
Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (4)
Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

POL/3
25.04.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
opetusvirasto@hel.fi www.edu.hel.fi +358 9 310 86390 FI02012566

3
Taivallahden peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran 
täyttäminen

HEL 2017-001396 T 01 01 01 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää ottaa Taivallahden 
peruskouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0011) tois-
taiseksi Kimmo Mustosen. Varalle jaosto päättää ottaa Janika Salon. 
Virantoimitus alkaa 1.8.2017.

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

Taivallahden peruskouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka tulee 
avoimeksi 1.8.2017. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi Helsingin 
kaupungin ilmoituslehdiksi ottamissa sanomalehdissä ja opetusviraston 
Internet-sivuilla 20.1.2017. 

Taivallahden peruskoulussa on noin 650 oppilasta. Koulussa on ruot-
sinkielen kielikylpyopetusta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmiä.

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.    

Virkaan jätti 6.2.2017 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 27 
hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla on pitkäaikaista rehtoriko-
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kemusta yhtenäisestä peruskoulusta tai sekä ala-asteen että yläasteen 
koulusta. Haastatteluun osallistuivat perusopetuslinjan linjanjohtaja, 
aluepäällikkö ja johtokunnan puheenjohtaja. Yksi hakija peruutti hake-
muksensa haastattelun jälkeen. 

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

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Lisäksi hän on 
suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä opetushallinnon 
tutkinnon. Hakija on toiminut perusopetuslinjan aluepäällikön sijaisena 
vuodesta 2016 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Helsingissä rehto-
rina seitsemän vuotta. Rehtorina hän on ollut vetämässä kahden kou-
lun yhdistymisprosessia ja perusparannushanketta. Lisäksi hän on toi-
minut opettajana 7,5 vuotta, josta ajasta 4,5 vuotta apulaisrehtorina. 
Hänellä on työkokemusta myös Kustannusosakeyhtiö Otavan tuote-
päällikkönä ja kustannustoimittajana reilut 2,5 vuotta.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden kandidaatti (maisterin 
arvo). Lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon 
sekä opetushallinnon tutkinnon. Hakija on toiminut Helsingissä rehtori-
na vuodesta 2002 alkaen ja sitä ennen   luokanopettajana kuusi vuotta, 
josta ajasta kolme vuotta koulunjohtajana. Aikaisemmin hakija on toimi-
nut Hyvinkäällä rehtorina vuoden rehtorina ja luokanopettajana kolme 
vuotta. Hakijalla on rehtorina kokemusta uuden koulun toiminnan käyn-
nistämisestä sekä koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä. Hakija on 
toiminut mm. aamu- ja iltapäivätoiminnan pedagogisena asiantuntijana 
ja JUKOn luottamusmiehenä.

********** on koulutukseltaan musiikin maisteri. Lisäksi hän on suoritta-
nut luokanopettajan monialaiset opinnot, erilliset erityisopettajan opin-
not, johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä opetushallinnon tutkin-
non. Hakija on toiminut rehtorina Helsingissä vuodesta 2007 alkaen. Ai-
kaisemmin hän on toiminut Helsingissä opettajana kahdeksan vuotta, 
josta ajasta kuusi vuotta apulaisrehtorina sekä Vantaalla opettajana 
kolme vuotta.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Lisäksi hän on 
suorittanut työnohjaajan koulutuksen sekä opetushallinnon tutkinnon. 
Hakija on toiminut Nurmijärvellä rehtorina vuodesta 2013 alkaen. Aikai-
semmin hän on toiminut rehtorina Siuntiossa kahdeksan  vuotta ja Es-
poossa yhdeksän vuotta. Opettajakokemusta hänellä on noin viisi vuot-
ta.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen lisensiaatti. Lisäksi hän on 
suorittanut erityisopettajan tutkinnon, johtamisen erikoisammattitutkin-
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non, opetushallinnon tutkinnon sekä sivistysjohdon johtamiskoulutuk-
sen. Hakija on toiminut Porissa yhtenäiskoulun rehtorina vuodesta 
2012 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Porissa hankekoordinaatto-
rina Osaava Satakunta-hankkeessa kaksi vuotta, erityisopettajana seit-
semän vuotta sekä luokanopettajana 12 vuotta. Lisäksi hän on toiminut 
Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen erityisopettajakou-
lutuksessa sivutoimisena tuntiopettajana viisi vuotta.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen kandidaatti (ylempi kor-
keakoulututkinto). Lisäksi hän on suorittanut peruskoulussa opetetta-
vien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, johtamisen 
erikoisammattitutkinnon sekä opetushallinnon tutkinnon. Hakija on toi-
minut vuodesta 2009 alkaen rehtorina Helsingissä. Aikaisemmin hän 
on toiminut Englantilaisessa koulussa tekstiilityön tuntiopettajana, luo-
kanopettajana, esi- ja alakoulun koordinaattorina sekä virka-apulaisreh-
torina yhteensä 13 vuotta sekä tekstiilityön tuntiopettajana Töölön Yh-
teiskoulussa seitsemän vuotta. Hakija on ollut mukana opetuksen ja 
koulutuksen kehittämistyössä toimimalla jäsenenä erilaisissa virastota-
son kehittämistyöryhmissä.

Opetustoimen johtosäännön 20 §:n 4 momentin mukaan rehtorin ottaa 
lautakunnan jaosto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Tai-
vallahden peruskoulun johtokunnassa eniten kannatusta rehtorin vir-
kaan saivat **********

Haastattelun jälkeen suoritetussa hakijoiden ansioiden kokonaisarvioin-
nissa muiden hakijoiden edelle nousivat ********** He ovat kaikki toimi-
neet pitkään ja menestyksellisesti rehtorina. Heillä on näyttöä koulun 
toiminnan kehittämisestä ja ajanmukainen käsitys yhtenäisen perus-
koulun koulun johtamisesta. Heidät kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka 
suoritti Psycon Oy.

Kaikki neljä henkilöarviointiin kutsuttua hakijaa ovat kokeneita rehtorei-
ta ja heillä on hyvät edellytykset rehtorin viran hoitamiseen. Kokonai-
sarvioinnin perusteella esittelijä katsoo, että ********** täyttää Taivallah-
den peruskouluun sijoitetun rehtorin viran vaatimukset parhaiten. Hän 
on toiminut rehtorina suuressa yhtenäisessä peruskoulussa ja alue-
päällikkönä ollessaan myös rehtoreiden esimiehenä. Hänen vahvuute-
naan on strategialähtöinen kehittämismyönteinen ja ratkaisukeskeinen 
johtamistapa. Hän on vienyt onnistuneesti läpi vaativan koulujen yhdis-
tymisprosessin ja saavuttanut työssään henkilöstön luottamuksen. Hä-
net arvioitiin johtamis- ja kehittämisnäkemyksiltään soveliaimmaksi vir-
kaan. Myös Psycon Oy:n henkilöarvio tukee hänen valintaansa rehto-
riksi.

Seuraavaksi parhaiten rehtorin viran vaatimukset täyttää **********
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Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että Taivallahden perus-
kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan valitaan ********** Va-
ralle esittelijä esittää valittavaksi **********

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
vs. linjanjohtaja
Marjo Kyllönen

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, vastaava henkilöstösuunnittelija, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi
Hanna Välitalo, aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.leena.valitalo(a)hel.fi
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