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43 §
Päätoimisen tuntiopettajan (kotitalous) virkaan ottaminen, Laajasa-
lon peruskoulu, työavain KASKO-01-268-19

HEL 2020-001267 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita päätoimisen tuntiopettajan 
virkaan (kotitalous) kasvatustieteen maisteri ********** sekä ensimmäi-
selle varasijalle filosofian maisteri **********

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

Päätoimisen tuntiopettajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 
3.1.2020–22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjes-
telmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran 
ensimmäinen sijoituspaikka on Laajasalon peruskoulu.

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

Viranhaltijan tehtävänä on kotitalouden opettajan tehtävät Laajasalon 
peruskoulussa.

Päätoimisen tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetus-
toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
1998/986 mukainen kelpoisuus.

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

Määräajassa hakemuksen jätti 38 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 31 
hakijalla. 

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 9 hakijaa, joista 
yksi ei osallistunut haastatteluun. Videohaastatteluun osallistuivat 
**********
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Haastatteluihin 7.2.2020 kutsuttiin kolme hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat rehtori ja apulaisrehtori.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 
2015. Tutkinnon pääaineena on kotitalous, sivuaineina kasvatustiede, 
elintarviketieteet ja ruokakulttuurin monitieteinen opintokokonaisuus. 
Hakija on toiminut vuodesta 2016 alkaen perusopetuksen kotitalouden 
opettajana Helsingin kaupungin palveluksessa. Lisäksi hän on ollut 
pääkaupunkiseudulla työväenopiston kotitalouden opettajana neljän 
vuoden ajan.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, valmistumis-
vuosi 2006. Tutkinnon pääaineena on kotitaloustiede, sivuaineina kas-
vatustiede ja erityispedagogiikka. Lisäksi hakija on suorittanut terveys-
tiedon monitieteisen opintokokonaisuuden. Hakija on toiminut vuosina 
2007–2008 kotitalouden ja terveystiedon opettajana Tuusulan kunnas-
sa, vuosina 2008–2010 Keravan kaupungissa, vuosina 2010–2017 
Vantaan kaupungissa ja vuodesta 2017 alkaen Helsingin kaupungin 
palveluksessa.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 
2013. Tutkinnon pääaineena on kotitaloustiede, sivuaineena terveys-
tiede. Lisäksi hakijalla on ravitsemusteknikon tutkinto vuodelta 1996. 
Hakija on toiminut Helsingin kaupungin palveluksessa kotitalouden ja 
terveystiedon opettajana lukuvuonna 2019–2020. Aiemmin hän on ollut 
yläkoulun kotitalouden ja terveystiedon sekä alakoulun valinnaisen koti-
talouden opettajana noin vuoden ajan. Lisäksi hän on ollut luokanopet-
tajan ja kotitalousopettajan sijaisena yhteensä noin kuusi vuotta Hel-
singissä, Espoossa ja Vantaalla. Hakija on toiminut pääkaupunkiseu-
dulla ammatillisen erityisoppilaitoksen palveluksessa 2 vuotta ja 2 kuu-
kautta vuosina 2015–2017.

Kaikilla hakijoilla on kokemusta perusopetuksen kotitalouden opettajan 
tehtävästä. Haastatteluissa kaikki hakijat esittivät näkemyksensä yhtei-
sopettajuuteen, digitaaliseen oppimiseen ja portfolioarviointiin sekä 
opetuksen kehittämiseen liittyen.

Kotitalouden opettajan tehtävässä korostuu yhteistyö, monipuolisuus ja 
vahva pedagoginen ammattitaito. 

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, kou-
lutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin 
perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitami-
seen on ********** Haastattelussa ********** osoitti hallitsevansa ainepe-
dagogiikan ja kykynsä opetuksen kehittämiseen sekä yhteisopettajuu-
teen. Hän kuvaa yhteisopettajuutta ja toimintaansa työyhteisössä konk-
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reettisella tavalla. Hänen valintaansa puoltaa hänen monipuolinen työ-
kokemuksensa ja vahva näkemyksensä opetustyön kehittämiseen.

Varasijalle valittiin ********** Hänen valintaansa puoltaa hänen koulu-
tuksensa ja työkokemuksensa. Hänellä on kokemusta yhteisopettajuu-
desta ja digitaalisista oppimisympäristöistä sekä vahva näkemys ope-
tustyön kehittämisestä.

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
Marja Riitta Rautaparta, rehtori, puhelin: 310 80785

marja.rautaparta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


