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24 §
Vesalan peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttä-
minen

HEL 2021-003128 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Vesalan peruskouluun sijoitettuun pe-
ruskoulun rehtorin virkaan (nro 000055) toistaiseksi filosofian maisteri 
********** Virantoimitus alkaa 1.4.2021.

Päätöksen perustelut

Vesalan peruskouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka on tullut 
avoimeksi 1.2.2021. Rehtorin virka julistettiin haettavaksi kaupungin 
verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 27.1.2021, työavaimella KASKO-01-
29-21. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 
31.1.2021.  

Vesalan peruskoulussa on vuosiluokat 1-9. Oppilaita on noin 900. Kou-
lussa voi opiskella painotetusti kaksikielisessä opetuksessa sekä luon-
to- ja tiedeluokalla. Vesalan peruskoulussa on Pohjoismaiden suurin 
koulukasvihuone eläimineen.

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.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mu-
kaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henki-
löstöjohtamisesta, tuloksista ja toiminnan laadusta oman koulunsa joh-
toryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa 
osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon 
strategiset painopisteet. Koulussa on kaksi virka-apulaisrehtoria.
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Virkaan jätti 17.2.2021 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 
11 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 7 ha-
kijaa, joilla oli perusopetuksen tuntemusta ja viimeaikaista perusope-
tuksen johtamiskokemusta. Videohaastatteluun vastasi 6 hakijaa: 
**********

Videohaastattelutyökalulla kysyttiin hyvin toimivasta koulusta, monikult-
tuurisen koulun johtamisesta sekä onnistuneesta johtamisteosta. Vi-
deohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetusjohtaja ********** 
sekä perusopetuksen aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin reh-
torin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluun 23.-24.2.2021 kut-
suttiin neljä hakijaa: ********** Haastatteluihin osallistuivat ********** Ve-
salan peruskoulun johtokunnan puheenjohtaja ********** sekä HR-
asiantuntija **********

Hakemusten, videohaastattelujen ja yksilöhaastatteluiden perusteella 
Psycon Oy:n suorittamaan henkilöarviointiin kutsuttiin kolme hakijaa, 
********** heidän johtamiseen ja rehtorin työhön liittyvien näkemystensä 
perusteella. Heidät kutsuttiin toiseen haastatteluun 8.3.2021. Haastat-
teluun osallistuivat **********

Hakija **********

Hakija **********

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 esihenkilötyöstä 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 Vesalan peruskouluun sijoitetun pe-
ruskoulun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. Hänen eduk-
seen luetaan kyky edistää henkilöjohtajana työyhteisön uudistumista 
sekä vahva kokemus monikulttuurisen koulun kehittämisestä ja esihen-
kilötehtävistä. Hänen valintaansa puoltaa lisäksi yhtenäisen peruskou-
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lun tuntemus sekä valmiudet johtaa henkilöstöä osallistaen. Myös hen-
kilöarviointi tukee valintaa.

Vesalan peruskoulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 20.11.2019 tekemän delegointipäätöksen (§ 100) pe-
rusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

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

veera.pellinen(a)hel.fi
Kati Aaltio, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 35140

katriina.aaltio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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