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§ 101
Oikaisuvaatimus viran täyttämättä jättämisestä

HEL 2018-001213 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 ja 136 §:n nojalla 
jättää tutkimatta ********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt pe-
rusopetuksen aluepäällikön 22.3.2018 (§ 21) tekemästä viran täyttä-
mättä jättämistä koskevasta päätöksestä. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. perusopetusjohtaja
Taina Tervonen

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.4.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen perusopetuksen aluepäällikön 
22.3.2018 (§ 21) tekemästä päätöksestä, jolla aluepäällikkö päätti jät-
tää täyttämättä haettavana olleen lehtorin viran (espanja ja tekstiilityö, 
tekstiilityön työtavat).

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (17.5.2017, § 22) mukaan opetta-
jan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen peruso-
petuksessa päättää aluepäällikkö.
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Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mu-
kaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustel-
lusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä 
tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. 

Kuntalain 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokun-
nan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen oikaisua.

Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua 
tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta. Lain 141 §:n 3 momentin mukaan päätökseen, josta ei saa tehdä 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutok-
senhakukiellosta.

Aluepäällikkö on erheellisesti liittänyt päätökseen, josta ei saa tehdä oi-
kaisuvaatimusta, oikaisuvaatimusohjeen. Erheellisesti annettu muutok-
senhakuohjaus ei tee päätöksestä valituskelpoista.

Viran täyttämättä jättämistä koskevalla päätöksellä ei ole lopullisesti 
ratkaistu viran täyttämistä koskevaa asiaa. Tällainen päätös katsotaan 
asian valmisteluksi. Muutoksenhaku tapahtuu siinä vaiheessa, kun vir-
ka on täytetty. Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ole-
vaa virkaa eikä kenelläkään ole oikeutta tulla nimitetyksi. 

Perusopetuksen aluepäällikön päätös ei sisällä sellaista ratkaisua, josta 
saisi tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun viitaten, että oikaisuvaatimus jäte-
tään tutkimatta.

Esittelijä
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Taina Tervonen
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aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.4.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 3 (3)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/21
08.05.2018

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

Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetuksen palvelukokonaisuus Peruso-
petuksen alueelliset palvelut alue 4 Perusopetuksen aluepäällikkö 4 22.03.2018 § 
21


