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29 §
Tapanilan ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran 
täyttäminen

HEL 2019-003353 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Tapanilan ala-asteen kouluun sijoitet-
tuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0083) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2019. Virkaan valitulle määrätään virantoimituk-
sen aloittamisesta alkava kolmen (3) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Tapanilan ala-asteen kouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka tulee 
avoimeksi 1.8.2019. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin 
verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 4.1.2019. Lisäksi rehtorin viran 
hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 6.1.2019. 

Tapanilan ala-asteen koulussa on luokat 1.–6. Oppilaita koulussa on 
206. Koulussa on lukuvuonna 2018-2019 kaksi alueellista erityisope-
tuksen luokkaa.

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 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.

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. 
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Virkaan jätti 21.1.2019 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 
18 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 7 ha-
kijaa: ********** Videohaastattelutyökalulla kysyttiin hakijoiden johtamis-
periaatteita ja johtamiskokemusta, näkemystä koulun toimintakulttuuris-
ta ja oppimisympäristöstä tulevaisuudessa, oppilaan oppimisen tuen to-
teutumista sekä onnistunutta johtamistekoa. Videohaastattelujen ar-
viointiin osallistuivat perusopetusjohtaja ********** sekä perusopetuksen 
aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaati-
muksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella ensimmäiseen haastatteluun 
26.2.2019 kutsuttiin kolme hakijaa: ********** Haastatteluihin osallistui-
vat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö 
********** Tapanilan ala-asteen koulun johtokunnan puheenjohtaja 
********** sekä henkilöstösuunnittelija **********

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnis-
sa muiden hakijoiden edelle nousivat ********** ja ********** Heidät kut-
suttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy. Henkilöarvioinnin jäl-
keen heidät kutsuttiin toiseen haastatteluun 11.3.2019. Haastatteluun 
osallistuivat **********

Hakija **********

Hakija **********

**********

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.

**********

Henkilöarvioinnin ja haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioi-
den kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että 
********** on parhaat edellytykset Tapanilan ala-asteen kouluun sijoite-
tun peruskoulun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. 
**********

Tapanilan ala-asteen koulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 11.3.2019 tekemän delegointipäätöksen (§23) perus-
teella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.
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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, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 310 86293

virve.kemppi(a)hel.fi
Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

ulla-maija.vahasarja(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


