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§ 290
Oikaisuvaatimus virkasuhteen purkamisesta koeaikana

HEL 2018-010676 T 01 01 04 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** tekemän oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt rehtorin 
12.10.2018 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esite-
tyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoi-
hin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
2 Rehtorin lausunto 24.10.2018
3 Muistio kuulemistilaisuudesta 11.10.2018
4 Aluepäällikön päätös 30.10.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen Keinutien ala-asteen koulun 
rehtorin 12.10.2018 tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on purkanut oi-
kaisuvaatimuksen tekijän määräaikaisen virkasuhteen koeaikana koe-
aikaehdon nojalla. Oikaisuvaatimuksen tekijä on otettu määräajaksi 
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1.8.2018-31.7.2019 hoitamaan luokanopettajan virkaa. Päätöksessä on 
määrätty kuuden kuukauden pituisesta koeajasta.

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että häntä ei oltu kuultu ennen virka-
suhteen purkamista koeajalla.

Rehtori on antanut asiasta lausuntonsa. 

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja on 15.06.2018 (46 §) tehnyt 
päätöksen toimivallan siirtämisestä henkilöstöasioiden päätöksenteos-
sa. Edellä mainitun päätöksen mukaisesti perusopetuksen opettajat 
määräajaksi ottaa rehtori. Palvelussuhteen päättää vakinaiseen palve-
lussuhteeseen ottava viranhaltija. Näin ollen toimivalta purettaessa pe-
rusopetuksen opettajan virkasuhde on rehtoria ylemmällä tasolla eli 
aluepäälliköllä. Rehtori ei siten ollut toimivaltainen tekemään päätöstä 
virkasuhteen purkamisesta koeajalla.

Edellä olevan perusteella rehtori poisti 30.10.2018 tekemänsä virheelli-
sen päätöksen hallintolain 50, 51, 52 ja 53 §:n nojalla.

Tämän jälkeen aluepäällikkö teki 30.10.2018 päätöksen, joka on sa-
man sisältöinen kuin rehtorin aiempi ja sittemmin poistama päätös.

Oikaisuvaatimuksen katsotaan kohdistuvan toimivaltaisen viranhaltijan 
tekemään päätökseen.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 §:n mukaan virkasuhtee-
seen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alka-
vasta enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Koeajan ku-
luessa virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välit-
tömästi. Purkaminen ei saa tapahtua syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen 
nähden muutoin epäasiallisilla perusteilla. 

Oikaisuvaatimuksen tekijälle varattiin tilaisuus tulla kuulluksi virkasuh-
teen päättämisen syystä perusteluineen. Kuulemistilaisuus pidettiin 
11.10.2018. Kuulemistilaisuudessa olivat läsnä oikaisuvaatimuksen te-
kijä, rehtori ja aluepäällikkö.

Oikaisuvaatimuksen tekijää on kuultu ennen virkasuhteen purkamista 
koeaikana. Koeaikapurun syynä ovat olleet viranhoitoon liittyvät seikat.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Päätös virkasuhteen purkamisesta koeajalla viranhoito-
määräykseen sisältyvän koeaikaehdon nojalla ei ole lain vastainen. 
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Edellä lausuttuun ja asiassa saatuun selvitykseen viitaten esittelijä esit-
tää, että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
2 Rehtorin lausunto 24.10.2018
3 Muistio kuulemistilaisuudesta 11.10.2018
4 Aluepäällikön päätös 30.10.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
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