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§ 540
Viran perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2019-008479 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti palveluvastaavan viran kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalle 1.10.2019 alkaen.

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

Kuntalain (410/2015) 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellai-
sia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.  

Yksityisen  varhaiskasvatuksen valvontaa, ohjausta ja neuvontaa vah-
vistetaan ja toimialalle esitetään perustettavaksi toinen yksityisen var-
haiskasvatuksen palveluvastaavan virka. 

Yksityisen  varhaiskasvatuksen palveluvastaava käyttää julkista valtaa 
tehdessään päätöksiä 20 tuntia viikossa laajemmasta varhaiskasvatuk-
sesta ja toteuttaessaan varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisia yksi-
tyisen varhaiskasvatuksen valvontakäyntejä. Varhaiskasvatuslain mu-
kaan kunnan tehtävänä on osaltaan valvoa alueellaan toimivaa hank-
kimaansa varhaiskasvatusta sekä alueellaan toimivia yksityisiä palve-
luntuottajia. Yksityisten päiväkotien valvontavelvollisuus on jaettu alue-
hallintoviraston, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sekä 
kunnan kesken. 
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Helsingissä on 141 yksityistä päiväkotia, joissa on varhaiskasvatukses-
sa noin 4 000 lasta. Kasvatuksen ja koulutuksen talousarvioon sisältyy 
määräraha perustettavaksi esitettävälle viralle. 

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. Tehtävien vaativuuden arvioinnin perus-
teella perustettavaksi esitettävän palveluvastaavan viran tehtäväkoh-
tainen palkka on 4 090,50 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

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


