
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (3)
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus
Lukiokoulutus 19.03.2021

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
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

16 §
Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin aikuislukio, päätoiminen tun-
tiopettaja (äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä), kol-
me tehtävää, työavain KASKO-03-295-20

HEL 2021-001674 T 01 01 01 01

Päätös

Lukiokoulutuksen päällikkö päätti valita äidinkielen ja kirjallisuuden 
(suomi toisena kielenä) päätoimisen tuntiopettajan tehtäviin **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 lukien.

Virkaan valituille ei aseteta koeaikaa, koska he työskentelevät Helsin-
gin kaupungin lukiokoulutuksessa lukuvuonna 2020–2021. 

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtäviin valitut ovat esittäneet lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 
(504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes tehtäviin valitut ovat esit-
tänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitet-
tävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tie-
doksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan tehtävät ovat olleet julkisesti haettavana 
ajalla 07.01.2021–25.01.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekry-
tointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikana-
vissa. Tehtävien ensimmäinen sijoituspaikka on Helsingin aikuislukio.

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

Päätoimisten tuntiopettajien tehtävänä on äidinkielen ja kirjallisuuden 
päätoimisen tuntiopettajan (suomi toisena kielenä -opetus) tehtävät 
Helsingin aikuislukiossa aikuisten perusopetuksessa ja aikuisten lukio-
koulutuksessa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden päätoimisen tuntiopettajan kelpoisuusvaa-
timuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista anne-
tun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.
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Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin 
eduksi kokemus työskentelystä aikuiskoulutuksessa sekä aikuisten pe-
rusopetuksen ja aikuisten lukiokoulutuksen tuntemus.

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

Määräajassa hakemuksen jätti 21 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 17 
hakijalla. 

Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin 12 hakijaa. 
Ryhmähaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin seitsemän 
hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat ajalla 10.–11.3.2021 rehtori, apulaisrehtori ja 
s2-ohjaaja. 

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opetuksen 
päätoimisen tuntiopettajan tehtävässä korostuu aikuisten oppijoiden 
opetusosaaminen sekä erilaisten oppijoiden kohtaaminen. Päätoimisen 
tuntiopettajan tehtävät sijoittuvat pääasiassa aikuisten perusopetuk-
seen, joten aikuisten perusopetuksen opiskelijaprofiilin tuntemus on 
tärkeää. Helsingin aikuislukiossa opetusta suomi toisena kielenä ja kir-
jallisuus -oppimäärässä annetaan luku- ja kirjoitustaidon koulutuksesta 
aikuisten lukiokoulutukseen asti. Suomen kielen opetusta annetaan 
myös aineopiskelijoille tasoilla 0–B1.2, joten erilaisten vieraskielisten 
aikuisten oppijoiden opetusosaaminen on tärkeää.  Myös aikuisten lu-
kiokoulutuksen suomi toisena kielenä -opetus on tehtävässä mahdolli-
nen.

Lukiokoulutuksen päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulu-
tuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin 
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perusteella, että parhaat edellytykset päätoimisen tuntiopettajan tehtä-
vien (3 tehtävää) menestykselliseen hoitamiseen 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
Niina Peltonen, rehtori, puhelin: 310 82358

niin.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


