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§ 51
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

HEL 2017-007668 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Käpylän peruskou-
lun rehtorin 12.6.2017 (§ 528) tekemästä päätöksestä, koska oikaisu-
vaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muutta-
miseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esitteli-
jän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
2 Oikaisuvaatimuksen muut liitteet
3 Käpylän peruskoulun rehtorin lausunto 8.8.2017.pdf
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
5 Hakuilmoitus oma äidinkieli, bosnia.pdf
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen Käpylän peruskoulun rehtorin 
12.6.2017 (§ 528) tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut oman 
äidinkielen tuntiopettajaksi (bosnia) ajaksi 8.8.2017-2.6.2018 **********

Rehtori on antanut asiasta lausunnon 8.8.2017. 

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan ja niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 mo-
mentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä 
se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 17.5.2017 (§ 22) tekemän 
delegointipäätöksen mukaan määräaikaisen tuntiopettajan peruskou-
lussa ottaa rehtori.

Oman äidinkielen, bosnia, opettajan virkasuhteinen tuntiopettajan teh-
tävä on ollut haettavana 11.5. -24.5.2017 välisenä aikana kaupungin 
sähköisessä rekrytointijärjestelmässä. Hakuilmoituksessa tehtävänku-
vauksena ilmoitettiin oman äidinkielen opetus, bosnian kieli, 2 - 4 viik-
kotuntia. 

Hakuilmoituksessa todettiin, että oppilaan oman äidinkielen opettajalta 
edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen 
tai vähintään 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja, 
riittävää opetettavan aineen aineenhallintaa sekä kyseisen kielialueen 
kulttuurin tuntemusta. Opetus tapahtuu suomenkielisessä koulussa, 
jonka vuoksi edellytetään riittävää suomen kielen taitoa, joka todetaan 
rekrytointitilanteessa. Kelpoisuus voidaan osoittaa suomalaisten ylio-
pistojen tutkintotodistuksilla. Tutkinnon taso, opettajan pedagogiset 
opinnot sekä opetettavan aineen aineenhallinta voidaan osoittaa ope-
tushallituksen päätöksellä (tutkintojen tunnustaminen) silloin, kun kyse 
on ulkomailla suoritetuista tutkinnoista. Opetettavan aineen aineenhal-
linta voidaan osoittaa myös muulla soveltuvalla tavalla, jos sitä ei ole 
mahdollista osoittaa edellä mainituilla tavoilla. Hakuilmoituksessa todet-
tiin lisäksi, että määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyt-
tävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla ole-
vat hakijat otetaan huomioon. 

Tehtävää haki kaksi hakijaa.
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Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että päätös on perustuslain vastai-
nen ja vaatii ansioituneimpana hakijana valitsemistaan tehtävään. Pää-
töstä tehtäessä on hänen käsityksensä mukaan toimittu kelpoisuusase-
tuksen vastaisesti, koska tehtävään on valittu epäpätevä henkilö, vaik-
ka muodollisesti pätevä hakija, eli hän itse, on ollut saatavilla. Hän kat-
soo myös, ettei päätöstä ole perusteltu asianmukaisesti.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan vir-
kasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslais-
sa. Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet 
julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.  Lisäksi vir-
kasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päät-
tämä erityinen kelpoisuus. Opettajien kelpoisuusvaatimuksista sääde-
tään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. 

