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Tahvonlahden ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin 
viran täyttäminen

HEL 2017-005249 T 01 01 01 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää ottaa Tahvonlahden 
ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0095) 
toistaiseksi Tarja Tapperin. 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

Tahvonlahden ala-asteen koulua on tähän asti johtanut opettajanviran 
haltija, jolle on annettu määräys hoitaa rehtorin tehtävät opettajan viran 
ohella. Koska koulun oppilasmäärä tulee kasvamaan Kruununvuoren-
rannan rakentamisen myötä, ei nykyinen johtamisjärjestelmä ole enää 
tarkoituksenmukainen. Kouluun on sijoitettu rehtorin virka, joka täyte-
tään 1.8.2017 lukien. 

Rehtorin virka on julistettu haettavaksi Helsingin kaupungin ilmoitusleh-
diksi ottamissa sanomalehdissä 5.3.2017 ja opetusviraston Internet-si-
vuilla 3.3.2017. 

Tahvonlahden ala-asteen koulussa on noin 200 oppilasta. 

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-
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mät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetus-
hallinnon tuntemus.    

Virkaan jätti 20.3.2017 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 
28 hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla on rehtorikokemusta 
vastaavan kaltaisesta koulusta. Haastatteluun osallistuivat perusope-
tuslinjan linjanjohtaja, aluepäällikkö, johtokunnan puheenjohtaja ja 
osaan haastatteluja vastaava henkilöstösuunnittelija. ********** peruutti 
hakemuksensa haastattelun ja johtokunnan lausunnon antamisen jäl-
keen 3.5.2017.

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 Poikkilaakson 
ala-asteen koulun 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 lisäk-
si toiminut koulutuskuntayhtymä Edupolissa kouluttajana ja vs. tiimi-
päällikkönä kaksi vuotta. Hänellä on pitkäkestoista johtamiskoulutusta.

********** on koulutukseltaan liikuntatieteiden tohtori ja peruskoulun luo-
kanopettaja. Lisäksi hän on suorittanut alkukasvatuksen opinnot, las-
tentarhanopettajaopintoja ja opetushallinnon tutkinnon. Hän on toiminut 
yläkoulun rehtorina Nousiaisissa vuodesta 2014 alkaen. Aikaisemmin 
hän on toiminut mm. alakoulun rehtorina Liedossa (8kk), Turun yliopis-
ton liikuntakasvatuksen yliopisto-opettajana (1v 4kk), tohtorikoulutetta-
vana liikuntakasvatuksen laitoksella Jyväskylän yliopistossa, opettajana 
eri kunnissa (1995-2012, josta ajasta 8 v vararehtorina) ja opetustoi-
men laatukoordinaattorina Salossa.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Lisäksi hän on 
suorittanut erityisopettajan opinnot, opetushallinnon tutkinnon sekä joh-
tamisen erikoisammattitutkinnon. Hän on toiminut koulunjohtajana ja 
erityisopettajana Espoossa vuodesta 2014 alkaen. Aikaisemmin hän on 
toiminut Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa opetustoimen ylitarkas-
tajana (2 v), Espoon koulutuskuntayhtymässä kouluttajana (1 v 2 kk), 
Vantaan kaupungilla opetustoimen suunnittelijana (1 v 4kk), erityisope-
tuksen erityisasiantuntijana Opetushallituksessa (3 v 4 kk), Siuntiossa 
opetuspäällikkönä (1 v) ja Amisto -koulutuskuntayhtymässä erityisope-
tuksen koordinaattorina (1 v). Lisäksi hänellä on työkokemusta opetta-
jana 13 vuotta. Hakija on käynyt työnohjaajakoulutuksen ja suorittanut 
näyttötutkintomestarin tutkinnon.
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********** 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 ollut luottamustehtäviä urheilujärjestöissä ja 
hän on toiminut urheiluvalmennustehtävissä. Hakijalla on johtamiskou-
lutusta.

Opetustoimen johtosäännön 20 §:n 4 momentin mukaan rehtorin ottaa 
lautakunnan jaosto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Joh-
tokunnan lausunto on liitteenä. 

Haastattelun jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin 
perusteella esittelijä katsoo, että ********** on parhaimmat edellytykset 
Tahvonlahden ala-asteen kouluun sijoitetun rehtorin viran menestyksel-
liseen hoitamiseen. Hän on hoitanut ansiokkaasti  helsinkiläisen koulun 
rehtorin virkaa lähes kolmen vuoden ajan ja toiminut myös apulaisreh-
torina. Hänellä on näyttöä koulun toiminnan kehittämisestä vastaavan-
kaltaisessa koulussa. Hänet arvioitiin johtamis- ja kehittämisnäkemyk-
siltään soveliaimmaksi virkaan.

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että Tahvonlahden ala-as-
teen 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
Kimmo Mustonen, vs. aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

kimmo.mustonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijayhteenveto_Tahvonlahden aa_25-350-17_3.5.2017.pdf
2 Johtokunnan lausunto Tahvonlahden aa 24.4.2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Oikaisuvaatimusohje, opetuslauta-

kunta
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