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§ 11
Oikaisuvaatimus Töölön ala-asteen rehtorin virkavalintaa koskevas-
ta päätöksestä 20.12.2017 § 33

HEL 2017-013714 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kumota perusopetusjohtajan 
20.12.2017 § 33 tekemän Töölön ala-asteen rehtorin virkavalintaa kos-
kevan päätöksen ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 04.01.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusopetusjohtaja on päätöshistoriasta ilmenevästi 20.12.2017 § 33 
valinnut Töölön ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin vir-
kaan filosofian maisteri Paula Luopio-Lemetyisen 1.1.2018 alkaen pää-
töksestä lähemmin ilmenevin perustein.

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n perusteella tehdä se, johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen
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11 henkilöä on tehnyt 5.1.2018 yhteisen oikaisuvaatimuksen virkavalin-
nasta. Hakijat vaativat, että perusopetusjohtajan päätös kumotaan ja 
virkaan valitaan **********

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Hakijat perustelevat oikaisuvaatimustaan sillä, ettei perusopetusjohtaja 
ole osallistunut nyt valittavaksi esitetyn henkilön haastatteluihin ja jättä-
nyt noudattamatta uuteen johtamisjärjestelmään sisältyvää osallisuus-
mallia ja valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa. Lähemmin perus-
telut ilmenevät liitteenä 1 olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin 
ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Nimitysperusteiden huo-
mioon ottamisen arvioinnissa perustelujen läpinäkyvä ja selkeä kirjaa-
minen takaa luottamuksen päätöksen oikeellisuuteen.

Virkavalintaa koskevan päätöksen perustelujen tarkoituksena on selvit-
tää, miksi tehtyyn ratkaisuun on päädytty. Päätöksen perusteluissa ko-
konaisarviointiin ratkaisevasti vaikuttaneet seikat on esitettävä ja perus-
teltava asianmukaisesti. Perustelut muodostuvat hakijoiden ansioiden 
selostamisesta ja vertailemisesta sekä vertailun perusteella tehdystä 
arvioinnista ansioituneimmasta hakijasta. Perustelut kirjataan viranhalti-
jan päätöksen perusteluihin, jotta esimerkiksi oikaisuvaatimusta käsitte-
levä toimielin saa tiedon virkavalinnan perusteista ja voi arvioida sekä 
ottaa kantaa virkavalinnan lainmukaisuuteen ja viranhaltijan harkinta-
vallan käyttöön.

Läpinäkyvästi tehty ansioiden vertailu paitsi osaltaan varmistaa ratkai-
sun lainmukaisuutta ja antaa tietoa viranhakijoille, myös osaltaan var-
mistaa viranhaltijan oikeusturvaa päätöksentekijänä. Ansiovertailu nyt 
haastateltujen hakijoiden osalta olisi voitu tehdä ansiovertailun osalta 
onnistuneemmin ja läpinäkyvämmin, jolloin myös ulkopuolinen olisi voi-
nut varmistua lopputuloksen lainmukaisuudesta pelkän sanallisen ver-
tailun perusteella.

Valittavaksi esitettyä henkilöä ei ole nimittävän viranhaltijan toimesta 
haastateltu, vaikka hän on ollut niiden viiden hakijan joukossa, joista on 
tehty henkilöarvio. Henkilökohtainen haastattelu ei ole ollut oikeudelli-
sesti välttämätön, mutta tässä asiassa sitä on voitu pitää tarkoituksen-
mukaisena, jotta ulkopuoliselle ei haastateltujen hakijoiden osalta syn-
ny epäilystäkään tasapuolisen kohtelun periaatteesta poikkeamiselle. 

Virkaan valittua on kuultu oikaisuvaatimuksen johdosta 17.1.2018.

Edellä mainitun johdosta on tarpeellista, että asia palautetaan uudel-
leen valmisteltavaksi, jolloin sekä hakuprosessi että ansiovertailu suori-
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tetaan läpinäkyvämmin ja valinnan perustelut avataan sanallisesti siten, 
että vertailun lopputulos on selkeämmin myös ulkopuolisen henkilön 
havaittavissa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 04.01.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetuksen palvelukokonaisuus Peruso-
petusjohtaja 20.12.2017 § 33

HEL 2017-013714 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Töölön ala-asteen kouluun sijoitettuun 
peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0036) toistaiseksi filosofian maisteri 
Paula Luopio-Lemetyisen. Virantoimitus alkaa 1.1.2018. Virkaan valitul-
le määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuu-
kauden koeaika.

Päätöksen perustelut
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Töölön ala-asteen kouluun sijoitettu rehtorin virka on tullut avoimeksi 
1.8.2017. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosi-
vuilla www.helsinkirekry.fi 3.11.2017.