Oman äidinkielen opettajat ovat erityisryhmä, josta ei nimenomaisesti 
säädetä kelpoisuusasetuksessa. Hakuilmoituksessa on edellytetty, että 
kelpoisuusvaatimus perusopetuksessa oman äidinkielen opettajilla pe-
riaatteessa on sama kuin muilla opettajilla eli ylempi korkeakoulututkin-
to, vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset 
opettajan pedagogiset opinnot sekä opetettavan aineenhallinnasta riit-
tävät opinnot.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
23 §:n 1 momentin mukaan opetusta voidaan väliaikaisesti enintään 
vuoden ajaksi määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja 
tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä 
antamaan opetusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän 
edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei määräystä 
annettaessa ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksesta ilmenee, että hän on suorit-
tanut Belgradin yliopistossa filologian tiedekunnassa ylemmän korkea-
koulututkinnon vuonna 2009 suuntautumislinjana/pääaineena serbia ja 
muut eteläslaavilaiset kielet ja vuonna 2008 samassa yliopistossa 
ylemmän korkeakoulututkinnon suuntautumislinjanana/pääaineena ete-
läslaavilaiset kielet ja yleinen kielitiede. Lisäksi hän on suorittanut vuon-
na 2017 Helsingin yliopistossa aineenopettajaksi pätevöittävässä kou-
lutuksessa korkeakoulutetuille maahanmuuttajille suunnatut opettajan 
pedagogiset opinnot ja suomen kielestä 40 opintopistettä. Oman äidin-
kielen opettajana (serbian kieli) hän on toiminut Helsingin kaupungin 
kouluissa 2 tuntia viikossa vuodesta 2013. Utsjoen kunnassa hän on 
antanut vuonna 2014 etäopetuksena oman äidinkielen (bosnia) opetus-
ta 2 tuntia viikossa ja Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa 
vuodesta 2013 serbian (bosnian/koraatin/montenegron) kielen opetusta 
4 tuntia viikossa. Lisäksi hän on toiminut mm. Helsingin yliopistossa 
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yliopisto-opettajana vuosina 2010-2015 kielikurssien opettajana (bos-
nia/kroaatti/montenegro/serbia).

Tuntiopettajaksi valitun hakemuksesta ilmenee, että hän on suorittanut 
Sarajevon yliopistossa maa- ja metsätalousalan koulutusalalla ylem-
män korkeakoulututkinnon, agronomin tutkinnon, suuntautumislinja-
na/pääaineena ”slöjdlärare” vuonna 1990 ja Åbo Akademissa opettajan 
pedagogiset opinnot vuonna 2014. Hän on toiminut Helsingin kaupun-
gin kouluissa vuodesta 1998 lähtien teknisen työn ja oman äidinkielen 
opettajana (bosnian kieli) ja Espoon kaupungin kouluissa vuodesta 
1999 lähtien teknisen työn ja oman äidinkielen opettajana.

Esittelijä toteaa, että kumpikaan hakijoista ei täytä haettavana olleen 
oman äidinkielen (bosnia) opettajan viran kelpoisuusvaatimuksia. 

Opetushallituksen 23.1.2014 antaman todistuksen mukaan oikaisuvaa-
timuksen tekijän ulkomailla suorittama korkeakoulututkinto (serbian kieli 
ja kirjallisuus sekä yleinen kielitiede) rinnastetaan Suomessa suoritetta-
vaan ylempään korkeakoulututkintoon. Hän on suorittanut opettajan pe-
dagogiset opinnot. Hän on toiminut perusopetuksessa serbian kielen 
opettajana vuodesta 2013 lähtien ja bosnian kielen opettajana vuodes-
ta 2014.

Opetushallituksen 2.10.2000 antaman todistuksen mukaan tuntiopet-
taksi valitun ulkomailla suorittama korkeakoulututkinto (lantbruksingen-
jör med inriktning på boskapsskötsel) rinnastetaan Suomessa suoritet-
tavaan ylempään korkeakoulututkintoon. Hän on suorittanut opettajan 
pedagogiset opinnot. Hän on toiminut teknisen työn ja oman äidinkielen 
opettajana vuodesta 1998 lähtien.

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on opettajan kelpoisuus. Tehtävään vali-
tulla taas on huomattavasti pidempi työkokemus perusopetuksen bos-
nian kielen opettajana kuin oikaisuvaatimuksen tekijällä. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Rehtori on harkintansa mukaan voinut valita kyseiseen 
määräaikaiseen oman äidinkielen tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtä-
vään valitsemansa henkilön. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt 
sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyttänyt harkinta-
valtaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä. 
Rehtorin päätös ei ole lainvastainen.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja rehtorin lausuntoon viitaten, että 
oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
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