
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (4)
Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

POL/1
16.05.2017

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

1
Hiidenkiven peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran 
täyttäminen

HEL 2017-005247 T 01 01 01 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää ottaa Hiidenkiven 
peruskouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0050) tois-
taiseksi Maria Klaavun. 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

Hiidenkiven peruskouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka tulee  
avoimeksi 1.8.2017. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi Helsingin 
kaupungin ilmoituslehdiksi ottamissa sanomalehdissä 5.3.2017 ja ope-
tusviraston Internet-sivuilla 3.3.2017. 

Hiidenkiven peruskoulussa on noin 750 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-
mät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetus-
hallinnon tuntemus.    

Virkaan jätti 20.3.2017 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 
23 hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla on pidempiaikaista 
johtamiskokemusta vastaavankaltaisesta koulusta. Yksi hakija peruutti 
hakemuksensa ennen haastattelua. Haastatteluun osallistuivat peruso-
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petuslinjan linjanjohtaja, aluepäällikkö, johtokunnan puheenjohtaja ja 
vastaava henkilöstösuunnittelija. 

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

********** on koulutukseltaan filosofian kandidaatti (maisterin arvo). Li-
säksi hän on suorittanut aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot, 
yhteiskuntatieteen sivuainekokonaisuuden, suomen kielen aine- ja sy-
ventävät opinnot, kotimaisen kirjallisuuden aineopinnot ja opetushallin-
non tutkinnon. Hän on toiminut Hiidenkiven peruskoulun apulaisrehtori-
na (virka) vuodesta 2011 alkaen ja aikaisemmin opettajana Helsingissä 
12 vuotta (josta ajasta 1 v apulaisrehtorina), Vantaalla 10 kk ja Imatral-
la lähes kolme vuotta. Hakija on ollut mukana mm. nuorisotoimen ja 
kulttuuritoimen kanssa toteutettavissa kehittämishankkeissa. Hän on 
osallistunut rehtoreiden NPDL-muutosvalmentajakoulutukseen.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Lisäksi hän on 
suorittanut erityisopettajan opinnot ja opetushallinnon tutkinnon. Hän 
on toiminut Tampereella Pohjois-Hervannan koulun rehtorina vuodesta 
2010 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Tampereella neljä vuotta 
apulaisrehtorina (virka), rehtorin sijaisena ½ vuotta ja opettajana 13 
vuotta.  Hakija on toiminut luennoitsijana Pisa-konferenssissa (2005), 
ollut rehtorijäsenenä Tampereen kaupungin perusopetuksen työryhmis-
sä ja aluetiimissä ja saanut Tampereen kaupungin kehittäjäpalkinnon. 
Hän on osallistunut mm. oppilaitosjohdon koulutukseen sekä strategi-
nen johtaminen opetustoimessa-kurssille.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri.  Lisäksi hän on 
suorittanut opetustoimen hallinnon ja johtamisen opintokokonaisuuden 
sekä johtamisen erikoisammattitutkinnon. Hakija  on toiminut Espoossa 
Pohjois-Tapiolan koulun rehtorina vuodesta 2004 alkaen. Aikaisemmin 
hän on toiminut Hyvinkäällä rehtorina vuoden ja opettajana Espoossa 
14 vuotta. Hakija on suorittanut johdon työnohjaaja ja coach-tutkinnon 
sekä kriisityönohjaajan ja johdon taloustieto –opinnot.

********** 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 
(Tehtaankadun aa 8 v ja Kruununhaan ya 2 v). Aikaisemmin hän on toi-
minut Helsingissä opettajana kahdeksan vuotta, josta ajasta kuusi vuot-
ta apulaisrehtorina sekä Vantaalla opettajana kolme vuotta. Lisäksi hä-
nellä on työkokemusta musiikkiterapeuttina (2 v).
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********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Lisäksi hän on 
suorittanut erityisopettajan opinnot, opetushallinnon tutkinnon ja johta-
misen erikoisammattitutkinnon. Hän on toiminut Helsingissä rehtorina 
vuodesta 2007 alkaen ja aikaisemmin opettajana 18,5 vuotta. Hän on 
osallistunut mm. oppilaitosjohdon rekrytointikoulutusohjelmaan.

Opetustoimen johtosäännön 20 §:n 4 momentin mukaan rehtorin ottaa 
lautakunnan jaosto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Hii-
denkiven peruskoulun johtokunta kannattaa yksimielisesti Maria Klaa-
vun nimittämistä Hiidenkiven peruskoulun rehtorin virkaan.

Haastattelun jälkeen suoritetussa hakijoiden ansioiden kokonaisarvioin-
nissa muiden hakijoiden edelle nousivat ********** Heillä on molemmilla 
kokemusta peruskoulun toiminnan johtamisesta. ********** on toiminut 
pitkään suuren yhtenäisen peruskoulun rehtorina. ********** on toiminut 
rehtorina ala- ja yläasteen kouluissa sekä apulaisrehtorina yhtenäises-
sä peruskoulussa. Heidät kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti 
Psycon Oy.

Molemmilla henkilöarviointiin kutsutuilla hakijoilla on hyvät edellytykset 
Hiidenkiven peruskoulun johtamiseen. Kokonaisarvioinnin perusteella 
esittelijä katsoo, että ********** täyttää rehtorin viran vaatimukset parhai-
ten. Hänen valintaansa puoltaa vankka yhtenäisen peruskoulun johta-
mis- ja kehittämisosaaminen sekä käytännössä osoitettu näyttö koulun 
kehittämistyössä ja erityisesti digitalisaation edistämisessä koulun toi-
minnassa. Koulun johtokunta kannattaa hänen valintaa rehtoriksi. Myös 
Psycon Oy:n henkilöarvio tukee valintaa..

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että Hiidenkiven peruskou-
luun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan valitaan Maria Klaavu.  

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
Ulla-Maija Vähäsarja, aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

ulla-maija.vahasarja(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijayhteenveto_Hiidenkiven pk_ 25-341-17.pdf
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2 Johtokunnan lausunto Hiidenkiven pk 18.4.2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Oikaisuvaatimusohje, opetuslauta-

kunta
.


