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§ 273
Oikaisuvaatimus koulutuspäällikön viran täyttämisestä

HEL 2019-006726 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ammatillisen koulutuksen pääl-
likön 13.6.2019 (§ 58) tekemää päätöstä koskevan oikaisuvaatimuk-
sen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta 
päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhtyy ensi-
vaiheen lopputulokseen ja viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin 
seikkoihin.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 21.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Ammatillisen koulutuksen päällikkö päätti 13.6.2019 ottaa kasvatustie-
teen maisteri ********** Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäälli-
kön toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 22.7.2019 alkaen. Varasijal-
le valittiin yhteisöpedagogi (AMK) **********
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Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan koulu-
tuspäällikön ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhtee-
seen päättää ammatillisen koulutuksen päällikkö.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen 
21.6.2019.

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 
momentin 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 oikealle toimielimelle.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Stadin osaamiskeskukseen osoitettu 
koulutuspäällikön virka (vakanssinumero 422531) oli julkisessa haussa 
27.4.–10.5.2019. Määräaikaan mennessä tehtävää haki 29 henkilöä, 
joista haastatteluun kutsuttiin seitsemän hakijaa. Oikaisuvaatimuksen 
tekijää ei kutsuttu haastatteluun.

Hakuilmoituksessa koulutuspäällikön kelpoisuusehtona oli opetustoi-
men henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa 
(986/1998) opettajalta vaadittava kelpoisuus, soveltuva korkeakoulutut-
kinto sekä johtamiskokemus ja ammatillisen koulutuksen tuntemus.

Hakuilmoituksessa kelpoisuusehtojen lisäksi katsottiin eduksi vahva 
pedagoginen osaaminen, valmentava ote johtamiseen sekä erinomai-
nen tiimityöskentelykyky, muutosketteryys ja paineensietokyky, koke-
mus asiantuntijatiimin toiminnan suunnittelusta, organisoinnista ja joh-
tamisesta, oppilaitoksen rahoituksen ja viranomaismääräysten tuntemi-
nen, ymmärrys itseohjautuvan organisaation toiminnan periaatteista 
sekä kyky soveltaa niitä omaan työhönsä. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n mukaan virkasuhtee-
seen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi 
virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan 
päättämä erityinen kelpoisuus. Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen 
virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos sii-
tä erikseen säädetään tai kunta erityisestä syystä yksittäistapauksessa 
toisin päättää.

Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimityspe-
rusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hal-
lituksen esityksen (HE 1/1998 vp.) mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä 
koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja tai taitoja. Ky-
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vyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön 
ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, 
aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta 
tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleises-
sä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä 
ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii virkaan ottamista koskevan päätöksen 
oikaisua, koska katsoo, että hänen hakemuksessaan esittämiä tietoja 
johtamiskokemuksesta ja ammatillisen koulutuksen tuntemuksesta ei 
ole otettu tasavertaisesti huomioon laadittaessa päätöstä haastatteluun 
kutsuttavista ja viran täyttämisestä. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, 
että hänen koulutukseen perustuva osaamisensa ja työkokemuksensa 
on laajempi kuin haastatteluun kutsutuilla hakijoilla. Oikaisuvaatimuk-
sen tekijä kokee, että hänet olisi pitänyt kutsua haastatteluun. Oikaisu-
vaatimuksen tekijän mukaan päätöksestä ei käy ilmi, millä perusteella 
virkaan ja varasijalle valituilla on paremmat koulutukseen ja työkoke-
mukseen perustuvat edellytykset koulutuspäällikön tehtävään kuin hä-
nellä.

Lähemmin muutoksenhakijan perustelut ilmenevät liitteenä olevasta oi-
kaisuvaatimuksesta.

Perustelut

Hakuilmoituksessa koulutuspäälliköltä edellytettiin opetustoimen henki-
löstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) 
opettajalta vaadittavaa kelpoisuutta, soveltuvaa korkeakoulututkintoa 
sekä johtamiskokemusta ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta. Haki-
joista 14 henkilöä (ml. oikaisuvaatimuksen tekijä) täyttivät hakuilmoi-
tuksessa edellytetyt kelpoisuusvaatimukset. Näistä edellytykset täyttä-
vistä hakijoista seitsemän kutsuttiin haastatteluun.

