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17 §
Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin aikuislukio, päätoiminen tun-
tiopettaja (englanti ja ruotsi), kaksi tehtävää, työavain KASKO-03-
296-20

HEL 2021-001649 T 01 01 01 01

Päätös

Lukiokoulutuksen päällikkö päätti valita englannin ja ruotsin päätoimi-
sen tuntiopettajan tehtäviin **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2021 lukien.

Virkaan valituille määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava 
kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valitut ovat esittäneet lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 
(504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja selvityksen terveydentilastaan. 
Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ot-
tamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan tehtävät (2 kpl) on ollut 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. 

Viranhaltijan tehtävänä on englannin ja ruotsin päätoimisen tuntiopetta-
jan tehtävät Helsingin aikuislukiossa.

Päätoimisen tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetus-
toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin 
eduksi kokemus työskentelystä aikuiskoulutuksessa sekä aikuisten pe-
rusopetuksen ja aikuisten lukiokoulutuksen tuntemus.
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Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

Määräajassa hakemuksen jätti kuusi hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 
neljällä hakijalla. Hakuajan päättymisen jälkeen kaksi kelpoista hakijaa 
perui hakemuksensa. 

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kaikki neljä teh-
tävään kelpoista hakijaa. Haastatteluun kutsutuista kaksi perui hake-
muksensa myöhemmin. Yksilöhaastatteluissa oli siis kaksi hakijaa: 
Gullsten Natalia ja Salo Antti. **********

Haastattelun suorittivat 11.2.2021 ja 9.3.2021 rehtori ja apulaisrehtori. 

**********

**********

**********

Aikuisten perusopetuksen ja aikuisten lukiokoulutuksen päätoimisen 
tuntiopettajan tehtävässä korostuvat kielitietoisuus, heterogeenisten 
opiskelijaryhmien ohjausosaaminen sekä kyky sopeutua vaihteleviin 
opetustilanteisiin. Tehtävä sijoittuu pääasiassa aikuisten perusopetuk-
seen ja ammattilukioon. Aikuisten perusopetuksen opiskelijat ovat 99-
prosenttisesti vieraskielisiä, vasta aikuisena peruskouluun opiskele-
maan tulleita. Englannin opetusta annetaan myös aikuisten perusope-
tuksen alkuvaiheessa. Ammattilukiossa vieraskielisiä oppijoita on noin 
40 %. Sekä aikuisten perusopetuksen että ammattilukion opiskelija-
ryhmät ovat osaamistasoltaan heterogeenisia, minkä takia esimerkiksi 
omatahtisen oppimisen ohjaamisosaaminen on tärkeä tehtävän menes-
tyksekkäässä hoitamisessa. 

Lukiokoulutuksen päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulu-
tuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin 
perusteella, että **********

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
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


