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Päätös

Toimialarehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammat-
tiopiston varastonhoitajan työsuhteeseen toistaiseksi kosmetologi, väli-
nehuoltaja **********

********** täyttää tehtävälle asetetut kelpoisuusehdot (Hius-ja/tai kau-
neudenhoitoalan perustutkinto tai soveltuva toisen asteen tutkinto).

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnal-
lisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Työaika on 
38,75h/viikossa.

Päätöksen perustelut

Stadin ammattiopistossa oli haettavana 4.5. - 18.5.18 varastonhoitajan 
työsuhde toistaiseksi, alkaen 1.8.2018. Tehtävä oli avoinna Helsingin 
kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-1167-
18. Määräaikaan 18.05.2018 klo 16.00 mennessä tehtävään haki 27 
henkilöä, joista seitsemän (7) täytti tehtävään vaadittavat kelpoisuuseh-
dot. Hakijoista viisi (5) kutsuttiin haastatteluun, joista kaksi (2) perui ha-
kemuksensa.

********** täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on kosmetologin 
perustutkinto, sekä välinehuoltajan ammattitutkinto. Lisäksi hänellä on 
mikrobiologia välinehuoltotyössä koulutus. Hänellä on työkokemusta 
yhteensä yli 15 vuotta väline- ja varastonhoitajan tehtävästä, ja koke-
musta kosmetologin työstä. Hän on ollut Helsingin kaupungilla töissä 
vuodesta 2005. Hänellä on hyvä kokemus alan tuotteista.

********** on tottunut työskentelemään paineen alla ja hän omaa hyvät 
vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot. Työssään hän on tottunut 
käyttämään eri atk-ohjelmistoja.

Hän kuvaa työskentelytapaansa monipuoliseksi ja joustavaksi. Koko-
naisarvion perusteella ********** on tehtävään soveltuvin.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus
Ammatillinen koulutus 15.06.2018
Hyvinvoinnin toimialayksikkö
Toimialarehtori, Hyvinvointi

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 70305 Vilppulantie 14 +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 70 Faksi Alv.nro
neuvonta.opetusvirasto@hel.fi https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-

koulutuksen-toimiala/fi
+358 9 86390 FI02012566

Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikai-
suvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijär-
jestelmässä.

Lisätiedot
Eeva Sahlman, Toimialarehtori, puhelin: 310 81806

eeva.sahlman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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