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§ 199
Omprövningsbegäran gällande tillsättning av klasslärartjänst

HEL 2021-001565 T 01 01 01 01

Beslut

Fostrans- och utbildningsnämnden beslutade att avslå ********** begä-
ran om omprövning, som hen har gjort med anledning av chefen för 
den svenska grundläggande utbildningens beslut av 1.3.2021 (§ 15), 
eftersom de grunder som framförs i begäran inte föranleder ändring av 
beslutet. Fostrans- och utbildningsnämnden motiverar sitt beslut med 
de omständigheter som den föredragande framför.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Anu Kangaste, ledande jurist, telefon: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Bilagor

1 Omprövningsbegäran
2 Beslut av chefen för den grundläggande utbildningen
3 Utlåtande av chefen för den grundläggande utbildningen
4 Ansökan inlämnad av den som valdes för tjänsten
5 Ansökan inlämnad av den som begär omprövning
6 Examensbetyg för den som begär omprövning
7 Arbetsgivartjänsternas utredning
8 Ansökningsannons

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Oikaisuvaatimuksen tekijä Förslagstext

Kommunalbesvär, beslut med anledning 
av begäran om omprövning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
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Bilaga 8

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

********** har gjort en omprövningsbegäran som inkom 8.3.2021 till 
Helsingfors stads registratorskontor och som gäller det beslut som che-
fen för den svenska grundläggande utbildningen fattade 1.3.2021 (§ 
15) om tillsättning av tjänsten som klasslärare i Degerö lågstadieskola 
med pedagogie magister ********** med början 1.8.2021.

Chefen för den grundläggande utbildningen har avgett ett utlåtande i 
ärendet.

Med stöd av 134 § 1 mom. i kommunallagen får den som är missnöjd 
med ett beslut av kommunstyrelsen, en nämnd, ett utskott eller deras 
sektioner eller en myndighet som lyder under dem, begära omprövning 
av beslutet. Enligt 137 § i kommunallagen får omprövning begäras och 
kommunalbesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kom-
munmedlemmarna.

Begäran om omprövning har gjorts inom föreskriven tid och till rätt or-
gan

Enligt 14 kap. 1 § 2 mom. 5 punkten i verksamhetsstadgan beslutar 
sektorchefen, om inte något annat är föreskrivet, om anställning av 
sektorns tjänsteinnehavare och arbetstagare. På basis av sektorche-
fens beslut av 20.11.2019 om delegering av personalärenden (§ 100) 
är det chefen för den svenska grundläggande utbildningen som tillsät-
ter en klasslärartjänst inom den svenska servicehelheten

Ansökningsprocessen

Tjänsten som klasslärare i Degerö lågstadieskola var offentligt ledigför-
klarad 10.1.2021–25.1.2021.

Enligt det beslut som chefen för den grundläggande utbildningen har 
fattat söktes tjänsten inom ansökningstiden av 12 personer, varav 6 
uppfyllde behörighetsvillkoren enligt förordningen om behörighetsvillko-
ren för personal inom undervisningsväsendet.

Enligt nämnda beslut kallades fem sökande till intervju på basis av an-
sökningarna, bl.a. den som begär omprövning. Dessförinnan drog en 
behörig sökande tillbaka sin ansökan. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2021 3 (5)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/13
13.04.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

Rättslig bedömning av ärendet

I omprövningsbegäran begär man att beslutet ska omprövas och be-
handlas på nytt. Den som begär omprövning anser att den sökande 
som valdes för tjänsten är betydligt mindre meriterad ifråga om arbet-
serfarenhet än hen själv. Vidare konstateras det i omprövningsbegäran 
att det bland dem som intervjuades för tjänsten fanns ytterligare en sö-
kande som var klart mer meriterad än den sökande som valdes för 
tjänsten och att det därför skedde ett uppenbart fel enligt grundlagen 
då tjänsten tillsattes. Dessutom konstateras det i omprövningsbegäran 
att den ansökan med bilagor som den som begär omprövning lämnat in 
påvisar att hen uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten och att 
Helsingfors stad har separat bedömt huruvida den som begär ompröv-
ning är behörig för tjänsten som klasslärare och konstaterat att så är 
fallet. 

Enligt 6 § 1 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare anges de 
allmänna grunderna för anställning i tjänsteförhållande i grundlagen. 
Enligt 125 § 2 mom. i grundlagen är de allmänna utnämningsgrunderna 
för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig 
dygd. Den som anställs i ett tjänsteförhållande skall dessutom ha sär-
skilt föreskriven eller av kommunen bestämd särskild behörighet.

