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§ 838
Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 
1.1.2021 lukien

HEL 2020-010858 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kaksi 
perusopetuksen aluepäällikön virkaa 1.1.2021 lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 24.11.2020 varhaiskasva-
tuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palvelukokonaisuuksia 
seuraavan tason uudesta organisaatiosta. Tällä organisatorisella muu-
toksella saatetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukoko-
naisuuden sekä perusopetuksen palvelukokonaisuuden alueelliset pal-
velut vastaamaan lautakunnan päättämiä palveluverkkosuunnittelun 
periaatteita. Lisäksi se vahvistaa suomenkielisen varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen ja perusopetuksen palveluiden ja palvelutarpeiden tar-
kastelua yhdessä, kun palvelukokonaisuuksien aluejako on yhtenevä.

Organisaatiomuutos on käsitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
henkilöstötoimikunnassa sekä henkilöstön kanssa kaupungin yhteis-
toimintamenettelyn mukaisesti. 

Perusopetuksen palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatios-
sa on 1.1.2021 lukien nykyisen viiden alueen sijaan seitsemän alueel-
lista palvelua, jotka antavat perusopetuslain mukaista opetusta alueilla. 
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Lisäksi palvelukokonaisuudessa on esi- ja perusopetuksen oppilashuol-
lon palvelut. 

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden nykyisiä viittä aluetta johtaa vii-
si perusopetuksen aluepäällikköä ja oppilashuollon palvelua johtaa op-
pilashuollon päällikkö. Uudessa organisaatiossa perusopetuksen alue-
päälliköiden tarve kasvaa kahdella 1.1.2021 lukien. 

Perusopetuksen aluepäälliköt käyttävät julkista valtaa ottaessaan pal-
velussuhteeseen virkasuhteisia opettajia sekä tehdessään muun 
muassa hankintoja ja oppilaiden opetusta koskevia päätöksiä, minkä 
vuoksi tehtävät edellyttävät virkasuhdetta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioon sisältyy määräraha 
viroille.

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. 

Perustettavaksi esitettävien virkojen palkkaukseen sovelletaan johdon 
kokonaispalkkausta ja palkkaus määräytyy nykyisen vahvistetun tason 
mukaisesti. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Henkilöstöosasto


