
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2019 1 (7)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/16
07.05.2019

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

§ 158
Oikaisuvaatimus luokanopettajaksi ottamisesta

HEL 2019-000962 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt aluepäällikön 
4.3.2019 (§ 23) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin 
seikkoihin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Aluepäällikön selvitys
3 Hakuilmoitus
4 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 18.3.2019 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen aluepäällikön 4.3.2019 (§ 23) tekemästä pää-
töksestä, jolla aluepäällikkö on ottanut Jätkäsaaren peruskouluun sijoi-
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tettuun luokanopettajan virkaan toistaiseksi 1.8.2019 lukien kasvatus-
tieteen maisteri **********

Aluepäällikkö on antanut asiassa lausunnon.

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.

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 15.6.2018 (§ 46) tekemään päätökseen perustuen perus-
koulujen opettajat ottaa aluepäällikkö.

Hakuprosessista

Jätkäsaaren peruskouluun sijoitettu luokanopettajan virka (vakanssi-
numero 6242) on ollut julkisesti haettavana 4.1. - 21.1.2019.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 21 henkilöä, joista viisi täytti opetustoi-
men henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset 
kelpoisuusvaatimukset. Hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuus-
vaatimusten lisäksi edellytettiin kelpoisuutta matematiikan opettami-
seen. Lisäksi hakuilmoituksen mukaan eduksi luettiin teknologinen 
osaaminen, erityisopetuksen osaaminen sekä valmius ilmiöpohjaiseen 
opetukseen.

Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa, mm. oikaisuvaatimuksentekijä.

Asian oikeudellinen arviointi

Oikaisuvaatimuksen tekijä toivoo päätöksen tarkastamista uudelleen, 
koska oikaisuvaatimuksen mukaan pöytäkirjanotteessa on virheellisesti 
merkittyä tietoa ja siitä puuttuu tietoa. Hän katsoo, että työkokemuksen 
pituus opettajana on ilmoitettu pöytäkirjanotteessa väärin. Edelleen oi-
kaisuvaatimuksen mukaan päätöksessä on otettu huomioon vain oikai-
suvaatimuksen tekijän työkokemus erityisopetuksesta, mutta ei tekno-
logista osaamista eikä kokemusta ilmiöpohjaisesta opetuksesta.

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

Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla 
hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työs-
kentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lah-
jakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin teh-
tävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetetulla kansalais-
kunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoi-
don kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Ylei-
siä nimitysperusteita on tulkittava yhdessä asianomaisen viran yleisiin 
ja erityisiin kelpoisuusehtoihin.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
4 §:ssä säädetään luokanopettajan kelpoisuudesta. Edelleen asetuk-
sen 5 §:ssä säädetään aineenopettajan kelpoisuudesta.

Virkaan valittu on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi vuonna 
2017. Hänellä on myös matematiikan aineopinnot ja näin ollen mate-
matiikan aineenopettajan pätevyys. Virkaan valitulla on yhden vuoden 
ja yhden kuukauden opettajakokemus nimenomaan luokanopettajan 
tehtävästä Helsingin ja Salon kaupungilla. Aluepäällikön päätöksen 
mukaan virkaan valitulla on kokemusta myös inklusiivisesta opetukses-
ta ja erityisopetuksesta. Edelleen päätöksen mukaan hänellä on tietä-
mystä ja kokemusta ilmiöpohjaisesta opetuksesta ja teknologian ope-
tuskäytöstä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi 
loppuvuodesta 2018. Hänellä on myös matematiikan aineopinnot ja 
näin ollen matematiikan aineenopettajan pätevyys. Aluepäällikön pää-
töksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijällä on erityisluokanopettajan 
ja resurssiopettajan kokemusta yhteensä n. kuusi kuukautta Helsingin 
kaupungilla. Edelleen päätöksen mukaan hänellä on viiden kuukauden 
kokemus liikunnan opettajana.

Virkaan valitulla ja oikaisuvaatimuksen tekijällä on virassa vaadittava 
muodollinen kelpoisuus. Kummallakin on matematiikan aineenopetta-
jan pätevyys. Kummallakin on opettajakokemusta, mutta virkaan valitun 
kokemus on nimenomaisesti luokanopettajan tehtävästä kelpoisena 
luokanopettajana. Oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ole kokemusta luo-
kanopettajan tehtävästä valmistumisen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen 
tekijällä on ollut kokemusta erityisluokanopettajan tehtävästä hakemuk-
sen jättöhetkeen mennessä n. kuukauden ajalta. Aluepäällikön päätök-
sen mukaan virkaan valitulla on erityisesti kokemusta inklusiivisesta 
opetuksesta, jonka tavoitteena on saada oppilaat tuen tarpeesta riip-
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pumatta opiskelemaan yhdessä luokanopettajan ja erityisluokanopetta-
jan johdolla.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella virkaan valitulla on lisäksi ko-
kemusta ilmiöpedagogiikasta, jota hän on päässyt toteuttamaan päivit-
täin. Samoin virkaan valittu on hakemuksessaan tuonut esille, että hä-
nellä on teknologista osaamista niin, että hän käyttää opetuksessa päi-
vittäin erilaisia laitteita ja sovelluksia.

