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§ 59
Oikaisuvaatimus rehtorin virkaan ottamisesta

HEL 2018-002794 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** 22.2.2018 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

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 
ensisijaisuus. Kouluun, jossa on alueensa ainoat erityisluokat, on tar-
peellista valita rehtoriksi henkilö, jolla on osaamista erityistä tukea tar-
vitsevien lasten kanssa toimimisesta.
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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

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 
keskuuteen. 
Janne Autisen asioita on ruodittu julkisuudessa. Hän on joutunut epäe-
dulliseen valoon tahtomattaan. Väitteet on pystyttävä perustelemaan 
faktoilla, näin ei ole tapahtunut.  
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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 22.2.2018
2 Vs. perusopetusjohtajan lausunto, allekirjoitettu
3 Vs. perusopetusjohtajan lausunto, allekirjoittamaton

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen perusopetusjohtajan 2.2.2018 
(§ 5) tekemästä päätöksestä, jolla perusopetusjohtaja on ottanut Töö-
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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). 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan vir-
kasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslais-
sa.  Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin vir-
koihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuhtee-
seen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityi-
nen kelpoisuus.  

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-
vaatimuksista annetun asetuksen mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa 
ennen hakuajan päättymistä. Säädetyn kelpoisuusvaatimuksen lisäksi 
hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteis-
työ- ja vuorovaikutustaitoja. 

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
2 §:ssä säädetään rehtorin kelpoisuudesta. Rehtoriksi on kelpoinen 
henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutus-
muodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä 
sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushal-
linnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon 
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laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla taval-
la hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii perusopetusjohtajan päätöksen ku-
moamista ja kasvatustieteen maisteri ********** valitsemista virkaan. 
Hän katsoo, että Töölön ala-asteen rehtorin virka on jo täytetty 
4.7.2017. Hän pitää kasvatus- ja koulutuslautakunnan 23.1.2018 edel-
lyttämää hakuprosessin uudelleen valmistelua näennäisenä ja, että ha-
kuprosessin valintakriteereitä muutettiin kesken prosessin yhtä hakijaa 
suosivaksi, ansiovertailu johtamisen osalta on laadittu harhaanjohta-
vasti ja haku tehtiin asiantuntemattomasti.

Vs. perusopetusjohtaja on lausunnossaan käsitellyt kohta kohdalta oi-
kaisuvaatimuksen tekijän esittämät yksityiskohtaiset perustelut. Lau-
sunnosta ilmenee mm. syyt viran määräaikaiselle täyttämiselle ajaksi 
1.8.-31.12.2017 (perusopetusjohtajan päätös 4.7.2017, § 7), viran ha-
kuprosessi sekä ansiovertailu johtajakokemuksen ja muiden valintaan 
vaikuttaneiden seikkojen osalta. 

Esittelijä toteaa, että perusopetusjohtajan 4.7.2017 (§ 7) tekemästä 
päätöksestä, jolla ********** otettiin määräajaksi 1.8.-31.12.2017 Töölön 
ala-asteen koulun rehtorin virkaan, olisi tullut tehdä oikaisuvaatimus pe-
rusteluineen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan julkisuuteen on annettu harhaan-
johtava kuva viidestä haastatellusta. Esittelijä toteaa, että virkaan jätti 
20.11.2017 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 21 hakijaa. 
Haastatteluun kutsuttiin 24.1.2018 viisi hakijaa. Kolme haastatteluun 
kutsuttua perui hakemuksensa 25.1.2018. Haastatellut hakijat 
26.1.2018 olivat **********

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että valintakriteereitä muutettiin kes-
ken prosessin yhtä hakijaa suosivaksi, ansiovertailu tehtiin johtamisen 
osalta harhaanjohtavaksi ja viran haku tehtiin asiantuntemattomasti. 
Esittelijä toteaa, että hakuilmoituksessa on mainittu säädetyt pätevyys-
vaatimukset ja muut edellytykset sekä tehtävän kuvaus. Valinta on suo-
ritettu hakuilmoituksen kriteerit huomioon ottaen. Vs. perusopetusjohta-
jan lausunnosta ilmenee perustelut, miten molempien hakijoiden johta-
jakokemusta on arvioitu päätöstä tehdessä.

Esittelijä katsoo, että molemmilla haastatelluilla on virassa vaadittava 
muodollinen kelpoisuus ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamisko-
kemusta sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Virkaan valitun 
johtajakokemus on pidempi kuin ********** jolla on monipuolista koke-
musta erityisopetuksesta ja virkaan valitulla kielten opetuksesta. Rehto-
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rin tehtävä on kuitenkin hallinnollinen tehtävä ja rehtori vastaa koulun 
pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta.

Virantäyttömenettelyssä noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuk-
sia. Helsingin kaupungin osallisuusmallin mukainen kaupunkilaisten 
alueellinen vaikuttaminen ei näin ollen voi olla virkaan ottamisessa 
määräävänä tekijänä.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty perusteita, jotka antaisivat aihetta 
2.2.2018 (§ 5) tehdyn päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimuksen 
tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että peruso-
petusjohtaja olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se 
tässä asiassa on ollut käytettävissä.

Perusopetusjohtaja on rehtorin valintaa tehdessään ottanut huomioon 
perustuslain mukaiset nimitysperusteet ja valinnut taitavimman ja sove-
liaimman haettavana olleeseen virkaan. 

Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät an-
na aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole 
esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että perusopetusjohtaja 
olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa 
on ollut käytettävissä. 

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 22.2.2018
2 Vs. perusopetusjohtajan lausunto, allekirjoitettu
3 Vs. perusopetusjohtajan lausunto, allekirjoittamaton

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
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sen johdosta annettu päätös
.


