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2
Pikku Huopalahden ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun reh-
torin viran täyttäminen

HEL 2017-001395 T 01 01 01 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää ottaa Pikku Huopa-
lahden ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan 
(nro 0096) toistaiseksi Juha Hirvosen. 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

Pikku Huopalahden ala-asteen kouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin 
virka on tullut avoimeksi 1.10.2015. Rehtorin virka on julistettu haetta-
vaksi Helsingin kaupungin ilmoituslehdiksi ottamissa sanomalehdissä 
ja opetusviraston Internet-sivuilla 20.1.2017. 

Pikku Huopalahden ala-asteen koulussa on noin 215 oppilasta ja kaksi 
valmistavan opetuksen ryhmää. Koulu toimii monitoimitalossa.

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 28 
hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla on viimeaikaista  rehtori-
kokemusta vastaavankaltaisesta koulusta. Haastatteluun osallistuivat 
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perusopetuslinjan linjanjohtaja, aluepäällikkö ja johtokunnan puheen-
johtaja. 

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

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Lisäksi hän on 
suorittanut opetushallinnon tutkinnon. Hakija on toiminut Heteniityn ala-
asteen koulun rehtorina (koulunjohtaja) vuodesta 2015 alkaen. Aikai-
semmin hän on toiminut Helsingissä luokanopettajana 22 vuotta, josta 
ajasta 10 vuotta apulaisrehtorina, Tarton suomalaisessa koulussa reh-
tori-opettajana vuoden ja Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa kier-
tävänä ortodoksisen uskonnon aineopettajana 2 vuotta ja nuorisotyön-
tekijänä seitsemän vuotta. Hän on ollut mukana koulujen toiminnan laa-
dun kehittämistyössä ja Vuosaaren alueen palveluverkon uudistamis-
työssä. Hänellä on pitkäkestoista johtamiskoulutusta.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Lisäksi hän on 
suorittanut opetushallinnon tutkinnon. Hakija on toiminut Poikkilaakson 
ala-asteen vs. rehtorina vuodesta 2016 alkaen. Aikaisemmin hän on 
toiminut Helsingissä rehtorina reilut ½ vuotta ja opettajana yli 22 vuotta, 
josta ajasta apulaisrehtorina kahdeksan vuotta. Hän on lisäksi toiminut 
koulutuskuntayhtymä Edupolissa kouluttajana ja vs. tiimipäällikkönä 
kaksi vuotta. Hänellä on pitkäkestoista johtamiskoulutusta.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden kandidaatti (maisterin 
arvo). Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon. Hakija on 
toiminut Pikku Huopalahden ala-asteen koulun rehtorina vuodesta 
2014 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut opettajana Helsingissä 30 
vuotta, josta 14,5 vuotta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun apulais-
rehtorina. Hänellä on työkokemusta myös ylitarkastajana kouluhallituk-
sessa. Hakijalla on johtamiskoulutusta.

********** 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. 
Tätä ennen hän on toiminut 13 vuotta Suomen Invalidien Urheiluliitossa 
lajipäällikkönä. Hakijalla on johtamiskoulutusta.

Opetustoimen johtosäännön 20 §:n 4 momentin mukaan rehtorin ottaa 
lautakunnan jaosto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Pik-
ku-Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta toteaa lausunnossaan 
seuraavaa: ”Johtokunta on haastattelujen perusteella arvioinut 
********** hakijoista sopivimmaksi rehtorin virkaan hänen kokemuksen-
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sa, koulun kehittämistyönsä sekä alueen ja yhteistyötahojen tuntemuk-
sensa takia.”

Esittelijä toteaa, että kaikilla haastatelluilla on kokemusta ala-asteen 
koulun johtamisesta, johtamiskoulutusta ja pitkä opettajakokemus. 
Kaikki haastatellut ovat rehtorin tehtävän lisäksi toimineet myös apu-
laisrehtorina. 

Haastattelun jälkeen tehdyn hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin 
perusteella esittelijä katsoo, että ********** on hakijoista parhaat edelly-
tykset Pikku Huopalahden ala-asteen kouluun sijoitetun rehtorin viran 
menestykselliseen hoitamiseen. Hän on hoitanut ansiokkaasti rehtorin 
tehtäviä helsinkiläisessä koulussa ja toiminut pitkään vaativassa apu-
laisrehtorin tehtävässä suuressa ala-asteen koulussa. Hänen erityisek-
si ansiokseen voidaan katsoa kokemus tuloksellisesta koulun kehittä-
mistyöstä sekä verkostoyhteistyöstä. Hänen valintaansa Pikku Huopa-
lahden ala-asteen koulun rehtoriksi puoltaa lisäksi selkeä käsitys uuden 
opetussuunnitelman mukaisesta koulun johtamisesta. Hänet arvioitiin 
myös haastattelun perusteella virkaan parhaiten soveltuvaksi.

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että Pikku Huopalahden 
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

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, vastaava henkilöstösuunnittelija, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi
Arjariitta Heikkinen, aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen(a)hel.fi
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1 Pikku Huopalahden aa_hakijayhteenveto_ 25-5-17.pdf
2 Pikku Huopalahden aa_johtokunnan lausunto_29.3.2017.pdf
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