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16 §
Lehtorin (opinto-ohjaus) virkaan ottaminen, Kallion lukio, työavain 
5-420-19

HEL 2019-005262 T 01 01 01 01

Päätös

Lukiokoulutuksen päällikkö päätti valita opinto-ohjaajan virkaan (nro 
4068) **********

Valitun kieltäytymisen varalle valittiin ensimmäiselle varasijalle 
**********

Virantoimitus 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 (502/2002) 
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

Opinto-ohjaajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 1.-15.3.2019 
Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa 
Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoitus-
paikka on Kallion lukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (17.5.2017, § 22) mukaan opetta-
jan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää 
lukiokoulutuksen päällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on opinto-ohjaajana toiminen. Normaalien opin-
to-ohjaajan tehtävien lisäksi tehtävässä täytyy hallita taidealan erityis-
tehtävälukion erityisvaatimukset sekä pystyä yhteistyöhön muiden lu-
kioiden ja opiskeluhuollon kanssa. Kallion lukion opiskelijoista merkittä-
vä osa hakeutuu jatko-opintoihin ulkomaille. Tästä syystä opinto-ohjaa-
jalla täytyy olla myös hyvä kokemus kansainvälisistä jatko-opiskelu-
mahdollisuuksista.
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Virkaa haki hakuajan kuluessa 48 henkilöä. Hakijoista 44 henkilöä täytti 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. 

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto. 

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 2 henkilöä: **********

Perusteena haastatteluihin valinnassa pidettiin kokemusta lukion opin-
to-ohjaajan tehtävästä, erityisesti kokemusta taidealan erityistehtävä 
lukiosta, kokemusta kansainvälisiin jatko-opintoihin ohjaamisesta sekä 
hakemustekstistä esiin tullutta motivaatiota paikkaa kohtaan. Hakijoita 
haastattelivat lukiokoulutuksen päällikkö ja Kallion lukion rehtori.

**********

**********

Kun huomioidaan hakijoiden koulutus, työkokemus sekä heidän haas-
tattelussa antamansa vastaukset, lukiokoulutuksen päällikkö katsoo 
kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menes-
tykselliseen hoitamiseen edellä esitetyn vertailun perusteella on 
**********

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
Ari Mäkinen, rehtori, puhelin: 310 84425

ari.j.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


