
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6)
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus
Lukiokoulutus 13.03.2019

Lukiokoulutuksen päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

+358 9 86390 FI02012566

4 §
Tuntiopettajan (liikunta) ottaminen virkasuhteeseen, Sibelius-lukio, 
työavain 5-4098-18

HEL 2019-001809 T 01 01 01 01

Päätös

Lukiokoulutuksen päällikkö päätti valita Sibelius-lukioon sijoitetun lii-
kunnan tuntiopettajan tehtävään toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2019 lukien.

Tehtävään valitulle määrätään tehtävän toimituksen aloittamisesta al-
kava kuuden (6) kuukauden koeaika. 

Tehtävään valitun täytyy esittää rikosrekisteriote (lasten kanssa työs-
kentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (502/2002) edel-
lyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun ri-
kosrekisteriotteen rikosrekisteriote.

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt selvityksen 
terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden 
kuluessa tehtävään ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien.

Päätöksen perustelut

Tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 4.1.2019 – 21.1.2019 Hel-
singin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa 
Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoi-
tuspaikka on Sibelius-lukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (17.5.2017, § 22) mukaan opetta-
jan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan suhteeseen päättää lu-
kiokoulutuksen päällikkö.

Toistaiseksi palkattavan tuntiopettajan tehtävänä on lukion liikunnan 
opettajan tehtävät Sibelius-lukiossa. 

Tehtävää haki hakuajan kuluessa 21 henkilöä. Hakijoista 14 henkilöä 
täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun ase-
tuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. 

Tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä 
säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koe-
teltu kansalaiskunto. 
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Sibelius-lukion vs. rehtori, apulaisrehtori ja musiikin apulaisrehtori kävi-
vät hakemukset läpi yhdessä lukiokoulutuksen päällikön kanssa. Ha-
kemuksia arvioitiin seuraavin kriteerein

1. Kelpoisuusehtojen täyttyminen 

2. Työkokemus 

3. Vapaan tekstikenttäkuvauksen perusteella arvioitu hakijan soveltu-
vuus Sibelius-lukioon.

Ensimmäinen haastattelukierros pidettiin ryhmähaastatteluna 1.2.2019 
ja siihen kutsuttiin haastattelijoiden yhteisellä päätöksellä hakemusten 
perusteella seuraavat neljä hakijaa: 

**********

**********

**********

**********

Ryhmähaastatteluun osallistuivat hakijoiden lisäksi vs rehtori ja apulais-
rehtori. 

Ryhmähaastattelun perusteella toiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin 
hakijat **********

Toiseen haastatteluun osallistuivat hakijoiden lisäksi lukiokoulutuksen 
päällikkö ja rehtori. Haastattelu pidettiin 8.2.2019.

**********

**********

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** oli ensisijainen valin-
ta avoinna olleeseen tehtävään. Hän ei kuitenkaan ottanut paikkaa vas-
taan.

**********

**********

**********

**********
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Lukiokoulutuksen päällikkö katsoo hakijoiden kelpoisuuden, työhake-
muksen, työkokemuksen sekä haastatteluissa esiin nousseiden seikko-
jen pohjalta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edelly-
tykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on ********** monipuoli-
nen osaaminen ja kyky kehittää lukion liikunnan opiskelua sekä taito 
huomioida opiskelijat ja työyhteisön jäsenet nostivat hänet ykkössijalle.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oi-
kaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä 
rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuk-
sensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot
Marja Honkaheimo, vs. rehtori, puhelin: 310 86500

marja.honkaheimo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 4 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Mervi Willman
lukiokoulutuksen päällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.04.2019.


