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3 §
Päätoimisen tuntiopettajan (ruotsi, englanti) ottaminen virkasuhtee-
seen, Helsingin aikuislukio, työavain 5-4085-18

HEL 2019-001800 T 01 01 01 01

Päätös

Lukiokoulutuksen päällikkö päätti valita päätoimiseksi tuntiopettajaksi 
********** sekä ensimmäiselle varasijalle **********

Tehtävä alkaa 1.8.2019 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuu-
den (6) kuukauden koeaika. 

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 
edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen 
terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden 
kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lu-
kien.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 
4.1.2019–21.1.2019 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjes-
telmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. En-
simmäinen sijoituspaikka on Helsingin aikuislukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018, § 46) mukaan opetta-
jan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää 
lukiokoulutuksen päällikkö.

Päätoimisen tuntiopettajan tehtävänä on ruotsin ja englannin tuntiopet-
tajan tehtävät Helsingin aikuislukiossa.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 19 henkilöä. Hakijoista 12 henkilöä täytti 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitet-
tiin katsottavan eduksi kokemus aikuisten opettamisesta, maahanmuut-
tajille annettavasta koulutuksesta sekä aikuisten lukiokoulutuksen ja 
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perusopetuksen opetussuunnitelmien tuntemus. Myös kyky opettaa 
englanniksi laskettiin hakijan eduksi.

Päätoimisen tuntiopettajan tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon 
perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoi-
hin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

Ensimmäiseen ryhmähaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 6 
henkilöä: **********

Kutsutuista ********** peruutti tässä vaiheessa hakemuksensa. ********** 
puolestaan ilmoitti ryhmähaastattelun jälkeen, ettei ole käytettävissä 
tähän päätoimisen tuntiopettajan tehtävään.

Hakijoita haastattelivat 7.2.2019 Helsingin aikuislukion rehtori ja apu-
laisrehtori. 

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Hakemusten ja ryhmähaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun kut-
suttiin hakijat ********** Hakijoita haastattelivat 27.2.2019 lukiokoulutuk-
sen päällikkö, aikuislukion rehtori ja apulaisrehtori.

Aikuislukion päätoimisen tuntiopettajan tehtävässä korostuu erilaisten 
opiskelijoiden kohtaaminen ja vieraskielisten opiskelijoiden kielitaidon 
huomioiminen. Hän vastaa tehtävän alkaessa aikuisten perusopetuk-
sen ruotsin ja englannin opetuksesta. Tehtävä edellyttää laaja-alaista 
näkemystä opettamisesta sekä kehittävää työotetta.  

Lukiokoulutuksen päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulu-
tuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin 
perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoi-
tamiseen on **********

**********
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Varasijalle valittu ********** on työskennellyt peruskoulussa, jossa on 
opiskelijaryhmät ovat monikulttuurisia. Näin myös varasijalle valitulla on 
kokemusta kielitietoisesta opetuksesta.

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
Niina Peltonen, rehtori, puhelin: 310 82358

niina.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


