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Kallion lukioon sijoitetun lukion rehtorin viran täyttäminen

HEL 2017-001389 T 01 01 01 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää ottaa Kallion lu-
kioon sijoitettuun rehtorin virkaan (003816) toistaiseksi filosofian mais-
teri Ari Mäkisen. Virantoimitus alkaa 12.6.2017.

Samalla opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että mikäli 
virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä ter-
veydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdol-
linen, kunnes viranhaltijan virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön 
terveydentilasta saadun selvityksen perusteella ja kunnes virkaan valit-
tu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämi-
sestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain 
(505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Selvitys 
terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista 
koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle määrä-
tään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koe-
aika.

Esittelijän perustelut

Kallion lukioon sijoitettu rehtorin virka on tullut avoimeksi 1.2.2017. 
Rehtorin virka on julistettu haettavaksi Helsingin kaupungin ilmoitusleh-
diksi ottamissa sanomalehdissä ja opetusviraston Internet-sivuilla 
20.1.2017. 

Kallion lukio on valtakunnallisen erityistehtävän saanut lukio, jossa 
opiskellaan valtakunnallisten lukiokurssien lisäksi monipuoliesti ilmaisu-
taitoaineita. Opiskelijoita on noin 520. Helsingin kaupungin lukiot toimi-
vat kolmessa lukiokampuksessa. Kampuslukiot tekevät tiivistä yhteis-
työtä ja kehittävät yhdessä opetusta ja oppimista.

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 hyväksy-
mien 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.    
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Virkaan jätti 6.2.2017 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 22 
hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla on rehtori-/johtamiskoke-
musta ja lukiokoulutuksen tuntemusta. Haastatteluun osallistuivat nuo-
riso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja ja opetuspäällikkö, vastaava 
henkilöstösuunnittelija, johtokunnan puheenjohtaja, Kallion lukion opet-
tajakunnan edustaja ja opiskelijakunnan edustaja.  

Esityslistan liitteenä on hakijoiden ansioista aakkosjärjestyksessä laa-
dittu yhteenvetolista. Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat jaoston jäsen-
ten nähtävinä kokouksessa ja ennakkoon opetusvirastossa.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri ja merkonomi. Lisäksi 
hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon. Hakija on hoitanut Kallion 
lukion rehtorin virkaa 21.11.2016 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut 
Kallion lukion historian ja yhteiskuntaopin opettajana vuodesta 1998 al-
kaen ja apulaisrehtorina vuodesta 2005 alkaen. Hänellä on työkoke-
musta myös yrittäjänä sekä Helsingin yliopiston sivutoimisena tuntio-
pettajana viisi vuotta ja assistenttina 8 kk. Hakija on ollut pitkään muka-
na oppikirjatyössä ja luottamustehtävissä historian ja yhteiskuntaopin 
opettajien liitossa (HYOL). Hän on osallistunut tulevaisuuden esimiehet 
koulutusohjelmaan.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri. Lisäksi hän on suoritta-
nut draamakasvatuksen perusopinnot ja opetushallinnon tutkinnon. Ha-
kija on toiminut Janakkalassa Turengin yhteiskoulun rehtorina vuodesta 
2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajana peruskoulussa ja lukiossa Lahdessa, Iitissä ja Torniossa yh-
teensä 17 vuotta. Hän on ollut luottamustehtävissä äidinkielen opetta-
jien liitossa. Hakija on osallistunut rehtorin työhön valmentavaan koulu-
tukseen.

********** on koulutukseltaan filosofian kandidaatti (ylempi korkeakoulu-
tutkinto). Lisäksi hän on suorittanut opetustoimen hallinto ja johtaminen 
-perus- ja aineopinnot. Hakija on toiminut Tampereen yhteiskoulun lu-
kion rehtorina syksystä 2016 alkaen ja kolme kuukautta vuonna 2014 
sekä apulaisrehtorina vuodesta 2012 alkaen (virkavapaa). Aikaisemmin 
hän on toiminut Sammon keskuslukiossa vs. apulaisrehtorina 3 v 2 kk. 
Tätä ennen hakija on toiminut kielten opettajana Tampereella, Ylöjär-
vellä, Hämeenkyrössä ja Valkeakoskella noin 19 vuoden ajan. Hakija 
on osallistunut rehtorin esimieskouluun ja toiminut luottamustehtävissä 
Pirkanmaan rehtorit ry:ssä ja ProLukio ry:ssä.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri. Lisäksi hän on suoritta-
nut MBA in Educational Leadership -tutkinnon ja opetushallinnon tutkin-
non. Hakija on toiminut vuodesta 2010 alkaen Vantaalla Koivukylän 
yläkoulun rehtorina. Aikaisemmin hän on toiminut kustannuspäällikkönä 
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Otavalla kolme vuotta, rehtorina Helsingin luonnontiedelukiossa kolme 
vuotta, Vesalan yläasteella neljä vuotta ja Ressun peruskoulussa 5 kk 
sekä Opetushallituksessa ylitarkastajana ja tutkijana 5 v. Lisäksi hänel-
lä on työkokemusta mm. matemaattisten aineiden opettajana sekä Hel-
singin yliopiston tutkijana, kouluttajana ja projektikoordinaattorina. Haki-
ja on toiminut mm. TutorHouse Oy:n pedagogisena neuvonantajana 
(2009-2010), rehtorikoulutuksen kouluttajana, Eurooppa-koulun fysiikan 
sensorina, oppimateriaalityössä sekä luottamustehtävissä (Helsingin 
seudun rehtorit ry. ja Suomen rehtorit ry.). Hän on osallistunut coac-
hing- ja johtamiskoulutuksiin.