I 4 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom under-
visningsväsendet föreskrivs om klasslärares behörighet. Enligt den är 
behörig att ge klassundervisning den som

1) har avlagt pedagogie magisterexamen, har slutfört sådana studier 
omfattande minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor inom de 
olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan eller 
den grundläggande utbildningen samt pedagogiska studier för lärare 
omfattande minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor,

2) har avlagt kandidatexamen enligt förordningen om pedagogiska ex-
amina och studier (530/1978) samt slutfört i 1 punkten avsedda studier, 
eller

3) i Danmark, Island, Norge eller Sverige har avlagt examen för klass-
lärare i grundskolan baserad på ett minst treårigt utbildningsprogram.

Behörig att ge klassundervisning är också den som har behörighet att 
ge ämnesundervisning i grundläggande utbildning och som har fullgjort 
studierna inom de olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i 
grundskolan. Detta gäller dock inte personer vars behörighet att ge 
ämnesundervisning baserar sig på 102 § 2 mom. i grundskoleförord¬-
ningen (718/1984) sådant det lyder i förordningen om ändring av 
grundskoleförordningen (294/1996) eller på 3 mom. i samma paragraf, 
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sådant det lyder i förordningen om ändring av grundskoleförordningen 
(1174/1992).

Om den examen för klasslärare i grundskolan som avses i 1 mom. 3 
punkten grundar sig på kortare studier än tre år, är en person behörig 
att undervisa i årskurs 1–4 inom den grundläggande utbildningen eller, 
efter att ha slutfört av utbildningsstyrelsen bestämda tilläggsstudier, på 
samma sätt som den som har avlagt examen baserad på tre års studi-
er.

Enligt 5 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan i ett tjänsteför-
hållande som har varit offentligt ledigförklarat anställas endast en per-
son som skriftligen har sökt det före ansökningstidens utgång och då 
uppfyller behörighetsvillkoren. 

Enligt det beslut som chefen för den svenska grundläggande utbild-
ningen har fattat har den som begär omprövning lärarexamen. I den 
ansökan som den som begär omprövning lämnat in är de läroämnen 
som räknas upp för examen ifråga idrott och hälsa, drama och teater 
samt svenska som andra språk.

Enligt det utlåtande som chefen för den svenska grundläggande utbild-
ningen har avgett har man inom fostrans- och utbildningssektorns ar-
betsgivartjänster tidigare ansett att den som begär omprövning har be-
hörighet som klasslärare enligt 4 § i förordningen om behörighetsvillko-
ren för personal inom undervisningsväsendet. Av utlåtandet framgår 
emellertid att misstankar om huruvida den som begär omprövning är 
behörig väcktes i samband med intervjun, där den som begär ompröv-
ning uppgav att hen är osäker om hen kan undervisa i matematik, ef-
tersom hen studerat matematik senast i gymnasiet. Vidare konstateras 
det i utlåtandet att matematik ska ingå i en klasslärares studier. Efter 
att begäran om omprövning hade lämnats in utreddes det här på nytt 
inom arbetsgivartjänsterna. Enligt det examensbetyg som den som be-
gär omprövning lämnat in är hen – så som man nu konstaterade i ar-
betsgivartjänsterna – inte behörig för tjänsten som klasslärare. I bifo-
gade examensbetyg, som har utfärdats i Sverige, nämns inga studier 
som krävs av en klasslärare inom den grundläggande utbildningen utan 
enligt examensbetyget är den som begär omprövning behörig att un-
dervisa årskurserna 1–9 i idrott och hälsa i grundskolan.

Den som valdes för tjänsten utexaminerades till pedagogie magister i 
april 2020 och har klasslärarbehörighet. Hen har dessutom klasslära-
rerfarenhet på över ett halvt år som hen förvärvat som behörig klasslä-
rare. 

De grunder som framförs i begäran om omprövning föranleder inte en 
ändring av beslutet. Chefen för den svenska grundläggande utbildning-
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en har enligt egen prövning kunnat välja ovan nämnda sökande för 
klasslärartjänsten ifråga. Den som begär omprövning har inte framfört 
sådana omständigheter som skulle påvisa att den som är chef för den 
svenska grundläggande utbildningen har använt sin rätt till egen pröv-
ning på ett annat sätt än vad som är möjligt i ärendet ifråga.

Den föredragande hänvisar till det som sagts ovan och föreslår att be-
gäran om omprövning avslås.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm
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För kännedom

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


