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48 §
Porolahden peruskouluun sijoitettavan peruskoulun apulaisrehtorin 
virantäyttäminen

HEL 2020-006369 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti ottaa Porolahden peruskouluun si-
joitettavaan peruskoulun apulaisrehtorin virkaan (nro 189) toistaiseksi 
********** Virantoimitus alkaa 1.8.2020.

Päätöksen perustelut

Porolahden peruskouluun sijoitetaan toinen peruskoulun apulaisrehto-
rin virka 1.8.2020 alkaen. Apulaisrehtorin virka on julistettu haettavaksi 
kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 13.3.2020, työavaimella 
KASKO-01-49-20. Lisäksi apulaisrehtorin viran hausta on tiedotettu 
Helsingin Sanomissa 15.3.2020.   

Porolahden peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu Helsingin Roihuvuo-
ressa. Oppilaita koulussa on noin 920. Koulu toimii neljässä eri toimi-
pisteessä. Koulussa on painotettua musiikin ja kuvataiteen opetusta. 
Koulussa toimii seitsemän erityisluokkaa.

Apulaisrehtorilta vaaditaan sama kelpoisuus kuin rehtorilta. Kelpoisuus 
määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 
asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen ha-
kuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamisko-
kemusta. 

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 hyväk-
symien 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.

Apulaisrehtori johtaa osaltaan koulun toimintaa kaupunkistrategisten 
tavoitteiden mukaan ja toimii oman opetusyksikkönsä henkilöstön esi-
henkilönä. Hän johtaa yhdessä rehtorin ja toisen apulaisrehtorin kanssa 
koulun pedagogista toimintaa ja taloutta sekä tila- ja turvallisuusasioita. 
Apulaisrehtori osallistuu myös koulun sidosryhmäyhteistyöhön. Hän 
toimii osana koulun johtotiimiä, johon kuuluu rehtori ja kaksi apulaisreh-
toria.   
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Virkaan jätti 06.04.2020 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 
41 hakijaa, joista yksi peruutti hakemuksensa. Videohaastatteluun kut-
suttiin hakemusten perusteella 10 hakijaa: **********

Videohaastattelutyökalulla kysyttiin kaikille sopivan koulun toteutumi-
sen johtamisesta lähikoulussa, yhdessä johtamisen käytännön merki-
tystä sekä onnistunutta johtamistekoa. Videohaastattelujen arviointiin 
osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja Porolahden pe-
ruskoulun rehtori ********** Vastaukset arvioitiin apulaisrehtorin tehtä-
vän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella haastatteluun 23.4.2020 kutsuttiin kol-
me hakijaa: ********** Haastatteluihin osallistuivat ********** sekä HR-
asiantuntija **********

Hakija **********

Hakija **********

Hakija **********

**********

**********

Haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioin-
nin perusteella perusopetuksen aluepäällikkö katsoo, että ********** on 
parhaat edellytykset Porolahden peruskouluun sijoitettavan peruskou-
lun apulaisrehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. Hänen valin-
taansa puoltavat **********

Toimialajohtajan 20.11.2019 tekemän delegointipäätöksen (§ 100) pe-
rusteella peruskoulun apulaisrehtorin ottaa palvelun päällikkö.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille 
oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköi-
sessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suos-
tumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot
Virve Kemppi, HR-asiantuntija, puhelin: 310 86293

virve.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