Aluepäällikön lausunnon mukaan aluepäällikön päätökseen on virheel-
lisesti merkitty oikaisuvaatimuksen tekijän opetuskokemukseksi, n. 
kuusi kuukautta vaikka se todellisuudessa hakemuksen jättöhetkellä on 
ollut n. 13 kuukautta. Virhe ei ole kuitenkaan ilmeinen, eikä sillä alue-
päällikön selvityksen mukaan ole ollut vaikutusta itse päätökseen, kos-
ka kuten edellä on todettu, molemmilla sekä virkaan valitulla, että oikai-
suvaatimuksen tekijällä on opettajakokemusta sekä oikaisuvaatimuk-
sen tekijällä erityisopettajakokemusta n. kuukauden ajalta.

Aluepäällikkö on valinnut tekemänsä kokonaisarvion perusteella henki-
lön, joka täyttää parhaiten hakuilmoituksessa edellytetyt vaatimukset ja 
eduksi luettavat seikat. Virkaan valitulla on nimenomainen vuoden ja 1 
kuukauden kokemus luokanopettajan tehtävästä. Oikaisuvaatimuksen 
tekijällä on n. 13 kuukauden kokemus resurssiopettajan ja erityisopetta-
jan tehtävistä, josta noin kuukausi kelpoisena opettajana.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Aluepäällikkö on harkintansa mukaan voinut valita ky-
seiseen luokanopettajan tehtävään valitsemansa henkilön. Oikaisuvaa-
timuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että 
aluepäällikkö olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se 
tässä asiassa on ollut käytettävissä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja aluepäällikön lausuntoon viitaten, 
että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Aluepäällikön selvitys
3 Hakuilmoitus
4 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus
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5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetuksen palvelukokonaisuus Peruso-
petuksen alueelliset palvelut alue 4 Perusopetuksen aluepäällikkö 4 04.03.2019 § 
23

HEL 2019-000962 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita luokanopettajan virkaan (nro 
6242) **********

Ensimmäiselle varasijalle aluepäällikkö päätti valita **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2019 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa. Mikäli tehtävään valitaan ensim-
mäiseltä varasijalta oleva henkilö, asetetaan hänelle 6 kk koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen 
terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden 
kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lu-
kien.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (nro 6242) on ollut julkisesti haettavana ajalla 
4.1.2019-21.1.2019 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjes-
telmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran 
ensimmäinen sijoituspaikka on Jätkäsaaren peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018, § 46) mukaan opetta-
jan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää 
perusopetuksen aluepäällikkö.
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Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävä Jätkäsaaren perus-
koulussa.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 21 henkilöä. Hakijoista 5 henkilöä täytti 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. Tehtävään valittavalta 
edellytettiin kelpoisuutta matematiikan opettamiseen.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitet-
tiin katsottavan eduksi teknologisen osaamisen, erityisopetuksen 
osaamisen sekä valmiuden ilmiöpohjaiseen opetukseen.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto. 

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 5 henkilöä: 

**********

**********

**********

**********

**********

Hakijoita haastattelivat 30.1.- 7.2.2019 välisenä aikana rehtori ja apu-
laisrehtori. Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina. Osassa haas-
tatteluista paikalla oli myös johtokunnan edustaja.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********
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**********

Luokanopettajan tehtävässä korostuvat opetussuunnitelmallinen tun-
temus ja tiimityötaidot. Hän vastaa yhtenäisessä peruskoulussa luo-
kanopettajan ja aineenopettajan (matematiikka) tehtävistä. Tehtävä 
edellyttää monipuolista kokemusta opetuksen suunnittelusta ja toteut-
tamisesta sekä joustavista opetusjärjestelyistä. Jätkäsaaren peruskou-
lussa korostuu valmius pedagogiseen kehittämiseen.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, kou-
lutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin 
perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitami-
seen on **********

**********

Ensimmäiselle varasijalle perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoi-
den työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seik-
kojen kokonaisarvioinnin perusteella esittää **********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisu-
vaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rek-
rytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksen-
sa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot
Kirsi Myllymäki, rehtori, puhelin: 09 310 80218

kirsi.myllymaki(a)hel.fi


