
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 1 (6)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/15
27.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

§ 57
Oikaisuvaatimus rehtorin virkaan ottamisesta

HEL 2018-002777 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** 15.2.2018 tekemän oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt 
perusopetusjohtajan 2.2.2018 (§ 5) tekemästä päätöksestä, koska oi-
kaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan 
esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Kirsti Tanttu. Asiantuntija poistui kuulemi-
sensa jälkeen kokouksesta. 

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Vastaehdotus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää ottaa Töölön ala-asteen kou-
luun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0036) toistaiseksi 
kasvatustieteen maisteri Janne Autisen. Virantoimitus alkaa 8.3.2018. 
Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuu-
den (6) kuukauden koeaika.
Perustelut:
Janne Autisella on rehtorikokemusta kahdesta eri koulusta yhteensä lä-
hes vuosi ja neljä kuukautta ja hänellä on tuoreempaa ja pidempää reh-
torin tehtävässä hankittua johtamiskokemusta. Paula Luopio-Lemetyi-
sellä on aikaisempaa rehtorikokemusta yhteensä noin 10 kk. Janne Au-
tisella on näyttöä onnistuneesta jaetusta johtajuudesta nimenomaan 
Töölön ala-asteelta.
Autisella on luokanopettajan tutkinnon lisäksi erityisluokanopettajan tut-
kinto, joten hänellä on enemmän Töölön ala-asteen rehtorin viranhoi-
toon soveltuvaa koulutusta. Janne Autisen vahvuus on erityisopetuk-
sessa. Töölön ala-asteella toimivat alueen ainoat tuettu erityisluokka 
sekä alueellinen erityisluokka. Näiden erityisluokkien lapset osallistuvat 
myös koulun iltapäiväkerhojen toimintaan, jotka eivät ole pienryhmiä. 
Nopeasti kehittyvissä ongelmatilanteissa ulkopuolisena ammattihenki-
lönä Janne Autinen on merkittävä voimavara erityisopettajille ja iltapäi-
väkerhojen ohjaajille.  Hänellä oli erityisluokanopettajan koulutus sekä 
yli kymmenen vuoden kokemus erityisluokanopettajan tehtävistä. Li-
säksi Autisella on kokemusta psyykkisesti oirehtivien lasten kohtaami-
sesta tuetulla erityisluokalla.
Helsingin kaupungin opetussuunnitelman arvoperusta on lapsen edun 
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ensisijaisuus. Kouluun, jossa on alueensa ainoat erityisluokat, on tar-
peellista valita rehtoriksi henkilö, jolla on osaamista erityistä tukea tar-
vitsevien lasten kanssa toimimisesta.
Janne Autisella on vahvaa näyttöä siitä, miten hän osallistavalla ja ra-
kentavalla johtamistavallaan on luonut hyvän yhteishengen henkilöstön 
keskuuteen. 
Janne Autisen asioita on ruodittu julkisuudessa. Hän on joutunut epäe-
dulliseen valoon tahtomattaan. Väitteet on pystyttävä perustelemaan 
faktoilla, näin ei ole tapahtunut. 

Kannattaja: Abdirahim Mohamed

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää ottaa Töölön ala-asteen kou-
luun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0036) toistaiseksi 
kasvatustieteen maisteri Janne Autisen. Virantoimitus alkaa 8.3.2018. 
Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuu-
den (6) kuukauden koeaika.
Perustelut:
Janne Autisella on rehtorikokemusta kahdesta eri koulusta yhteensä lä-
hes vuosi ja neljä kuukautta ja hänellä on tuoreempaa ja pidempää reh-
torin tehtävässä hankittua johtamiskokemusta. Paula Luopio-Lemetyi-
sellä on aikaisempaa rehtorikokemusta yhteensä noin 10 kk. Janne Au-
tisella on näyttöä onnistuneesta jaetusta johtajuudesta nimenomaan 
Töölön ala-asteelta.
Autisella on luokanopettajan tutkinnon lisäksi erityisluokanopettajan tut-
kinto, joten hänellä on enemmän Töölön ala-asteen rehtorin viranhoi-
toon soveltuvaa koulutusta. Janne Autisen vahvuus on erityisopetuk-
sessa. Töölön ala-asteella toimivat alueen ainoat tuettu erityisluokka 
sekä alueellinen erityisluokka. Näiden erityisluokkien lapset osallistuvat 
myös koulun iltapäiväkerhojen toimintaan, jotka eivät ole pienryhmiä. 
Nopeasti kehittyvissä ongelmatilanteissa ulkopuolisena ammattihenki-
lönä Janne Autinen on merkittävä voimavara erityisopettajille ja iltapäi-
väkerhojen ohjaajille.  Hänellä oli erityisluokanopettajan koulutus sekä 
yli kymmenen vuoden kokemus erityisluokanopettajan tehtävistä. Li-
säksi Autisella on kokemusta psyykkisesti oirehtivien lasten kohtaami-
sesta tuetulla erityisluokalla.
Helsingin kaupungin opetussuunnitelman arvoperusta on lapsen edun 
ensisijaisuus. Kouluun, jossa on alueensa ainoat erityisluokat, on tar-
peellista valita rehtoriksi henkilö, jolla on osaamista erityistä tukea tar-
vitsevien lasten kanssa toimimisesta.
Janne Autisella on vahvaa näyttöä siitä, miten hän osallistavalla ja ra-
kentavalla johtamistavallaan on luonut hyvän yhteishengen henkilöstön 
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keskuuteen. 
Janne Autisen asioita on ruodittu julkisuudessa. Hän on joutunut epäe-
dulliseen valoon tahtomattaan. Väitteet on pystyttävä perustelemaan 
faktoilla, näin ei ole tapahtunut.  