Oppilaitoksesta saadun selvityksen mukaan kelpoisuusvaatimusten li-
säksi painotettiin hakuilmoituksessa eduksi katsottavia seikkoja. Haas-
tatteluun kutsuttavat valittiin hakemuksen ja ansioluettelon perusteella. 
Huomiota kiinnitettiin kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakemuksen sel-
keyteen, virheettömyyteen ja hakuilmoituksessa mainittujen eduksi kat-
sottavien ominaisuuksien esiin tuomiseen. Näitä ominaisuuksia olivat 
vahva pedagoginen osaaminen, valmentava ote johtamiseen, erin-
omainen tiimityöskentelykyky, muutosketteryys, paineensietokyky, ko-
kemus asiantuntijatiimin toiminnan suunnittelusta, organisoinnista ja 
johtamisesta, oppilaitoksen rahoituksen ja viranomaismääräysten tun-
teminen sekä ymmärrys itseohjautuvan organisaation toiminnan peri-
aatteista ja kyky soveltaa niitä omaan työhönsä.
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Virkaan ja varasijalle valittujen ansioluettelot olivat moitteettomia. Oi-
kaisuvaatimuksen tekijän ansioluettelo oli puolestaan vaikeaselkoinen. 
Oikaisuvaatimuksen tekijä ilmoitti samojen palvelussuhteiden sisällä eri 
tasoisia tehtäviä. Lisäksi ansioluettelossa oli virheellisyyksiä palvelus-
suhteen keston laskennassa. Virkaan ja varasijalle valitut sen sijaan il-
moittivat saman työnantajan palveluksessa tehdyt eri tasoiset palvelus-
suhteet ja niiden kestot erikseen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on oikaisuvaatimuksessaan väittänyt, että 
hänen hakemuksestaan ilmenee 6 vuoden johtamiskokemus. Oppilai-
tos on kuitenkin laskenut johtamiskokemukseksi vain noin neljä vuotta, 
koska oikaisuvaatimuksen tekijän ansioluettelosta puuttui työkokemus 
koulunkäyntiavustajalinjan johtajana ja tuntiopettajien lähiesimiehenä. 
Näistä oikaisuvaatimuksen tekijä on kertonut vasta oikaisuvaatimuk-
sessaan. Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksesta käy ilmi, että hän 
on toiminut 1.8.2007–31.8.2011 tiimikoordinaattori / opettajien lähiesi-
miehenä, josta hän on ollut yhden vuoden ja neljä kuukautta virkava-
paalla (19.04.2010–18.04.2011) hoitaen sosiaali- ja terveysalan koulut-
tajan tehtäviä Edupolissa. Kuitenkin oikaisuvaatimuksessaan hän il-
moittaa koko tämän ajan (1.8.2007–31.8.2011) johtamiskokemuksek-
seen tiimikoordinaattori/koulutusosaston esimies neljä vuotta, jättäen 
huomiotta virkavapaan.

Lisäksi haastateltavia valittaessa otettiin huomioon hakemukseen kirjoi-
tettu oma esittely. Huomiota kiinnitettiin erityisesti hakuilmoituksessa 
lueteltujen eduksi katsottavien ominaisuuksien esiin tuomiseen. Oikai-
suvaatimuksen tekijä ei ota hakemuksessaan suoraan kantaa koke-
mukseen asiantuntijatiimin toiminnan suunnittelusta, organisoinnista ja 
johtamisesta, ymmärryksestä itseohjautuvan organisaation toiminnan 
periaatteista tai kyvystä soveltaa niitä käytäntöön. Oikaisuvaatimuksen 
tekijä tuo hakemuksessaan esiin ainoastaan vahvan pedagogisen 
osaamisensa ja mainitsee lyhyesti tiimityötaidot sekä valmentavan joh-
tamisen, rahoituksen ja viranomaismääräysten tuntemuksen.

