
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (3)
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Perusopetuksen palvelukokonaisuus
Perusopetuksen alueelliset palvelut 1 13.05.2021

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

+358 9 86390 FI02012566

48 §
Ressun peruskouluun sijoitetun peruskoulun apulaisrehtorin viran-
täyttäminen KASKO-01-70-21

HEL 2021-004828 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti ottaa Ressun peruskouluun sijoi-
tettuun peruskoulun apulaisrehtorin virkaan (nro 000169) toistaiseksi 
**********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021. Virkaan valitulle määrätään virantoimituk-
sen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Ressun peruskouluun sijoitettu peruskoulun apulaisrehtorin virka tulee 
avoimeksi 1.8.2021. Apulaisrehtorin virka on julistettu haettavaksi kau-
pungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 22.3.2021, työavaimella 
KASKO-01-70-21. Lisäksi apulaisrehtorin viran hausta on tiedotettu 
Helsingin Sanomissa 28.3.2021. 

Ressun peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu (luokat 1-9). Koulu to-
teuttaa kaupungin opetussuunnitelmaa IB-ohjelmien kautta. Koulussa 
on suomenkieliset ja painotetun englannin kielen luokat sekä valmista-
va luokka (7-9). Suomenkielisen opetuksen oppilaille Ressun perus-
koulu on lähikoulu. Koulussa on noin 600 oppilasta ja se toimii kahdes-
sa toimipisteessä.

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 toimii rehtorin työparina ja johtaa osaltaan koulun toimin-
taa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa yhdessä reh-
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torin kanssa koulun pedagogista toimintaa ja taloutta sekä tila- ja tur-
vallisuusasioita. Apulaisrehtori osallistuu henkilöstöjohtamiseen yhteis-
työssä rehtorin kanssa. Hän osallistuu myös sidosryhmäyhteistyöhön. 

Virkaan jätti 6.4.2021 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 19 
hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 13 haki-
jaa, joista kaksi perui hakemuksensa ennen videohaastatteluun vas-
taamista ja yksi videohaastattelun jälkeen. Seuraavat 10 hakijaa olivat 
mukana videohaastatteluvaiheessa: ********** **********

Videohaastattelutyökalulla kysyttiin resilientin työyhteisön rakentumi-
sesta, käytännön johtamisteosta sekä tärkeimmäksi koettujen asioiden 
näkymisestä omassa johtamisessa. Videohaastattelun kysymykset oli-
vat englannin kielellä ja haastateltavia pyydettiin vastaamaan englan-
niksi. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen alue-
päällikkö Hanna Välitalo ja rehtori Leena Liusvaara. Vastaukset arvioi-
tiin apulaisrehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella haastatteluihin 13.-16.4.2021 kutsuttiin 
viisi hakijaa: ********** ********** Haastatteluihin osallistuivat ********** 
sekä HR-asiantuntija ********** Haastatteluiden perusteella henkilöar-
vioon kutsuttiin ********** ja ********** Henkilöarvioinnin suoritti Psycon 
Oy. ********** ja ********** kutsuttiin toiseen haastatteluun 26.4.2021. 
Haastatteluun osallistuivat **********

Hakija **********

Hakija **********

**********

Videohaastattelujen, henkilöarvioinnin ja kahden haastattelukierroksen 
jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella 
perusopetuksen aluepäällikkö katsoo, että ********** on parhaat edelly-
tykset Ressun peruskouluun sijoitetun apulaisrehtorin viran menestyk-
selliseen hoitamiseen. ********** Henkilöarviointi tukee valintaa.

Toimialajohtajan 10.9.2019 tekemän delegointipäätöksen (§ 70) perus-
teella 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
Veera Pellinen, HR-asiantuntija, puhelin: 310 22597

veera.pellinen(a)hel.fi
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Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012
hanna.valitalo(a)hel.fi

Liitteet
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-

lautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


