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4 §
Virkasuhteen täyttäminen, Hietakummun ala-asteen koulu, Päätoi-
minen tuntiopettaja, englanti ja saksa, työavain KASKO-01-1343-20

HEL 2021-000761 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita päätoimisen tuntiopettajan, 
englanti ja saksa, virkaan **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 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, englanti ja saksa, virka on ollut julkisesti 
haettavana      ajalla 07.01.2021-21.01.2021 Helsingin kaupungin säh-
köisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin 
rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Hietakum-
mun ala-asteen koulu.

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

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen tuntiopettajan, englanti ja sak-
sa, tehtävät Hietakummun ala-asteen koulussa.

Päätoimisen tuntiopettajan, englanti ja saksa, viran kelpoisuusvaati-
muksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista anne-
tun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa mainit-
tiin, että eduksi luetaan kokemus erityisen tuen oppilaiden kanssa työs-
kentelystä, hyvät TVT-taidot ja aktiivinen osallistumisen koulun toimin-
nan kehittämiseen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 
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Määräajassa hakemuksen jätti 21 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 20 
hakijalla. 

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa: ********** 
ja yksi hakija, joka haastattelun jälkeen ilmoitti ottaneensa vastaan toi-
sen tehtävän.

Haastattelun suorittivat ajalla 09.02.2021-15.02.2021 rehtori ja apulais-
rehtorit. 

**********

**********

**********

**********

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, kou-
lutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin 
perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitami-
seen on ********** Hänen valintaansa puoltaa hakemuksesta ja haastat-
telusta välittynyt kuva opettajasta, joka on motivoitunut toimimaan kas-
vattajana ja yhteisöllisyyden edistäjänä kielten opettamisen lisäksi. 
Haastattelussa nousi esiin, että hän osaa toimia hyvin erilaisten oppi-
laiden kanssa. Hän toi haastattelussa esille näkökulmia, jotka etenkin 
suomi toisena kielenä –oppilaiden ja erityisen tuen oppilaiden kohdalla 
mahdollistavat oppimista. Hän on osallistunut aktiivisesti opetussuunni-
telmatyöhön ja hänellä on kehittämisideoita oppilasarvioinnin toteutta-
miseen.

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
Tuula Tuominen, rehtori, puhelin: 31082802

tuula.tuominen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