Virkaan valittu tuo hakemuksessaan esiin vahvan pedagogisen osaa-
misensa, valmentavan otteen johtamisessa, ymmärryksen itseohjautu-
van organisaation toiminnan periaatteista ja kykynsä sen soveltami-
seen, tiimityöskentelytaitonsa, kokemuksensa asiantuntijatiimien toi-
minnan suunnittelusta, organisoinnista ja johtamisesta sekä mainitsee 
oppilaitoksen rahoituksen ja viranomaismääräysten tuntemuksen. Myös 
varasijalle valittu tuo hakemuksessaan esiin edellä mainitut kriteerit.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus ja ansioluettelo eivät puoltaneet 
hänen kutsumistaan haastatteluun, kun niitä verrataan virkaan ja vara-
sijalle valittujen hakemukseen ja ansioluetteloon. 
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Esittelijä toteaa, että oikaisuvaatimuksen tekijää on kohdeltu tasaver-
taisesti koulutuspäällikön virkaa täytettäessä. Virkaan valittu täytti kaik-
ki kelpoisuusehdot ja eduksi katsottavat seikat. Hän on kokonaisar-
vioinnin perusteella hakijoista soveltuvin hoitamaan koulutuspäällikön 
virkaa.

Johtopäätös

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Esittelijä esittää edellä lausuttuun viitaten, että oikaisu-
vaatimus hylätään.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 21.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen 
päällikkö 13.06.2019 § 9

HEL 2019-006726 T 01 01 01 01

Päätös

Ammatillisen koulutuksen päällikkö päätti valita Stadin ammatti- ja ai-
kuisopistoon koulutuspäällikön virkaan (vakanssinumero 422531) 
22.7.2019 alkaen **********
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Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työ-
terveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valit-
tu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä an-
netun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterialain (505/2002) 6 §:n 
2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslau-
sunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan 
päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle määrätään viran-
toimituksen alkamisesta kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Haku koulutuspäällikön virkaan oli avoinna 26.4. - 10.5.2019 välisenä 
aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elin-
keinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Virkaa haki 29 hakijaa. Haki-
joista 26 täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista anne-
tun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaisen kelpoisuus-
vaatimukseen. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoi-
tuksessa vaadittiin johtamiskokemusta ja ammatillisen koulutuksen tun-
temusta.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsotta-
van eduksi vahva pedagoginen osaaminen, valmentava ote johtami-
seen sekä erinomainen tiimityöskentelykyky, muutosketteryys ja pai-
neensietokyky, kokemus asiantuntijatiimin toiminnan suunnittelusta, or-
ganisoinnista ja johtamisesta, oppilaitoksen rahoituksen ja viranomais-
määräysten tunteminen, ymmärrys itseohjautuvan organisaation toi-
minnan periaatteista ja kykyä soveltaa niitä omaan työhönsä.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan koulu-
tuspäällikön ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhtee-
seen päättää ammatillisen koulutuksen päällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on koulutuspäällikön tehtävät Stadin ammatti-ja
aikuisopistossa.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Haastattelut pidettiin 16.- 24.5.2019 ja haastattelijoina toimivat ammatil-
lisen koulutuksen päällikkö **********

**********

**********

**********
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**********

**********

**********

**********

**********

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsotta-
van eduksi vahva pedagoginen osaaminen, valmentava ote johtami-
seen sekä erinomainen tiimityöskentelykyky, muutosketteryys ja pai-
neensietokyky, kokemus asiantuntijatiimin toiminnan suunnittelusta, or-
ganisoinnista ja johtamisesta, oppilaitoksen rahoituksen ja viranomais-
määräysten tunteminen, ymmärrys itseohjautuvan organisaation toi-
minnan periaatteista ja kykyä soveltaa niitä omaan työhönsä.

**********

**********

**********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto ta-
pahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat 
antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta 
kirjeitse.

Lisätiedot
Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, puhelin: 050 337 1956

maria.sarkkinen(a)hel.fi


