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25 §
Tuntiopettajan, sosiaali- ja terveysala, virkasuhteeseen ottaminen, 
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, työavain 03-42-21

HEL 2021-005428 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita sosiaali- ja terveysalan 
tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään ********** Tehtävä on voimas-
sa toistaiseksi ja alkaa 1.6.2021.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan 
opettajan ottamisesta virkasuhteeseen päättää rehtori. Tehtävän palk-
kaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetus-
henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitulla on 
puolen vuoden koeaika. 

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 22.3.2021 - 5.4.2021 
sosiaali- ja terveysalan virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä. Virkasuh-
teisen tehtävän sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kam-
pus yksi (Teollisuuskadun 23:n toimipaikka).

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjes-
telmässä työavaimella 03-42-21. Määräaikaan 5.4.2021 klo 16 men-
nessä tehtävään haki kolmekymmenyksi (31) henkilöä. Hakijoista kak-
sikymmentäviisi (25) henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/988 (Muutettu 1150/2017) 
mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. 

Viranhaltijan tehtävänä on terveysalan tuntiopettajan tehtävät sosiaali- 
ja terveysalan koulutuksissa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa, kam-
pus ykkösellä. Opettajan tehtävänä on opiskelijoiden opetus ja ohjaus 
sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelu. Am-
matillinen opettaja työskentelee myös osana opettajatiimiä. Hakuilmoi-
tuksessa katsottiin eduksi kokemus sosiaali- ja terveysalan perustut-
kinnon sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opetuksesta sekä 
työskentely hoitotyön eri käytännön tehtävissä.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella neljä (4) hakijaa, joista 
kaikki osallistuivat haastatteluun. Haastattelijana toimi kampus ykkösel-
lä toimiva sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö ********** Haastatte-
lut pidettiin 12.4.2021. Lisäksi kampusrehtori ********** haastatteli 
********** 12.4.2021.
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Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtori ********** katsoi hakijoiden työ-
kokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluissa ilmenevien seikkojen 
kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset viran menestyk-
selliseen 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
Marika Lehvonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 21765

marika.lehvonen(a)hel.fi
Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 310 81925

osaro.eguavoen(a)hel.fi

Annele Ranta
rehtori

Liitteet

1 KASKO-03-42-21 hakijat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-

lautakunta
.