Töölön ala-asteen koulussa on noin 400 oppilasta. Koulussa on kaksi-
kielistä opetusta (suomi-englanti).

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkea-
koulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riit-
tävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksy-
mien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 
opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestä-
mät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetus-
hallinnon tuntemus. Lisäksi edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Virkaan jätti 20.11.2017 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 
21 hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin 10 hakijaa, joilla on rehtorikoke-
musta. Haastattelua edelsi ennakkotehtävä ja haastatteluun sisältyi 
tehtäväosuus. Ennakkotehtävän ja ensimmäisen haastattelukierroksen 
jälkeen henkilöarviointiin kutsuttiin viisi hakijaa, joilla arvioitiin olevan 
parhaimmat edellytykset Töölön ala-asteen kouluun sijoitetun rehtorin 
viran hoitamiseen. Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy. Henkilöarvioin-
nin jälkeen tehdyn hakijoiden kokonaisarvioinnin perusteella toiseen 
haastatteluun kutsuttiin kolme ansioituneinta hakijaa.

Ensimmäisen ja toisen vaiheen haastatteluihin osallistuivat perusope-
tuksen aluepäällikkö, johtokunnan puheenjohtaja sekä osaan haastat-
teluista perusopetusjohtaja ja henkilöstösuunnittelija.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen kandidaatti (ylempi kor-
keakoulututkinto). Lisäksi hän on suorittanut oppilaitoksen hallinnon ja 
johtamisen opintokokonaisuuden, erityisopettajaopinnot sekä tietojen-
käsittelyn ammattitutkinnon. Hakija on toiminut Tehtaankadun ala-as-
teen koulun va. rehtorina syksystä 2017 alkaen sekä Outamon koulun 
va. rehtorina vuosina 2016-2017. Aikaisemmin hän on työskennellyt 
Helsingin kaupungilla apulaisrehtorina yhtenäisessä peruskoulussa 
(2011-2016), erityisopettajana (2010-2016) sekä luokanopettajana 
(1994-2009). Hakija on suorittanut pääkaupunkiseudun uusien oppilai-
tosjohtajien peruskoulutusohjelman.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri. Lisäksi hän on suoritta-
nut opetushallinnon tutkinnon. Hakija on toiminut virka-apulaisrehtorina 
Lauttasaaren ala-asteen koulussa vuodesta 2016 alkaen sekä apulais-
rehtorina vuosina 2004-2016. Lisäksi hän on työskennellyt rehtorin vi-
ransijaisena yhteensä 10 kk vuosina 2013 ja 2007. Hakija on toiminut 
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ranskan ja englannin lehtorina Lauttasaaren ala-asteen koulussa vuosi-
na 2000-2016. Hän on osallistunut useisiin johtamiskoulutuksiin.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen kandidaatti (ylempi kor-
keakoulututkinto). Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon. 
Hakija on toiminut Taivallahden peruskoulun va. rehtorina syksystä 
2017 alkaen. Hän on työskennellyt Puistolan ala-asteen koulussa 
(1985-2000) sekä Taivallahden peruskoulussa (2000-2017) luokan-
opettajana. Lisäksi hän on toiminut apulaisrehtorina molemmissa kou-
luissa yhteensä noin 20 vuoden ajan. Hakija on osallistunut useisiin 
johtamiskoulutuksiin.

Kaikilla toisen vaiheen haastatteluun osallistuneilla on rehtorin ja apu-
laisrehtorin tehtävissä kertynyttä kokemusta koulun johtamisesta, opet-
tajakokemusta sekä johtamiskoulutusta.

Ennakkotehtävän, tehtäväosuuden sisältäneen ensimmäisen haastatte-
lun, henkilöarvioinnin ja toisen haastattelun muodostaman hakijoiden 
kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että 
********** täyttää Töölön ala-asteen kouluun sijoitetun rehtorin viran 
vaatimukset parhaiten. Hänellä on pitkä apulaisrehtorikokemus sekä 
rehtorikokemusta ala-asteen koulusta. Hänellä on erittäin vahvaa kiel-
ten opetukseen liittyvää osaamista. Lisäksi hänellä on näyttöä uuden 
opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan johtamisesta ja uudenlai-
sen oppimisympäristön kehittämisestä. Hänet arvioitiin johtamisnäke-
myksiltään kysymyksessä olevaan rehtorin virkaan sopivimmaksi. Myös 
henkilöarvio tukee valintaa.

Toimialajohtajan 17.5.2017 tekemän delegointipäätöksen (§ 22) perus-
teella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille 
oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköises-
sä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostu-
muksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot
Virve Kemppi, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 310 86293

virve.kemppi(a)hel.fi
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi


