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21 §
Virkasuhteen täyttäminen lukion apulaisrehtorin virkaan, Etu-Töö-
lön lukio, työavain 5-1668-19

HEL 2019-007068 T 01 01 01 01

Päätös

Lukiokoulutuksen päällikkö päätti valita Etu-Töölön lukioon sijoitetun 
virka-apulaisrehtorin virkaan **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2019 lukien. 

Tehtävään valitulle ei aseteta koeaikaa. 

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (502/2002) 
edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen 
terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitetty.  

Päätöksen perustelut

Lukion apulaisrehtorin virka (vak.nro 3867) on ollut julkisesti haettava-
na ajalla 3.5.2019 – 20.5.2019 Helsingin kaupungin sähköisessä rekry-
tointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikana-
vissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Etu-Töölön lukio. Toimiala-
johtajan delegointipäätöksen (15.6.2018, § 46) mukaan apulaisrehtorin 
ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan suhteeseen päättää lukio-
koulutuksen päällikkö.

Apulaisrehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus 
tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa 
edellytettiin johtamiskokemusta.

Virkaan valitun tehtävänä on lukion virka-apulaisrehtorin tehtävät, ensi-
sijaisena sijoituskohteena Etu-Töölön lukio. Tehtävää haki hakuajan 
kuluessa 22 henkilöä. Hakijoista 17 henkilöä täytti opetustoimen henki-
löstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen 
kelpoisuusvaatimuksen. Tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon 
perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoi-
hin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

Lukiokoulutuksen päällikkö ja Etu-Töölön lukion rehtori päättivät kutsua 
haastatteluun seuraavin kriteerein:  
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1. Kelpoisuusehtojen täyttyminen 

2. Työkokemus 

3. Vapaan tekstikenttäkuvauksen perusteella arvioitu hakijan soveltu-
vuus Etu-Töölön lukioon. 

Haastatteluun kutsuttiin seuraavat hakijat:

**********

**********

**********

**********

********** perui hakemuksensa 12.6.2019.

**********

Lukiokoulutuksen päällikkö katsoo hakijoiden kelpoisuuden, työkoke-
muksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin 
perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitami-
seen on ********** monipuolinen osaaminen, syvällinen perehtyneisyys 
lukiokoulutukseen ja raikkaat näkemykset lukion johtamisesta nostivat 
hänet ykkössijalle.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oi-
kaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä 
rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuk-
sensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot
Marja Honkaheimo, rehtori, puhelin: 310 86500

marja.honkaheimo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


