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5 §
Varhaiskasvatusyksikkö Minttu-Neilikka päiväkodin johtajan sijai-
sen valinta

HEL 2017-010685 T 00 01 00

Päätös

Varhaiskasvatusjohtaja päätti ottaa lastentarhanopettaja Sirpa Mikko-
lan päiväkodinjohtajan viran sijaisuuteen 3 213,46 euron tehtäväkohtai-
sen palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ajalle 23.10.2017- 
31.12.2017.

Varhaiskasvatusjohtaja päätti, että koeaikaa ei aseteta.

Päätöksen perustelut

Päiväkodinjohtajan virka (vakanssi 012474) on ollut julkisesti haettava-
na ajalla 21.8.–4.9.2017 Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipal-
velun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Päiväkodinjohtajan tehtäviin kuuluu varhaiskasvatusyksikkö Mint-
tu–Neilikan johtaminen.

Päiväkodinjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on kasvatustieteen 
kandidaatti (lastentarhanopettaja), soveltuva ammattikorkeakoulututkin-
to tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhan-
opettaja tai sosiaalikasvattaja (laki sosiaalihuollon ammatillisen henki-
löstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 ja asetus sosiaalihuollon am-
matillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 608/2005) sekä riittävä 
johtamistaito. 

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä 
kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään innostunutta otetta varhaiskasvatuksen johta-
miseen ja työn kehittämistä lapsen ja henkilöstön osallisuuden lisäämi-
seksi esiopetussuunnitelman ja uuden varhaiskasvatussuunnitelman 
mukaisesti. Lisäksi edellytetään hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, 
yhteisöllistä työotetta sekä taitoa nähdä ja tehdä varhaiskasvatuksen 
johtamista laajemmasta näkökulmasta.

Viran hoitaminen edellyttää kykyä seurata ja tulkita kustannuksia ja re-
sursseja osana tulosbudjettia. Lisäksi edellyttää kykyä itsenäiseen 
työskentelyyn ja hyvää organisointi- ja päätöksentekokykyä.
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Eduksi luettiin aikaisempi kokemus varhaiskasvatuksen johtamistehtä-
vistä. 

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 9 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 8 haki-
jalla. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa Sirpa 
Mikkola, **********

********** ilmoitti, ettei osallistu haastatteluun.

Haastattelun suorittivat varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Eeva Tiiho-
nen ja työvoimasuunnittelija Riikka Heloma.

Sirpa Mikkola on koulutukseltaan lastentarhanopettaja. Hän on toiminut 
päiväkodinjohtajana Helsingin kaupungilla 17 vuotta useissa eri päivä-
kodeissa ja päivähoitoyksiköissä. Lisäksi hän on toiminut laatukonsultti-
na ja kasvatuskumppanuuskouluttajana Koillisella alueella. Hän osoitti 
vahvaa kokemusta ja ammattitaitoa varhaiskasvatusyksikön johtami-
seen.

**********

Koulutuksen, kokemuksen ja haastatteluissa osoitetun sopivuuden pe-
rusteella Sirpa Mikkolalla on parhaat edellytykset päiväkodinjohtajan vi-
ran sijaisuuden hoitamiseen varhaiskasvatusyksikkö Minttu-Neilikassa.

Lisätiedot
Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, puhelin: 310 42704

riikka.heloma(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimilista hakijoista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 

koulutuslautakunta

Tiedoksi
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Varhaiskasvatusyksikkö Minttu–Neilikka


