotsin-
kielisiin peruskouluihin 10 uutta luokanopettajan virkaa.  Suomenkieli-
sessä perusopetuksessa on nyt 1 224 luokanopettajan virkaa. Luokan-
opetuksessa ja valmistavassa opetuksessa toimii noin 160 päätoimista 
tuntiopettajaa. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa on 119 luokanopet-
tajan virkaa. Lisäksi luokanopettajan opetustehtävissä toimii noin 24 
päätoimista tuntiopettajaa. 

Erityisluokanopettajan virat  

Suomenkielisiin peruskouluihin esitetään perustettavaksi 10 ja ruotsin-
kielisiin peruskouluihin yksi uusi erityisluokanopettajan virka. Suomen-
kielisessä perusopetuksessa on nyt 342 erityisluokanopettajan virkaa. 
Erityisluokanopettajana toimii 11 päätoimista tuntiopettajaa. Ruotsinkie-
lisessä erityisopetuksessa on 17 erityisluokanopettajan virkaa. Näiden 
lisäksi erityisluokanopetuksessa toimii 5 päätoimista tuntiopettajaa. Eri-
tyisluokanopettajien viroilla helpotetaan pätevien erityisluokanopettajien 
rekrytointia erityisluokanopetuksen opettajatilanteen vakiinnuttamiseksi. 

Erityisopettajan virat  

Suomenkielisiin peruskouluihin esitetään perustettavaksi 10 uutta erityi-
sopettajan virkaa. Suomenkielisessä perusopetuksessa on nyt 199 eri-
tyisopettajan virkaa. Erityisopettajana toimii 34 päätoimista tuntiopetta-
jaa. 

Apulaisrehtorin virat
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Suomenkielisiin peruskouluihin esitetään perustettavaksi  yksi uusi 
apulaisrehtorin virka. Suomenkielissä peruskouluissa on nyt 16 koko-
naistyöajassa ja –palkkauksessa olevaa apulaisrehtorin virkaa. Apu-
laisrehtorin virat on sijoitettu pääsääntöisesti oppilasmäärältään kasva-
viin yhtenäisiin peruskouluihin, joissa on vähintään noin 700 oppilasta. 

Apulaisrehtorilta vaadittavaa kelpoisuutta ei ole määritelty opetustoi-
men henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa 
(986/1998). Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan muulta kuin hallin-
tosäännössä erikseen määritellyltä henkilöstöltä vaadittavan kelpoisuu-
den määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on sää-
detty tai määrätty. Tarkoituksena on, että apulaisrehtorilta edellytetään 
rehtorilta em. asetuksessa vaadittava kelpoisuus.

Päiväkodinjohtajan virat

Perustettavaksi esitetään yhteensä 13 päiväkodinjohtajan virkaa. Päi-
väkodinjohtajan virkoja on nyt 168.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja  koulutuksen toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto


