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11 §
Lehtorin (matematiikka ja tietotekniikka) virkaan ottaminen, Helsin-
gin luonnontiedelukio, työavain 5-4087-19

HEL 2019-001805 T 01 01 01 01

Päätös

Lukiokoulutuksen päällikkö päätti valita Helsingin luonnontiedelukioon 
sijoitetun matematiikan ja tietotekniikan lehtorin 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

Helsingin luonnontiedelukioon sijoitettu matematiikan ja tietotekniikan 
lehtorin virka vakanssinumero 3995 julistettiin haettavaksi 4.1.2019. 
Hakuaika oli 4.1.- 21.1.2019. Määräaikaan mennessä virkaan oli 27 
hakijaa, joista muodollisesti kelpoisia hakijoita oli 21 ja muodollista kel-
poisuutta vailla olevia 6.

Lukion lehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Lukiossa ai-
neenopetusta antavalta vaaditaan yhdessä opetettavassa aineessa 
vähintään 55 opintoviikon (ov) tai 120 opintopisteen (op) laajuiset pe-
rus- aine- ja syventävät opinnot ja kaikissa muissa aineissa vähintään 
35 ov (60 op) perus- ja aineopinnot. Lisäksi aineenopettajalta vaaditaan 
ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 35 ov (60 op) laajuiset opetta-
jan pedagogiset opinnot. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan 
päättymistä.
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Hakemusasiakirjojen perusteella kutsuttiin seuraavat neljä muodollises-
ti kelpoista hakijaa haastatteluun:

**********

**********

**********

**********

Haastateltavia valittaessa kiinnitettiin huomio seuraaviin asioihin:

- muodollinen kelpoisuus molempiin opetettaviin aineisiin

- ajan tasalla oleva lukiokokemus

- muut ansiot (muu lukion opettajan tehtäviin liittyvä erityisosaaminen)

Haastattelut tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisellä kierroksella 
haastattelijoina toimivat rehtori ja kahdessa haastattelussa rehtorin li-
säksi virka-apulaisrehtori. 

Toisessa vaiheessa haastateltiin ********** Haastattelun tekivät lukio-
koulutuksen päällikkö ja rehtori.

Arvioitaessa hakijoiden tietoja ja taitoja sekä soveltuvuutta tehtävään 
kiinnitettiin haastatteluissa edellä luetellun lisäksi huomiota seuraaviin 
ansioihin ja ominaisuuksiin:

- näkemys ja ideat matematiikan ja tietotekniikan opettamisesta ja ke-
hittämisestä lukiossa

- kokemukset ja ajatukset yhteistyö- ja tiimityötaidoista

- vuorovaikutustaidot

- tietotekninen osaaminen

- verkkopedagoginen osaaminen

- miten haastattelussa välittyy suhde opiskelijoihin

- kehittämis- ja kehittymishalukkuus sekä aktiivisuus

- motivaatio ja halu sitoutua tehtävään.

Haastattelussa olivat seuraavat hakijat:

**********
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**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Lukiokoulutuksen päällikkö katsoo, että ********** on koulutuksen ja 
työkokemuksen osoittamien tietojen ja taitojen sekä haastattelussa 
osoitettujen kykyjen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella 
hakijoista parhaat edellytykset Helsingin luonnontiedelukion matematii-
kan ja tietotekniikan lehtorin tehtävien hoitamiseen ja kehittämiseen. 
Valittu on vakuuttanut vuorovaikutustaidoillaan, motivaatiollaan ja mo-
nipuolisuudellaan.

********** osoitti haastattelussa olevansa valmis kehittämään opettajuut-
taan kaikilla osa-alueilla. Helsingin luonnontiedelukioon sijoitettuun ma-
tematiikan ja tietotekniikan lehtorin virkaan valitaan (3995) **********

Lisätiedot
Timo Hartikka, rehtori, puhelin: 310 82062

timo.hartikka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 11 §.

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 13.05.2019.


