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§ 131
Oikaisuvaatimus rehtorin virkaan ottamisesta

HEL 2018-003559 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** 6.5.2018 tekemän oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt 
vs. perusopetusjohtajan 24.4.2018 (§ 13) tekemästä päätöksestä, kos-
ka oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätök-
sen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perustelui-
naan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Vs. perusopetusjohtajan lausunto allekirjoittamaton
2 Oikaisuvaatimus Kalasataman peruskoulun rehtorin virkaan ottamisesta
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen vs. perusopetusjohtajan 
24.4.2018 (§ 13) tekemästä päätöksestä, jolla perusopetusjohtaja on 
ottanut Kalasataman peruskouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin vir-
kaan toistaiseksi 4.6.2018 lukien kasvatustieteen maisteri **********
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Vs. perusopetusjohtaja on antanut asiasta lausunnon 5.6.2018.

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 mo-
mentin 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.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan 
mukaan ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toi-
mialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden 
delegoineista 17.5.2017 tekemään päätökseen perustuen perusopetuk-
sen rehtorin viranhaltijat ottaa perusopetusjohtaja.

Kalasataman peruskouluun sijoitettu rehtorin virka on tullut avoimeksi 
1.4.2018. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosi-
vuilla www.helsinkirekry.fi 2.2.2018. Lisäksi rehtorin viran hausta on tie-
dotettu Helsingin Sanomissa 4.2.2018. Hakuaika päättyi 19.2.2018. 

Hakuilmoituksessa kelpoisuusvaatimuksena edellytettiin opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaista reh-
torin kelpoisuutta ja lisäksi edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Eduksi luettavana seikkana ilmoitet-
tiin kiinnostus ja kokemus oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä uu-
den opetussuunnitelman mukaiseen oppimiskäsityksen johtamiseen.

Tehtävänkuvauksena ilmoitettiin rehtorin tehtävät Kalasataman perus-
koulussa. Koulu toimii kahdessa toimipisteessä.

Kalasataman peruskoulussa on yleisopetuksen luokat 1-3 sekä 11 SLI-
ryhmää, jotka on tarkoitettu oppilaille, joilla on kielellinen erityisvaikeus. 
Koulu kasvaa 2. rakennusvaiheen ja alueen kasvun kautta vähitellen 
noin 700 oppilaan yhtenäiseksi peruskouluksi. Rehtori vastaa toisen ra-
kennusvaiheen pedagogisesta suunnittelusta. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan vir-
kasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslais-
sa. Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet 
julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi vir-
kasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päät-
tämä erityinen kelpoisuus.  

Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2018 3 (9)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/14
19.06.2018

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 +358 9 86390 FI02012566

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. 

Vs. perusopetusjohtajan päätöksestä ilmenee, että virkaan jätti 
19.2.2017 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 23 hakijaa. 
Hakemusten perusteella ansioituneimmat hakijat, ja joilla oli eniten reh-
torikokemusta, kutsuttiin videohaastatteluun. He olivat **********

********** kutsuttiin videohaastattelujen perusteella ensimmäiseen 
haastatteluun. Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden ko-
konaisarvioinnissa johtamisosaamisen sekä pedagogisten johtamis- ja 
kehittämisnäkemysten perusteella muiden hakijoiden edelle nousivat 
**********

********** kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psykon Oy. Henkilö-
arvioinnin jälkeen heidät kutsuttiin toiseen haastatteluun.

