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1
Meilahden ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran 
täyttäminen

HEL 2017-001374 T 01 01 01 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää ottaa Meilahden 
ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0007) 
toistaiseksi Tero Tatterbackin. 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

Meilahden ala-asteen kouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka on 
tullut avoimeksi 1.4.2016. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi Hel-
singin kaupungin ilmoituslehdiksi ottamissa sanomalehdissä 22.1.2017 
ja opetusviraston Internet-sivuilla 20.1.2017. 

Meilahden ala-asteen koulussa on noin 500 oppilasta. Koulussa on 
ruotsinkielen kielikylpyopetusta, kiinan kielen opetusta A-kielenä sekä 
kaksikielistä suomi–kiina -opetusta. 

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 25 
hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla on rehtorikokemusta vas-
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taavankaltaisesta koulusta. Haastatteluun osallistuivat perusopetuslin-
jan linjanjohtaja, aluepäällikkö ja johtokunnan puheenjohtaja.  

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 ja opetushallinnon tut-
kinnon. Hakija on toiminut Lahdessa Lotilan peruskoulun rehtorina vuo-
desta 2006 lähtien. Rehtorin työn ohessa hän on toiminut kahdeksan 
kuukautta aluerehtorina (2015-2016). Aikaisemmin hakija on toiminut 
luokanopettajana ja koulunjohtajana Jyrängön koulussa Heinolassa 3v 
8kk sekä opettajana Hartolassa ja Heinolassa noin neljä vuotta. Hakija 
on osallistunut johtamis-, työhyvinvointi- ja osaamisen johtaminen -kou-
lutuksiin.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri sekä liikuntatie-
teiden maisteri. Lisäksi hän on suorittanut erityisliikunnanopettajan tut-
kinnon sekä opetushallinnon tutkinnon. Hakija on toiminut Meri-Rastilan 
ala-asteen koulussa rehtorina vuodesta 2014 alkaen ja aikaisemmin 
seitsemän vuotta opettajana, josta ajasta apulaisrehtorina kaksi vuotta. 
Aiemmin hän on toiminut 13 vuotta Suomen Invalidien Urheiluliitossa 
lajipäällikkönä. Hakija on osallistunut uusien oppilaitosjohtajien perus-
koulutusohjelmaan.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Lisäksi hän on 
suorittanut opinto-ohjaajan koulutuksen sekä opetushallinnon tutkin-
non. Hän on toiminut Meilahden ala-asteen koulun rehtorina 1.2.2016 
alkaen ja kaksi kuukautta vuonna 2007, apulaisrehtorina 14 vuotta ja 
opettajana vuodesta 2001 alkaen. Tätä ennen hän on toiminut opettaja-
na Helsingissä (1993-2000). Lisäksi hänellä on työkokemusta mm. kon-
sulttina Efektia Oy:ssä, palvelupäällikkönä Aurinkomatkoilla sekä oh-
jaajana ja kouluttajana Helsingin kaupungilla. Hakija on osallistunut tu-
levaisuuden esimiehet –koulutukseen ja apulaisrehtorikoulutukseen.

Opetustoimen johtosäännön 20 §:n 4 momentin mukaan rehtorin ottaa 
lautakunnan jaosto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Mei-
lahden ala-asteen koulun johtokunta toteaa lausunnossaan mm. seu-
raavaa: ”Meilahden ala-asteen johtokunta esittää yksimielisesti kokouk-
sessaan 3.4.2017 koulun rehtoriksi hakijaa ********** Hän on johtokun-
nan kokonaisarvioinnin perusteella tehtävään sopivin ja täyttää ne pä-
tevyydet ja ominaisuudet, joita Meilahden ala-asteen koulun rehtorin 
tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.”

Esittelijä toteaa, että kaikilla haastatelluilla on kokemusta ala-asteen 
koulun johtamisesta, johtamiskoulutusta ja pitkä opettajakokemus. 
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Esittelijä katsoo, että hakemusasiakirjojen ja haastattelussa esille tullei-
den seikkojen perusteella Meilahden ala-asteen kouluun sijoitetun reh-
torin viran vaatimukset täyttää parhaiten ********** Hän on hoitanut me-
nestyksellisesti rehtorin virkaa ja osoittanut erinomaista johtamisosaa-
mista niin henkilöstöjohtamisessa kuin yhteistyössä kodin ja koulun 
kanssa sekä koulun toiminnan kehittämisessä. Hänen etunaan on kou-
lun eri toimintamuotojen sekä toimintaympäristön vahva tuntemus. Hä-
net arvioitiin haastattelun perusteella johtamis- ja kehittämisnäkemyk-
siltään kysymyksessä olevaan virkaan parhaiten soveltuvaksi. Myös 
johtokunta esittää **********

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että Meilahden ala-asteen 
kouluun sijoitettuun peruskoulun 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
vs. linjanjohtaja
Marjo Kyllönen
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