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§ 138
Oikaisuvaatimus viran täyttämättä jättämisestä

HEL 2018-006645 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 ja 136 §:n nojalla 
jättää tutkimatta ********** tekemän oikaisuvaatimuksen, jonka hän on 
tehnyt rehtorin 30.5.2018 (§ 70) tekemästä viran täyttämättä jättämistä 
koskevasta päätöksestä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perus-
teluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen rehtorin 30.5.2018 (§ 70) teke-
mästä päätöksestä, jolla rehtori päätti jättää täyttämättä haettavana ol-
leen tuntiopettajan tehtävän määräajaksi.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (17.5.2017, § 22) mukaan perus-
koulun rehtori ottaa määräaikaisen tuntiopettajan.
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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.

Rehtori on erheellisesti liittänyt päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisu-
vaatimusta oikaisuvaatimusohjeen. Erheellisesti annettu muutoksenha-
kuohjaus 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.

Rehtorin päätös ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi tehdä oikaisu-
vaatimuksen tai kunnallisvalituksen.

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

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Ote Otteen liitteet
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Otteensaaja Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

.