Jaa-äänet: 11
Tarik Ahsanullah, Ted Apter, Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville 
Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Petra Malin, Dani Niskanen, Pia 
Pakarinen, Kirsi Pihlaja

Ei-äänet: 2
Pia Kopra, Abdirahim Mohamed

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Pia Kopran vas-
taehdotuksen äänin 11–2.

Pia Kopra ja Abdirahim Mohamed jättivät päätöksestä eriävän mielipi-
teen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.2.2018
2 Vs. perusopetusjohtajan lausunto, allekirjoitettu.pdf
3 Vs. perusopetusjohtajan lausunto, allekirjoittamaton.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen perusopetusjohtajan 2.2.2018 
(§ 5) tekemästä päätöksestä, jolla perusopetusjohtaja on ottanut Töö-
lön ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan toistai-
seksi 8.3.2018 lukien filosofian maisteri **********

Vs. perusopetusjohtaja on antanut asiasta lausunnon 13.3.2018.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, 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) ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on kunnan jäsen, oikaisuvaatimus on tehty 
määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan 
mukaan, ellei toisin ole määrätty, toimialajohtaja ottaa palvelukseen toi-
mialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden 
delegoineista 17.5.2017 tekemään päätökseen perustuen perusopetuk-
sen rehtorin viranhaltijat ottaa perusopetusjohtaja.

Töölön ala-asteen kouluun sijoitettu rehtorin virka on tullut avoimeksi 
1.8.2017. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosi-
vuilla www.helsinkirekry.fi 3.11.2017. Hakuaika päättyi 20.11.2017. 
Töölön ala-asteen koulussa on noin 400 oppilasta. Koulussa on kaksi-
kielistä opetusta (suomi-englanti). 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että perusopetusjohtajan päätös oi-
kaistaan kumoamalla filosofian maisteri ********** valinta ja vahvista-
malla kasvatustieteen maisteri ********** Töölön ala-asteen rehtorin vir-
kaan, jota hän on hoitanut 4.7.2017 alkaen.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan viran määräaikaisuudelle ei ollut 
lain edellyttämää perustetta ja todellisuudessa viran luonne oli toistai-
seksi voimassa oleva. 

Vs. perusopetusjohtajan lausunnosta ilmenee syyt viran täyttämisestä 
määräajaksi.  

Esittelijä toteaa, että oikaisuvaatimuksen tekijän oikaisuvaatimukses-
saan esittämät perustelut koskevat perusopetusjohtajan 4.7.2017 (7 §) 
tekemää päätöstä, jolla ********** otettiin Töölön ala-asteen kouluun si-
joitettuun rehtorin virkaan määräajaksi 1.8.-31.12.2017. Tätä päätöstä 
koskeva oikaisuvaatimus perusteluineen olisi tullut tehdä 14 päivän ku-
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luessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja 
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 §:n 3 momentin mukaan vi-
ranhaltijalla, joka on ilman pykälän 2 momentin mukaista perustetta 
otettu määräajaksi tai joka on ilman perusteltua syytä toistuvasti otettu 
peräkkäin määräajaksi, on oikeus saada virkasuhteen päättyessä vä-
hintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. 
Korvausvaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuh-
teen päättymisestä. Tällaisen hallintoriita-asian käsittelee hallinto-oi-
keus. Jos hallinto-oikeus katsoo esimerkiksi, että viranhaltija on otettu 
ilman perustetta määräajaksi, viranhaltijalla on oikeus saada korvausta, 
mutta hallintoriita-asia ei palauta asianomaista virkasuhdetta.

Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty perusteita, 
jotka antaisivat aihetta 2.2.2018 (§ 5) tehdyn päätöksen muuttamiseen. 
Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoit-
taisivat, että perusopetusjohtaja olisi käyttänyt harkintavaltaansa muu-
hun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä.

Perusopetusjohtaja on rehtorin valintaa tehdessään ottanut huomioon 
perustuslain mukaiset nimitysperusteet. Päätös ei muutoinkaan ole 
lainvastainen. 

Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimuksessa ei ole ilmennyt sellaisia pe-
rusteita, joiden mukaan ansioituneempi ja soveltuvampi henkilö olisi tul-
lut syrjäytetyksi. 

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja vs. perusopetusjohtajan lausun-
toon viitaten, että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
vs. perusopetusjohtaja
Taina Tervonen

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.2.2018
2 Vs. perusopetusjohtajan lausunto, allekirjoitettu.pdf
3 Vs. perusopetusjohtajan lausunto, allekirjoittamaton.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

.


