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23 §
Lukion rehtorin määräaikaisen viran täyttäminen, Helsingin luon-
nontiedelukio, työavain KASKO-03-32-21

HEL 2021-005429 T 01 01 01 01

Päätös

Lukiokoulutuksen päällikkö päätti ottaa Helsingin luonnontiedelukioon 
sijoitettuun lukion rehtorin virkaan (nro 3825) määräajaksi 1.8.-
31.8.2021 **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2021.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kah-
den (2) viikon koeaika. 

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 
edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Helsingin luonnontiedelukioon sijoitettu lukion rehtorin virka tulee avoi-
meksi 1.9.2021. Rehtorin virka täytetään ensin määräajaksi 1.8.-
31.8.2021. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla 
www.helsinkirekry.fi 24.3.2021 työavaimella KASKO-03-32-21.

Helsingin luonnontiedelukio on erityislukio, jossa voi opiskella joko 
yleislinjalla tai luonnontiedelinjalla. Luonnontiedeaineissa kiinnitetään 
erityistä huomiota kokeelliseen työskentelyyn. Lisäksi järjestämme 
useita koulukohtaisia kursseja, jotka tarjoavat laajan näkökulman luon-
nontieteistä. Helsingin luonnontiedelukio muuttaa Helsingin yliopiston 
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteyteen kesällä 2023. 
Uusi rakennus valmistuu Kumpulan yliopistokampukselle osoitteeseen 
Pietari Kalmin katu 3.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-
vaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee 
saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa 
edellytettiin johtamiskokemusta, hyvää henkilöstöjohtamisen osaamista 
sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja luettiin eduksi osaami-
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nen verkostoissa toimimisesta, sekä osaaminen ja kokemus luonnon-
tieteiden opetuksen kehittämisessä.

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 lukion toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mu-
kaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henki-
löstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa 
johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman lu-
kionsa osalta ja yhdessä palvelun muiden rehtoreiden kanssa ottaen 
huomioon strategiset painopisteet. Helsingin luonnontiedelukiossa on 
kaksi apulaisrehtoria, jotka toimivat omien opetusyksiköidensä esihen-
kilöinä. Rehtori ja apulaisrehtorit muodostavat johtotiimin, jota rehtori 
johtaa.

Virkaan jätti 14.4.2021 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 
10 hakijaa. Hakemusten perusteella kutsuttiin viisi hakijaa yksilöhaas-
tatteluun. Hakemuksissa kiinnitettiin huomiota lukion rehtorikokemuk-
seen sekä monipuoliseen ja ajantasaiseen johtamiskokemukseen. 

Yksilöhaastattelut pidettiin 27.4.2021 ja niihin osallistuivat palvelukoko-
naisuuden johtaja ********** lukiokoulutuksen päällikkö ********** Helsin-
gin luonnontiedelukion johtokunnan puheenjohtaja ********** Helsingin 
luonnontiedelukion opiskelijakunnan puheenjohtaja ********** ja HR-
asiantuntija **********

Yksilöhaastatteluiden perusteella kutsuttiin kaksi hakijaa toiseen yksi-
löhaastatteluun. Toiseen haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla on moni-
puolinen ja pitkä kokemus rehtorin tehtävistä, hyvää henkilöstöjohtami-
sen kokemusta sekä luonnontiedelukion toiminnan kehittämiseen hyvin 
soveltuvia kehittämisnäkemyksiä. Toiset yksilöhaastattelut pidettiin 
29.4.2021 ja niihin osallistuivat samat haastattelijat kuin ensimmäisiin 
yksilöhaastatteluihin. 

**********

**********

**********
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Rehtorin tehtävässä korostuvat monialainen johtamisosaaminen, hyvät 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä hyvä henkilöstöjohtamisen 
osaaminen. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja 
henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta 
niin johtamis- ja esimiestyöstä, kuin kykyä suunnitella ja kehittää ope-
tusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuut-
ta ja vaikuttavuutta. 

**********

Haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioin-
nin perusteella lukiokoulutuksen päällikkö katsoo, että **********

Helsingin luonnontiedelukion johtokunta ja opiskelijakunnan hallitus 
ovat kumpikin antaneet asiasta lausuntonsa. 

Toimialajohtajan 20.11.2019 tekemän delegointipäätöksen (§ 100) pe-
rusteella lukiokoulutuksen päällikkö ottaa rehtorin määräajan voimassa 
olevaan palvelussuhteeseen. 

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
Auli Hyvämäki, hr-asiantuntija, puhelin: 310 26257

auli.hyvamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (6)
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus
Lukiokoulutus 04.05.2021

Lukiokoulutuksen päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 23 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Harri Korhonen
lukiokoulutuksen päällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.05.2021.


