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§ 163
Oikaisuvaatimus määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamisesta

HEL 2018-006407 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Grundskolan Norse-
nin rehtorin 16.5.2018 (§ 578) tekemästä päätöksestä, koska oikaisu-
vaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muutta-
miseen. Lautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoi-
hin.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 31.5.2018
2 Hakuilmoitus 5-1143-18
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
4 Rehtorin lausunto ja päätös 16.5.2018 (§ 578)

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 Grundskolan Norsenin rehtorin 
16.5.2018 (§ 578) tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut lehto-
rin (lektor i finska) virkaan määräajaksi 1.8.2018-31.7.2019 **********
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Rehtori on antanut asiasta lausunnon.

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.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 17.5.2017 (§ 22) tekemän 
delegointipäätöksen mukaan opettajan määräajaksi ottaa rehtori. 

Grundskolan Norsenissa julistettiin haettavaksi lehtorin (lektor i finska) 
virka määräajaksi 1.8.2018-31.7.2019. Hakuilmoituksessa edellytettiin 
kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetun asetuksen mukaista kelpoisuutta. 

Virkaa haki 6 henkilöä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on hakenut kyseistä virkaa ja katsoo täyttä-
vänsä sen kelpoisuusvaatimukset. Rehtori on valinnut muodollista kel-
poisuutta vailla olevan henkilön. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo tul-
leensa syrjityksi äidinkielensä perusteella. 

Esittelijä toteaa, että kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:ssä 
säädetään tasapuolisesta kohtelusta ja syrjinnän kiellosta. Yhdenvertai-
suuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai 
kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuk-
sen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntau-
tumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

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. Opettajien kelpoisuudesta säädetään opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa. 

Perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuudesta säädetään opetustoi-
men henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
(986/1998) 5 §:ssä. Väliaikaisesti opetusta antavan henkilön kelpoisuu-
desta säädetään edellä mainitun asetuksen 23 §:ssä. Sen mukaan 
opetusta voidaan väliaikaisesti enintään vuoden ajaksi määrätä anta-
maan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. 
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Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä antamaan opetusta yli 
kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän edellyttämät kelpoisuus-
vaatimukset täyttäviä henkilöitä ei määräystä annettaessa ole saatavilla 
tai jos siihen on muu erityinen syy.

Perusopetusta antavan opettajan kielitaitovaatimuksesta säädetään 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
9 §:n 1 momentissa. Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla 
tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen tai-
to. 

Kielitaito osoitetaan suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta val-
tionhallinnossa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) 
säädetyllä tavalla. Erinomainen suullinen ja kirjallinen taito voidaan 
osoittaa mainitun asetuksen mukaiselle tutkintolautakunnalle suorite-
tussa tutkinnossa taikka suorittamalla yleisistä kielitukinnoista annetus-
sa laissa (964/2004) tarkoitetut puhumisen ja puheen ymmärtämisen 
osakokeet sekä kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osakokeet taito-
tasolla 6. 

Kielitaito voidaan osoittaa myös opintojen yhteydessä, mistä säädetään 
edellä mainitun asetuksen 4. luvussa. Tutkintoa, jolla osoitetaan suo-
men tai ruotsin kielen suullinen tai kirjallinen taito, ei vaadita siltä, joka 
on kyseisellä kielellä 1) saanut 20 §:n mukaisen koulusivistyksensä ja 
suorittanut korkeakoulussa kypsyysnäytteen, 2) suorittanut ylioppilas-
tutkinnon, johon sisältyy vähintään arvosana magna cum laude appro-
batur kyseisessä kielessä suoritetussa äidinkielen kokeessa taikka 3) 
suorittanut ylioppilastutkinnon, johon sisältyy vähintään arvosana exi-
mia cum laude approbatur suomi toisena kielenä –kokeessa.

Esittelijä toteaa, että lehtorin (lektori i finska) virka määräajaksi on ollut 
haettavana ruotsinkielisessä koulussa. Koulun opetuskieli on ruotsi. Oi-
kaisuvaatimuksen tekijä ei antamiensa tietojen perusteella täytä koulun 
opetuskielen kielitaitovaatimusta. Hänellä ei ole perusopetusta antaval-
ta opettajalta koulun opetuskielessä vaadittavaa erinomaista suullista ja 
kirjallista taitoa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seik-
koja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyttänyt harkintavaltaansa 
muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä. Oikaisu-
vaatimuksen tekijää ei ole syrjitty äidinkielen eikä muunkaan seikan pe-
rusteella.

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