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9 §
Päätoimisen tuntiopettajan (matematiikka, fysiikka ja kemia) ottami-
nen virkasuhteeseen, Porolahden peruskoulu, työavain KASKO-01-
367-19

HEL 2020-001264 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita matematiikan, fysiikan ja 
kemian päätoimisen tuntiopettajan virkaan **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa. 

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen 
terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden 
kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lu-
kien. 

Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Matematiikan, fysiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan virka on ol-
lut julkisesti haettavana ajalla 3.1.2020-22.1.2020 Helsingin kaupungin 
sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin 
rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Porolahden 
peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan 
opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 
päättää aluepäällikkö. 

Viranhaltijan tehtävänä on matematiikan, fysiikan ja kemian päätoimi-
sen tuntiopettajan tehtävät Porolahden peruskoulussa.

Matematiikan, fysiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan viran kel-
poisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kykyä tiimityöhön, valmiutta sa-
manaikais- ja yhteisopettajuuteen sekä joustaviin opetusjärjestelyihin 
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yleis- ja erityisopetuksen välillä. Eduksi luettiin tieto- ja viestintäteknii-
kan pedagoginen osaaminen.

Määräajassa hakemuksen jätti 7 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 1 ha-
kijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 28.1.2020 yksi hakija, 
**********

Haastattelun suorittivat rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

Matematiikan, fysiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan tehtävässä 
edellytetään vahvaa opetettavien aineiden hallintaa sekä kykyä opettaa 
heterogeenisia opetusryhmiä ja eriyttää opetusta oppilaiden tarpeiden 
mukaisesti. Lisäksi kyky yhdistää oppiaineita kokonaisuuksiksi on tär-
keää monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Osana 
matematiikan opetusta tarvitaan myös ohjelmointiosaamista.

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisu-
vaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rek-
rytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksen-
sa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot
Mari Heikkinen, rehtori, puhelin: 310 25840

mari.k.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


