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§ 221
Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta määräajaksi

HEL 2020-008665 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä ********** oikaisuvaa-
timuksen, jonka hän on tehnyt Merilahden peruskoulun rehtorin 
7.7.2020 tekemästä päätöksestä ja kumota rehtorin tekemän päätök-
sen sekä palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Rehtorin päätös
3 Hakuilmoitus
4 Virkaan valitun hakemus
5 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Virkaan valittu Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt ensin 8.7.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
saapuneen oikaisuvaatimuksen Merilahden peruskoulun rehtorin 
7.7.2020 tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut Merilahden pe-
ruskouluun sijoitettuun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virkaan 
määräajaksi 1.8.2020 - 5.6.2021 ********** Oikaisuvaatimuksen tekijä 
on täydentänyt oikaisuvaatimustaan 19.7.2020 Helsingin kaupungin kir-
jaamoon saapuneilla liitteillä.

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 ja oikealle toimielimelle.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaan ellei toisin 
ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja 
työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoineista 
20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen määräaikaisen 
lehtorin viran hoitajan ottaa peruskoulun rehtori.

Hakuprosessista

Merilahden peruskouluun sijoitetun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin 
virka määräajaksi on ollut julkisesti haettavana 3.6. - 12.6.2020.

Rehtorin päätöksen mukaan tehtävään haki hakuajan kuluessa 9 hen-
kilöä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstöresurssipalve-
luista saadun tiedon mukaan hakijoista 6 täytti opetustoimen henkilös-
tön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kelpoisuus-
vaatimukset mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijä.

Asian oikeudellinen arviointi

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että rehtorin päätös tulee kumota, 
koska valinta on lainvastainen, eikä se ole tarkoituksenmukainen. Li-
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säksi oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että hänet valitaan ansioitu-
neempana hakijan ko. virkaan.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan 
virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustus-
laissa. Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin 
virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuh-
teeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä 
erityinen kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudesta säädetään opetustoi-
men henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa. 

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
5 §:ssä säädetään aineenopetusta antavan opettajan kelpoisuudesta.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan sellaiseen vir-
kasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain 
henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päätymistä ja 
silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
23 §:n mukaan opetusta voidaan väliaikaisesti enintään vuoden ajaksi 
määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyt-
tämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä antamaan ope-
tusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän edellyttämät kel-
poisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei määräystä annettaessa ole 
saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Hakuilmoituksessa edellytettiin mm. kelpoisuusvaatimuksena opetus-
toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mu-
kaista kelpoisuutta. Hakuilmoituksessa todettiin lisäksi, että määräai-
kaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puut-
tuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan 
huomioon.

Virkaan valitun hakemuksesta selviää, että hän ei ole täyttänyt opetus-
toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukai-
sia kelpoisuusvaatimuksia hakuajan päättyessä. Rehtori on kuitenkin 
7.7.2020 tekemässään päätöksessä ottanut tehtävään ko. henkilön yli 
kuuden kuukauden ajaksi määräajaksi, vaikka kelpoisuusvaatimukset 
täyttäviä hakijoita olisi ollut saatavilla. Kelpoisuusvaatimukset täyttä-
mättömän hakijan ottamiselle ei ole esitetty myöskään asetuksen mai-
nitsemaa erityistä syytä.

Edellä lausutun perusteella esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hy-
väksytään ja Merilahden peruskoulun rehtorin 7.7.2020 tekemä päätös 
kumotaan ja asia palautetaan rehtorin uudelleen käsiteltäväksi.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


