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§ 134
Tuntiopettajan tehtävään liittyvä oikaisuvaatimus

HEL 2022-004078 T 01 01 04 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä ********** oikaisuvaa-
timuksen, jonka hän on tehnyt Ressun lukion apulaisrehtorin 4.3.2022 
tekemästä päätöksestä ja kumota apulaisrehtorin tekemän päätöksen 
sekä palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 17.3.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen Ressun lukion apulaisrehtorin 4.3.2022 te-
kemästä päätöksestä, jolla tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään 
määräajaksi otetun virkasuhde on purettu koeaikana. Oikaisuvaatimus-
ta on täydennetty 18.3.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neella sähköpostilla. Varsinainen päätös on annettu hänelle tiedoksi 
henkilökohtaisesti 22.3.2022 ja hän on tämän jälkeen ilmoittanut säh-
köpostilla haluavansa jatkaa oikaisuvaatimusmenettelyä
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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 9 kohdan mukaan ellei toisin ole 
määrätty toimialajohtaja päättää muista toimialan viranhaltijoiden virka-
suhteisiin liittyvistä asioista. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden dele-
goineista 20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen vakinai-
seen palvelussuhteeseen ottava päättää palvelussuhteen päättymises-
tä.

Koeaikapurkuun liittyvää päätöstä ei ole tehnyt toimivaltainen viranhalti-
ja. Ressun lukion apulaisrehtori ei ota viranhaltijoita vakinaiseen palve-
lussuhteeseen. 

Edellä lausutun perusteella esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hy-
väksytään ja Ressun lukion apurehtorin 4.3.2022 tekemä päätös kumo-
taan ja asia palautetaan toimivaltaisen viranhaltijan uudelleen käsiteltä-
väksi.

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Tiedoksi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 3 (3)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/25
31.05.2022

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