********** on koulutukseltaan filosofian tohtori ja kasvatustieteen maiste-
ri. Lisäksi hän on suorittanut MBA-tutkinnon, kouluhallinnon tutkinnon 
sekä johtamisen erikoisammattitutkinnon. Hän on toiminut Espoossa lu-
kion rehtorina vuodesta 2007 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Es-
poossa aluerehtorina 3v 9kk ja perusopetuksen rehtorina 8 v 9 kk sekä 
opettajana viisi vuotta. Lisäksi hän on toiminut Helsingin yliopiston nor-
maalikoulussa opetusharjoittelua ohjaavana lehtorina neljä vuotta sekä 
sivutoimisena tuntiopettajana eri oppilaitoksissa vuodesta 2000 alkaen.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri. Lisäksi hän on suoritta-
nut johtamisen erikoisammattitutkinnon ja opetushallinnon tutkinnon. 
Hakija on toiminut Etu-Töölön lukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajana vuodesta 2005 alkaen ja apulaisrehtorina vuodesta 2011 al-
kaen sekä rehtorina yhdeksän kuukautta (2014-2015). Hakija on toimi-
nut opetusviraston ilmiöpohjaisen oppimisen asiantuntijatiimin vetäjänä 
ja tehnyt itsearviointia Etu-Töölön lukion osallistuessa kaupunginjohta-
jan laatupalkintokilpailuun. Hän on osallistunut mm. tulevaisuuden esi-
miehet –koulutusohjelmaan.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri. Lisäksi hän on suoritta-
nut matematiikan aineopinnot ja opetushallinnon tutkinnon. Hakija on 
toiminut Heinolan lukion rehtorina syksystä 2016 alkaen. Aikaisemmin 
hän on toiminut Padasjoella yhtenäiskoulun ja lukion rehtorina kaksi 
vuotta, Lahdessa Tiirismaan lukion apulaisrehtorina kolme vuotta ja 
opettajana seitsemän vuotta toimien samalla Tyttökoulun talo Oy:n si-
vutoimisena toimitusjohtajana kaksi vuotta. Hänellä on lisäksi kaksi 
vuotta opettajakokemusta Tampereella ja Kaarinassa. Hakija on ollut 
Päijät-Hämeessä mukana maakunnallisessa arviointityössä ja lukioiden 
verkko-opetusyhteistyössä. Hän toimii verkko-opetusta ohjaavan ryh-
män puheenjohtajana.

Opetustoimen johtosäännön 20 §:n 4 momentin mukaan rehtorin ottaa 
lautakunnan jaosto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Kal-
lion lukion johtokunta toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: ”Hakupa-
pereiden, haastattelujen ja muun saadun informaation pohjalta johto-
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kunta on yksimielisesti päätynyt esittämään rehtoriksi ********** jonka 
koulutus, tiedot ja taidot, osaaminen sekä kokemus tekevät hänestä 
hakijoista sopivimmaksi Kallion lukion rehtoriksi. Varalle johtokunta 
esittää ********** Esityslistan liitteenä on lisäksi johtokunnan lausunnon 
liitteenä olevat opettajakunnan lausunto ja opiskelijakunnan lausunto.

Haastattelun jälkeen suoritetussa hakijoiden ansioiden kokonaisarvioin-
nissa muiden hakijoiden edelle nousivat ********** Heidät kutsuttiin hen-
kilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.

Henkilöarvioinnin jälkeen suoritetun ansioiden ja soveltuvuuden koko-
naisarvioinnin perusteella esittelijä katsoo, että ********** täyttää Kallion 
lukion rehtorin tehtävän vaatimukset parhaiten. Hänellä on ajanmukai-
nen ja kehittämissuuntautunut näkemys lukiokoulutuksen tilasta ja tule-
vaisuudesta ja hänellä on kokemusta myös erikoislukiossa toimimises-
ta. Hän on ollut rehtorina johtamassa opetussuunnitelmatyötä ja hänel-
lä on näyttöä tieto- ja viestintätekniikan käytön aktiivisesta edistämises-
tä opetuksessa. Hän on ollut mukana maakunnallisessa arvioinnin ja 
verkko-opetuksen kehittämistyössä. Kun otetaan huomioon Kallion lu-
kion tuleva perusparannushanke, voidaan hakijan eduksi katsoa myös 
kokemus rehtorina vastaavanlaisessa prosessissa. ********** Edellä sa-
notun perusteella esittelijä esittää, että Kallion lukioon sijoitettuun lu-
kion rehtorin virkaan valitaan **********

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille 
oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköises-
sä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostu-
muksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Esittelijä
linjanjohtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, vastaava henkilöstösuunnittelija, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi
Arja Kukkonen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

arja.kukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kallion lukio_hakijayhteenveto_25-7-17.pdf
2 Kallion lukio_johtokunnan lausunto_30.3.2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta
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