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Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja ai-
kuisopiston matemaattis-luonnontieellisten aineiden, matematiikan –
tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään filosofian maisteri **********

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

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli 30.11. – 14.12.2018 haettavana 
matemaattis-luonnontieteellisten aineiden, matematiikan –tuntiopetta-
jan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä. Tehtävä oli avoinna Helsingin 
kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-3620-
18. Määräaikaan 14.12.2018 klo 16.00 mennessä tehtävään haki 15 
henkilöä. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin 9 henkilöä.  

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuu-
sehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) yhteisten 
tutkinnon osien opettajaa koskevan 14 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kieli-
taitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot sekä tehtävälle 
asetetut lisäedellytykset.

Valittu on suorittanut tehtävään soveltuvan filosofian maisterin tutkin-
non pääaineenaan matematiikka sekä aineenopettajan pedagogiset 
opinnot. 

Valittu täyttää tehtävän lisäedellytykset sekä eduksi luettavat seikat 
koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella. Hänellä on tuoretta ko-
kemusta sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen opetukseen integroidus-
ta matematiikan opetuksesta, kokemusta ohjaavasta ja valmentavasta 
opettajuudesta, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä käytännön 
kokemusta opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen suunnitte-
lusta. Hän on toteuttanut ammatillisen matematiikan ja luonnontieteel-
listen aineiden opetusta työskennellen monikulttuuristen opiskelijoiden 
kanssa.
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Kokonaisarvion perusteella valittu on tehtävään soveltuvin.

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

Lisätiedot
Helena Lehtinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 648 5756

helena.lehtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


