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KOULTK § 30
Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 14411140), sijoituskoulu
Takamaa, oli haettavana Ylöjärven kaupungin rekrytointiohjelmassa,
kaupungin ilmoitustaululla sekä työvoimapalvelujen sivuilla
(te-palvelut.fi).
Hakijoita virkaan oli 48. Hakemusasiakirjoihin annettiin mahdollisuus
tutustua kaupungintalolla.
Hakijoita haastattelivat opetuspäällikkö Leena Pöntynen ja Takamaan koulun rehtori Timo Juvakka. Haastatteluun kuului osana ryhmätoimintatilanne, jossa edellä mainittujen lisäksi olivat paikalla
Veittijärven koulun rehtori Satu Lahtinen (virkavapaalla) ja vs. rehtori
Päivi Anttila.
Takamaan koululle sijoitettuja luokanopettajan virkoja oli haettavana
kaksi. Virkoihin haastateltiin seuraavat hakijat, joilla oli virkaan vaadittava kelpoisuus: Antti Karvonen, Heini Ristimäki, Sanna Salonen
ja Riikka Simonen. Hakijoista Kaisa Valtanen haastateltiin erikseen.
Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös koskee vain toista
avoinna olleen viran täyttöä. Avoinna olleeseen virkaan etsittiin kehittämishaluista ja yhteistyötaitoista opettajaa. Eduksi luettiin taito ja
kiinnostus opettaa musiikkia ja englantia.
Haastattelujen ja ryhmätoimintatilanteen jälkeen em. rehtorit ja
opetuspäällikkö kävivät hakijoista arviointikeskustelun. Keskustelun
jälkeen rehtori Juvakka esitti, että toiseen haettavana olevista
viroista valitaan KM, FM Riikka Simonen ja varalle KM Antti
Karvonen. Sivistysjohtaja teki asiasta rehtorin esityksen mukaisen,
nyt oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen 3.3.2014.
Valinnan perustelut
KM, FM Riikka Simonen on työskennellyt Takamaan koululla kaksi
lukuvuotta. Työtehtäviensä hoidossa hän on osoittanut vahvaa kehittämishakuisuutta ja luontaista yhteistyökykyä. Kokonaisuutena
tehtävien hoito on ollut kiitettävää. Palaute huoltajilta ja työtovereilta
on ollut erinomaista.

Henkilörekrytoinneissa valintapäätös perustuu aina hakijoista
tehtävään kokonaisarvioon. Valinnan kannalta ratkaisevassa
asemassa muodollisen pätevyyden ja opintosuoritusten lisäksi ovat
työkokemus, työstä saatu palaute, haastattelutilanne sekä siihen
mahdollisesti liitetyt tehtävät. Tämän kokonaisarvion perusteella KM,
FM Riikka Simonen nousi vahvimmaksi ehdokkaaksi haettavana
olleeseen virkaan.
Oikaisuvaatimus

KM Sanna Salonen on tehnyt 13.3.2014 päivätyn oikaisuvaatimuksen sivistysjohtaja Matti Hurstin 3.3.2014 § 25 tekemästä
päätöksestä. Salosen mukaan em. päätös tulee kumota, koska se
on Salosen mukaan sekä epätarkoituksenmukainen että
lainvastainen. Lisäksi hän vaatii, että Sanna Salonen pitäisi valita
ansioituneempana tähän virkaan.
Perusteluiksi Salonen mm. esittää hänen virkaan valittua pidemmän
työkokemuksensa (kymmenen vuotta) ja musiikin erikoistumisopinnot. Salonen opettaa tällä hetkellä musiikkia Takamaan koulun 3., 4.
ja 5. luokille. Musiikin lisäksi Salosella on suoritettuna liikunnan,
suomen kielen ja kirjallisuuden sekä erityispedagogiikan
erikoistumisopinnot.
Oikaisuvaatimuksessaan Salonen korostaa erityisesti sitä, että hän
on koulutukseltaan ja työkokemukseltaan ansioituneempi hakija kuin
virkaan valittu Simonen.
Valintapäätöksen epätarkoituksenmukaisuutta Salonen perustelee
sillä, että Hurstin tekemä päätös jättää huomiotta lasten edun. Tässä
Salonen viittaa siihen, että hänen valitsematta jättäminen saattaa
aiheuttaa opettajan vaihtumisen hänen nyt opettamalleen
opetusryhmälle.
Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on kokouksen oheismateriaalina.

Säädöspohja

Yleiset nimitysperusteet Suomen perustuslain 125 §:n mukaan
julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Opetushallituksen hallintojohtaja Matti Lahtinen ja valtioneuvoston
kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen (ent. Opetushallituksen
pääjohtaja) kuvaavat perustuslaissa mainittuja nimitysperusteita
kirjassaan "Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä" näin:
"Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksessa ja työkokemuksessa
hankittuja tietoja ja taitoja.
Kyvyllä tarkoitetaan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämä
henkilön ominaisuuksia, kuten luontaista lahjakkuutta,

järjestelykykyä, aloitteellisuutta ja muita vastaavia tehtävän
hoitamisen kannalta tarpeellisia kykyjä.
Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä
nuhteetonta käytöstä.
Säännös tulee sovellettavaksi erityisesti nimitys- tai muussa valintatilanteessa hakijoita vertailtaessa. Hakijoiden vertailu nimitysperusteiden pohjalta on kokonaisharkintaa." (Lahtinen ja Lankinen 2013)
Lahtinen ja Lankinen viittaavat lisäksi kirjassaan Korkeimman
hallinto-oikeuden päätökseen, joka korostaa nimitysperusteiden
pohjana olevaa kokonaisharkintaa (KHO 28.6.2005, taltio 1609):
"Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksensä perusteluissa muun
muassa, että opetuslautakunnan suorittama valinta on perustunut
hakijoiden vertailuun, jossa koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi on
otettu huomioon opetuslautakunnan haastattelussa esiin tulleet
seikat sekä hakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet. Tähän nähden
ja vaikka kahdella hakijalla olikin pidempi kokemus peruskoulun johtamisesta, opetuslautakunta ei menetellyt yleiset virkanimitysperusteet sisältävän perustuslain 125 §:n 2. momentin vastaisesti päättäessään kokonaisarvion perusteella valita rehtorin virkaan
kolmannen henkilön. Virkaan valitulla oli vaadittavaa työkokemusta
kolme kuukautta, kun muilla hakijoilla työkokemusta oli 13 ja 20
vuotta."
Yhteenveto

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen perusteet ovat
hyvin pitkälle samat kuin edellä kuvatussa KHO:n päättämässä
tapauksessa. Valinnan kannalta ratkaisevaan rooliin hakijoiden
vertailussa nousivat työhaastattelussa esiin tulleet seikat sekä
hakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet. Valintapäätös on
pohjautunut lain mukaiseen kokonaisharkintaan, joten päätös ei ole
lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu päätöksen kumoamista myös sillä
perusteella, että päätös on epätarkoituksenmukainen. Koska
valintaprosessissa tavoite on ollut valita avoinna olleeseen virkaan
paras hakija ja opettaja, ei päätös voi olla lähtökohtaisesti lasten
edun vastainen ja siten epätarkoituksenmukainen.

Oheismateriaali

- Sanna Salosen oikaisuvaatimus
- viran hakuilmoitus
- hakijoiden vertailulista (Salonen ja Simonen)

Lisätiedot

Matti Hursti, p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää hylätä Sanna Salosen oikaisuvaatimuksen aiheettomana edellä selosteosassa kerrotuin perustein.
Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
-----