Haastatteluihin osallistuivat **********

Virkaan valittu on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistu-
misvuosi 2000. Lisäksi hän on suorittanut 60 opintopisteen laajuiset eri-
tyisopettajan opinnot 2006, opetushallinnon tutkinnon 2010 sekä johta-
misen erikoisammattitutkinnon 2012. Hän on toiminut kesäkuusta 2010 
alkaen Savion koulun rehtorina (400 oppilasta) Keravan kaupungilla. 
Aikaisemmin hän on työskennellyt Savion koulussa erityisopettajana 
(2008-2010), erityisluokanopettajana (2006-2008) sekä luokanopettaja-
na (2002-2006). Vuosina 2007-2010 hän toimi opettajan työn ohella 
Keravan kaupungilla erityisopetuksen koordinaattorina sekä kolme 
vuotta kaupunkitasolla johtoryhmärehtorina ja aluerehtorina. Lisäksi 
hän on toiminut luokanopettajana Seutulan koulussa Vantaalla (2000-
2002). Hakija on suorittanut KuntaJoko-johtamiskoulutuksen 2017. 
Rehtorikokemusta hänellä on 7,5 vuotta. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, 
valmistumisvuosi 2000. Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tut-
kinnon vuonna 2003 ja yo-merkonomin tutkinnon vuonna 1989. Hän on 
toiminut Helsingin kaupungilla Siltamäen ala-asteen rehtorina (270 op-
pilasta) vuodesta 2004 alkaen lukuun ottamatta 1.8.2008-31.7.2009, 
jolloin hän toimi Puistolan ala-asteen rehtorina. Aikaisemmin hän on 
työskennellyt Helsingin kaupungilla luokanopettajana (1999-2004). Hän 
on osallistunut Aalto-yliopiston Work Design -koulutukseen 2018, 
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Knowledge Management -kurssille 2018 sekä Opetushallituksen Uuden 
oppilaitosjohdon koulutukseen 2004. Lisäksi hän on suorittanut JOVA-
johtamisvalmennuskoulutuksen vuonna 2006 ja APUVA-apulaisrehtori-
koulutuksen vuonna 2005. Rehtorikokemusta hänellä on 13,5 vuotta.  

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että päätöksen perusteena on vir-
heellistä, vaillinaista ja harhaanjohtavaa tietoa virkaan valitun ja hänen 
oman rehtorikokemuksen osalta. Hän katsoo myös, ettei hänen ansion-
sa kehittäjänä ja lukuisat yhteistyökumppanuudet ole tulleet huomioitua 
ja oikein arvioiduiksi.

Vs. perusopetusjohtaja toteaa lausunnossaan mm., että virkaan valitul-
la on kokemusta erityisopetuksesta ja koulusta, jossa on opetusta esio-
petuksesta yhdeksänteen luokkaan. Hänellä on kokemusta myös oppi-
misympäristöjen suunnittelusta koulujen rakennusprojektien yhteydes-
sä. Hänen kokemuksestaan katsotaan olevan hyötyä, kun Kalasata-
man koulu kasvaa lähivuosina isoksi yhtenäiseksi peruskouluksi. Valittu 
on osallistunut kuntatason opetussuunnitelman tekemiseen sekä toimi-
nut johtoryhmärehtorina ja aluerehtorina. Haastattelun perusteella vali-
tun eduksi luetaan vahva pedagoginen näkemys oppilaan monipuoli-
sesta ja joustavin järjestelyin toteutettavasta tuesta. Haastattelussa hän 
toi esille selkeän, hyvin jäsentyneen johtamistavan sekä oppilaslähtöi-
sen johtamisotteen. Hän kuvaa pedagogisen johtamisnäkemyksensä 
konkreettisiksi johtamisteoiksi. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on 13,5 
vuotta rehtorikokemusta. Virkaan valitun kokemus rehtorin tehtävissä 
on riittävän pitkäaikaista Kalasataman peruskoulun rehtorin viran me-
nestykselliseen hoitamiseen nähden. Virkaan valitun rehtorikokemus 
on hankittu koulusta, jossa on luokkia esiopetuksesta yhdeksänteen 
luokkaan ja yhdeksän erityisluokkaa. Kalasataman peruskoulussa on 
11 SLI-ryhmää, jotka on tarkoitettu oppilaille, joilla on kielellinen erityis-
vaikeus. 

Esittelijä toteaa, että virkaan valitulla ja oikaisuvaatimuksen tekijällä on 
virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja hakuilmoituksessa edelly-
tettyä johtamiskokemusta. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on 13,5
vuoden ja virkaan valitulla 7,6 vuoden rehtorikokemus. He ovat suorit-
taneet johtamiskoulutuksia ja heillä on kokemusta oppimisympäristöjen 
kehittämisestä. Kummallakin on pitkäaikaista opettajakokemusta. Li-
säksi virkaan valitulla on kaupunkitason johtamis- ja kehittämiskoke-
musta.

Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimityspe-
rusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Tai-
dolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankit-
tuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskente-
lyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuu-
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teen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien 
hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla 
tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kan-
nalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimi-
tysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja eri-
tyisiin kelpoisuusehtoihin.

