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§ 199
Oikaisuvaatimus luokanopettajaksi ottamisesta

HEL 2021-001565 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön 
1.3.2021 (§15) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin 
seikkoihin.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi
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Liite 8

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 8.3.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön 
1.3.2021 (§ 15) tekemästä päätöksestä, jolla perusopetuksen päällikkö 
on ottanut Degerö lågstadieskolaan sijoitettuun luokanopettajan virkaan 
1.8.2021 alkaen kasvatustieteiden maisteri **********

Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö on antanut asiassa lausun-
non.

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 mu-
kaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 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 luokanopettajan 
virkaan ottaa ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö.

Hakuprosessista

Degerö lågstadieskolaan sijoitettu luokanopettajan virka on ollut julki-
sesti haettavana 10.1.2021 - 25.1.2021.

Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön päätöksen mukaan virkaa 
haki hakuajan kuluessa 12 henkilöä, joista 6 täytti opetustoimen henki-
löstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kelpoi-
suusvaatimukset.

Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön päätöksen mukaan haastat-
teluun kutsuttiin hakemusten perusteella viisi hakijaa, mm. oikaisuvaa-
timuksentekijä. Tätä ennen yksi kelpoinen hakija oli vetänyt hakemuk-
sensa pois. 

Asian oikeudellinen arviointi
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Oikaisuvaatimuksessa halutaan päätöstä oikaisutavaksi ja käsiteltä-
väksi uudelleen. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että virkaan valittu 
on työkokemukseltaan huomattavasti vähemmän ansioitunut kuin oi-
kaisuvaatimuksen tekijä itse. Edelleen oikaisuvaatimuksessa todetaan, 
että viran täyttämiseksi järjestetyssä haastattelussa on ollut toinenkin 
ilmeisen ansioituneempi henkilö kuin virkaan valittu, jolloin viran täyt-
tämisessä on perustuslain mukaan ilmeinen virhe. Lisäksi oikaisuvaa-
timuksessa todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus liittei-
neen osoittaa, että hän täyttää tehtävän pätevyysvaatimukset ja, että 
Helsingin kaupunki on arvioinut oikaisuvaatimuksen tekijän luokanopet-
tajan pätevyyden erikseen ja vahvistanut sen.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan 
virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustus-
laissa. Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperus-
teet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi 
virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan 
päättämä erityinen kelpoisuus.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
4 §:ssä säädetään luokanopettajan kelpoisuudesta. Sen mukaan luo-
kanopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen tai 
vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetukses-
sa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 
sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset 
opettajan pedagogiset opinnot;

 2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen 
(530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut 
opinnot; tai

3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuoti-
seen koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tut-
kinnon.

Kelpoisuus antaa luokanopetusta on myös henkilöllä, jolla on kelpoi-
suus antaa aineenopetusta perusopetuksessa ja joka on suorittanut pe-
ruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset 
opinnot. Tämä ei kuitenkaan koske henkilöä, jonka kelpoisuus aineen-
opetuksen antamiseen perustuu peruskouluasetuksen (718/1984) 102 
§:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on peruskouluasetuksen muutta-
misesta annetussa asetuksessa (294/1996), tai saman pykälän 3 mo-
menttiin, sellaisena kuin se on peruskouluasetuksen muuttamisesta 
annetussa asetuksessa (1174/1992).
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Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu peruskoulun luokanopettajan 
tutkinto perustuu kolmea vuotta lyhyempään opiskeluun, henkilö on 
kelpoinen opettamaan perusopetuksen 1–4 vuosiluokilla tai, opetushal-
lituksen määräämän lisäopiskelun suoritettuaan, kuten kolmivuotiseen 
opiskeluun perustuvan tutkinnon suorittanut.

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.

Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön päätöksen mukaan oikaisu-
vaatimuksen tekijällä on opettajan tutkinto. Oikaisuvaatimuksen tekijän 
hakemuksessa tämän tutkinnon osalta on oppiaineina lueteltu urheilu ja 
terveys, draama ja teatteri sekä ruotsi toisena kielenä.

Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön lausunnon mukaan oikaisu-
vaatimuksen tekijä on aikaisemmin kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan työnantajapalveluissa katsottu täyttävän edellä todetun opetustoi-
men kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 4 §:n mukaisen luo-
kanopettajan kelpoisuuden. Lausunnon mukaan haastattelussa heräsi 
epäilys oikaisuvaatimuksen tekijän kelpoisuudesta, kun hän haastatte-
lussa totesi olevansa epävarma opettamaan matematiikkaa, koska hän 
oli opiskellut sitä viimeksi lukiossa. Edelleen ruotsinkielisen perusope-
tuksen päällikön lausunnon mukaan matematiikan opintojen tulisi sisäl-
tyä luokanopettajan opintoihin. Oikaisuvaatimuksen tekemisen jälkeen 
asiaa selvitettiin uudelleen työnantajapalveluista. Oikaisuvaatimuksen 
tekijän toimittaman tutkintotodistuksen perusteella, työnantajapalveluis-
sa todettiin, että oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole kelpoinen luokanopet-
tajan virkaan. Liitteenä oleva oikaisuvaatimuksen tekijän Ruotsissa an-
nettu tutkintotodistus ei sisällä perusopetuksen luokanopettajalta vaa-
dittavia opintoja, vaan hän on todistuksen mukaan kelpoinen opetta-
maan urheilua ja terveyttä peruskoulussa vuosiluokilla 1 - 9.

Virkaan valittu on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi huhtikuussa 
2020 ja hänellä on luokanopettajan pätevyys. Hänellä on yli puolen 
vuoden kokemus luokanopettajan tehtävistä kelpoisena luokanopetta-
jana. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö on harkintan-
sa mukaan voinut valita kyseiseen luokanopettajan virkaan valitseman-
sa henkilön. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikko-
ja, jotka osoittaisivat, että ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö olisi 
käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ol-
lut käytettävissä.
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Esittelijä esittää edellä lausuttuun viitaten, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm
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Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


