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Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntio-
pettajan tehtävä, matemaattis-luonnontieteelliset aineet, työavain 5-
2045-19
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Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin am-
matti- ja aikuisopiston matemaattis-luonnontieteellisen opettajan mää-
räaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2019-31.7.2020 DI ********** Määräai-
kaisuuden syynä on tilapäinen lisäopettajatarve.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnal-
lisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli 22.5 - 5.6.2019ajalla haettavana 
matemaattis-luonnontieteellisten aineiden määräaikainen opettajan teh-
tävä ajalle 1.8.2019 – 31.7.2019. Tehtävä oli avoinna Helsingin kau-
pungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-2045-19. 
Määräaikaan 5.6.2019  klo 16.00 mennessä tehtävään haki 13 henki-
löä. Haastatteluun kutsuttiin 9 henkilöä.

Tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista an-
netun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) yhteisten tutkinnon 
osien opettajaa koskevat kelpoisuusehdot täyttyvät DI ********** kohdal-
la. Valitulla on Diplomi-insinöörin tutkinto sekä opettajan kelpoisuus.

Valittu täyttää tehtävän lisäedellytykset sekä eduksi luettavat seikat 
koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella. Hänellä on kokemusta 
ohjaavasta ja valmentavasta opettajuudesta, hyvät vuorovaikutus- ja 
tiimityötaidot sekä käytännön kokemusta ammatillisesta koulutuksesta 
ja monikulttuuristen opiskelijoiden opetuksesta ja ohjauksesta. 

Kokonaisarvion perusteella valittu on tehtävään soveltuvin.

Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oi-
kaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointi-
järjestelmässä.
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Lisätiedot
Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 661 5064

satu.suihkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakenet Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-

lautakunta
.