Esittelijä toteaa, että vs. perusopetusjohtaja on valintaa tehdessään ot-
tanut huomioon perustuslain mukaiset nimitysperusteet ja valinnut ko-
konaisarvion perusteella taitavimman ja soveltuvimman hakijan. Myös 
tehty soveltuvuusarviointi tukee tätä päätöstä. Johtokunta ei ole lausun-
nossaan nostanut hakijoista ketään etusijalle. Johtokunta tuo esille lau-
sunnossaan muun muassa muutos- ja henkilöstöjohtajuuden tärkeyden 
sekä erityisoppilaiden aseman voimakkaasti kasvavassa koulussa. Oi-
kaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seik-
koja, jotka osoittaisivat, että vs. perusopetusjohtaja olisi käyttänyt har-
kintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettä-
vissä. 

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja vs. perusopetusjohtajan lausun-
toon viitaten, että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Vs. perusopetusjohtajan lausunto allekirjoittamaton
2 Oikaisuvaatimus Kalasataman peruskoulun rehtorin virkaan ottamisesta
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2018 6 (9)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/14
19.06.2018

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 +358 9 86390 FI02012566

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetuksen palvelukokonaisuus Peruso-
petusjohtaja 24.04.2018 § 13

HEL 2018-003559 T 01 01 01 01

Päätös

Vs. perusopetusjohtaja päätti ottaa Kalasataman peruskouluun sijoitet-
tuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0044) toistaiseksi kasvatustie-
teen maisteri Mari Heikkisen. Päätös on tehty ehdolla, että virkaan va-
littu esittää hyväksyttävän työterveyshuollon arvion edellytyksistään 
hoitaa virkaa ja että virkaan valittu esittää lasten kanssa työskentele-
vien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän 
rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekis-
teriotteen. Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden ku-
luessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. 

Virantoimitus alkaa 4.6.2018. Virkaan valitulle määrätään virantoimituk-
sen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Kalasataman peruskouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka on tullut 
avoimeksi 1.4.2018. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin 
verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 2.2.2018. Lisäksi rehtorin viran 
hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 4.2.2018. Hakuaika päättyi 
19.2.2018. 

Kalasataman peruskoulussa on yleisopetuksen luokat 1-3 sekä 11 SLI-
ryhmää, jotka on tarkoitettu oppilaille, joilla on kielellinen erityisvaikeus. 
Koulu toimii kahdessa toimipisteessä. Koulu kasvaa vähitellen noin 700 
oppilaan yhtenäiseksi peruskouluksi. Rehtori vastaa toisen rakennus-
vaiheen pedagogisesta suunnittelusta.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-
vaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee 
saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa 
edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutus-
taitoja.

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-
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mät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetus-
hallinnon tuntemus.

Rehtorin keskeisinä tehtävinä on vastata koulun opetus-, ohjaus- ja 
kasvatustyön johtamisesta, koulun henkilöstöjohtamisesta, koulun ta-
loudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, koulun toiminnan kehittämi-
sestä sekä koulun sisäisestä ja huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja 
sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Virkaan jätti 19.2.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 
23 hakijaa. Yksi hakija peruutti hakemuksensa videohaastattelun ja en-
simmäisen haastattelun jälkeen. Videohaastatteluun kutsuttiin hake-
musten perusteella ansioituneimmat hakijat ja joilla oli eniten rehtoriko-
kemusta. He olivat: ********** Videohaastattelussa kysyttiin hakijoiden 
johtamiskokemuksesta ja johtamisperiaatteita, oppilaan tuen toteutta-
mista sekä näkemystä Kalasataman peruskoulun oppimisympäristöstä 
tulevaisuudessa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat vs. perus-
opetusjohtaja ********** sekä perusopetuksen aluepäällikkö ********** 
Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella ensimmäiseen haastatteluun 
12.3.2018 kutsuttiin seuraavat hakijat: ********** Haastatteluihin osallis-
tuivat vs. perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö 
********** Kalasataman peruskoulun johtokunnan puheenjohtaja 
********** sekä henkilöstösuunnittelija **********

