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30 §
Virkasuhteen täyttäminen, Pihlajamäen ala-asteen koulu, Lehtori 
(musiikki), työavain KASKO-01-1220-20

HEL 2021-001127 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita musiikin lehtorin virkaan 
(vakanssinumero 1763) ********** sekä ensimmäiselle varasijalle 
********** ja toiselle varasijalle **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Rikosrekisterinotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Lehtorin (musiikki) virka (vakanssinumero 1763) on ollut julkisesti haet-
tavana ajalla 7.1.2021 -25.1.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä 
rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointi-
kanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Pihlajamäen ala-
asteen koulu.

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

Viranhaltijan tehtävänä on musiikin lehtorin tehtävät Pihlajamäen ala-
asteen koulussa.

Lehtorin (musiikki) viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mu-
kainen kelpoisuus. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin 
eduksi kokemus kuoro- ja/tai bänditoiminnan ohjaamista peruskoulus-
sa. Lisäksi eduksi luetaan luokanopettajan kelpoisuus.

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

Määräajassa hakemuksen jätti 17 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 16 
hakijalla. 
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Hakemusten perusteella ryhmäkeskusteluihin kutsuttiin seitsemän haki-
jaa: **********

Ryhmähaastattelut suorittivat ajalla 11.2.2021 ja 18.2.2021 rehtori ja 
apulaisrehtori. 

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla ryhmäkeskusteluihin osallistuneilla on työkokemusta peruskou-
lun alakouluikäisten musiikin opettamisesta. ********** on pisin koke-
mus. Hakuilmoituksessa mainittiin katsottavan eduksi kokemuksen 
kuoro- ja/tai bänditoiminnan ohjaamisesta peruskoulussa. Lisäksi 
eduksi ilmoitettiin katsottavan luokanopettajan kelpoisuuden. Hakemus-
ten perusteella kuoro- tai bänditoiminnan ohjaamiskokemusta perus-
koulussa on ********** on luokanopettajan kelpoisuus.

Tehtävässä korostuu toimiminen inklusiivisessa koulussa, jossa toimin-
taa suunnitellaan ja oppimisympäristöjä rakennetaan erilaisille oppijoil-
le. Oppilailla on monenlaista tuen tarvetta. Opettajalta vaaditaan ha-
vainnointikykyä, sekä taitoa ja kykyä huolehtia lasten hyvinvoinnista. 
Koulun aikuiset suunnittelevat toimintaa yhdessä. Opettajalta edellyte-
tään erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Musiikin lehtorin virassa koros-
tuu erityisesti laaja-alainen musiikin opettaminen, sekä oppiaineen yh-
teystyö muiden oppiaineiden kanssa. 

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden koulutuksen, työko-
kemuksen, sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioin-
nin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoi-
tamiseen on **********

Ensimmäiselle varasijalle valittiin **********

Toiselle varasijalle valittiin **********

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

Lisätiedot
Tomi Ojanen, rehtori, puhelin: 310 82956

tomi.ojanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