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnis-
sa johtamisosaamisen sekä pedagogisten johtamis- ja kehittämisnäke-
mysten perusteella muiden hakijoiden edelle nousivat ********** ja 
********** Heidät kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy. 
Henkilöarvioinnin jälkeen ********** ja ********** kutsuttiin toiseen haas-
tatteluun 28.3.2018. Haastatteluun osallistuivat samat henkilöt kuin en-
simmäiseen haastatteluun.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 
2000. Lisäksi hän on suorittanut 60 opintopisteen laajuiset erityisopet-
tajan opinnot 2006, opetushallinnon tutkinnon 2010 sekä johtamisen 
erikoisammattitutkinnon 2012. Hakija on toiminut kesäkuusta 2010 al-
kaen Savion koulun rehtorina Keravan kaupungilla. Aikaisemmin hän 
on työskennellyt Savion koulussa erityisopettajana (2008-2010), erityis-
luokanopettajana (2006-2008) sekä luokanopettajana (2002-2006). 
Vuosina 2007-2010 hän toimi opettajan työn ohella Keravan kaupungil-
la erityisopetuksen koordinaattorina. Lisäksi hän on toiminut luokan-
opettajana Seutulan koulussa Vantaalla (2000-2002). Hakija on suorit-
tanut KuntaJoko-johtamiskoulutuksen 2017.
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********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 
2000. Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon 2003 ja yo-
merkonomin tutkinnon vuonna 1989. Hakija on toiminut Helsingin kau-
pungilla rehtorina vuodesta 2004 alkaen. Aikaisemmin hän on työsken-
nellyt Helsingin kaupungilla luokanopettajana (1999-2004). Hän on 
osallistunut Aalto-yliopiston Work Design -koulutukseen 2018, Know-
ledge Management -kurssille 2018 sekä Opetushallituksen Uuden oppi-
laitosjohdon koulutukseen 2004. Lisäksi hän on suorittanut JOVA-johta-
misvalmennuskoulutuksen vuonna 2006 ja APUVA-apulaisrehtorikoulu-
tuksen vuonna 2005.

********** on rehtorikokemusta 7,5 vuotta. Hän johtaa 440 oppilaan kou-
lua, jossa on luokkia esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan, yhdeksän 
erityisluokkaa ja henkilöstöä reilut 50. ********** on rehtorikokemusta 
13,5 vuotta. Hän johtaa 270 oppilaan ala-asteen koulua, jossa on kaksi 
erityisluokkaa ja henkilöstöä lähes 30. Kummallakin hakijalla on pitkäai-
kaista opettajakokemusta.

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, 
hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuo-
lista kokemusta niin johtamis- ja esimiestyöstä kuin kykyä suunnitella ja 
kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön 
tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Molemmilla hakijoilla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja 
hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta sekä hyvät yhteis-
työ- ja vuorovaikutustaidot. He ovat lisäksi suorittaneet johtamiskoulu-
tuksia. Heillä on kokemusta oppimisympäristöjen kehittämisestä. 

********** valintaa puoltavat seuraavat ansiot: Hänellä on kokemusta 
erityisopetuksesta ja koulusta, jossa on opetusta esiopetuksesta yh-
deksänteen luokkaan. Hänellä on kokemusta myös oppimisympäristö-
jen suunnittelusta koulujen rakennusprojektien yhteydessä. Hänen ko-
kemuksestaan katsotaan olevan hyötyä, kun Kalasataman koulu kas-
vaa lähivuosina isoksi yhtenäiseksi peruskouluksi. ********** on osallis-
tunut Keravalla kuntatason opetussuunnitelman tekemiseen sekä toimi-
nut johtoryhmärehtorina ja aluerehtorina. Haastattelun perusteella 
********** eduksi luetaan vahva pedagoginen näkemys oppilaan moni-
puolisesta ja joustavin järjestelyin toteutettavasta tuesta. Haastattelus-
sa ********** tuo esille selkeän, hyvin jäsentyneen johtamistavan sekä 
oppilaslähtöisen johtamisotteen. Hän kuvaa pedagogisen johtamisnä-
kemyksensä konkreettisiksi johtamisteoiksi. Lisäksi ********** kuvaa 
konkreettisin esimerkein, minkälaisilla rakenteilla ja prosesseilla hän on 
johtanut ja kehittänyt koulua. Myös henkilöarviointi tukee valintaa. 
********** arvioitiin ottaen huomioon perustuslain mukaiset nimityspe-
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rusteet koulutuksen, työkokemuksen sekä kokonaisarvion perusteella 
taitavimmaksi, kyvykkäimmäksi ja soveliaimmaksi Kalasataman perus-
koulun rehtorin virkaan.

Kalasataman peruskoulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

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


