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2 §
Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tunti-
opettaja (2 virkasuhteista tehtävää), sähkö- ja automaatiotekniikan 
perustutkinto, työavain KASKO-03-88-19

HEL 2020-001404 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja ai-
kuisopiston sähkö- ja automaatiotekniikan tuntiopettajan virkasuhtei-
seen tehtävään **********

********** palkataan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan ehdolla, että 
hän suorittaa opettajan pedagogisen kelpoisuuden 31.12.2023 men-
nessä. Virantoimitus alkaa 15.2.2020.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli 5.12.2019 mennessä haettavana 
kaksi sähkö- ja automaatiotekniikan tuntiopettajan virkasuhteista tehtä-
vää. Tehtävät olivat avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekry-
tointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-88-19.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen 
(20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimas-
sa olevaan virkasuhteeseen päättää yksikön päällikkö eli Stadin am-
matti- ja aikuisopistossa Kampuksen 5 rehtori.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Viranhaltijan tehtävänä ovat sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkin-
toon kuuluvat opetustehtävät ja ensimmäisenä sijoituspaikkana Kam-
pus 5 osoitteessa Sturenkatu 22. 

Määräaikaan 5.12.2019 klo 16.00 mennessä tehtävään haki kaksi (2) 
henkilöä. Yksi hakija täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaisen 
kelpoisuusvaatimuksen. Muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi tehtä-
vässä edellytettiin sähkö- ja työturvallisuusmääräysten tuntemusta, 
sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan vahvaa perusosaamista 
ja siihen liittyvää asennusosaamista, opettajakokemusta ammatillisesta 
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koulutuksesta, hyviä tiimityötaitoja sekä vähintään opistotason insinöö-
rin tutkintoa. 

Tehtävässä edellytettiin myös valmiutta opetuksen kehittämiseen am-
matillisen koulutuksen reformin pedagogisten tavoitteiden mukaisesti. 
Edellisten lisäksi luettiin eduksi kokemus HOKS:ien laadinnasta, 
CADS-osaaminen ja monipuoliset digitaaliset taidot, alan työelämäver-
kostoissa toimiminen, ohjaavan työotteen osaaminen, kokemus maa-
hanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisesta ja yksilöllisten ope-
tusjärjestelyjen suunnittelusta.

Molemmat hakijat kutsuttiin haastatteluun, jotka pidettiin 11.12. ja 
18.12.2019. Haastattelut suorittivat rehtori Markku Tyni sekä koulutus-
päällikköt Kim Polamo ja Maria Vänskä.

********** täyttää kyseiselle sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkin-
non tuntiopettajan tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoi-
suusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) am-
matillisten opintojen opettajan 13 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaito-
vaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot. Hakija on suoritta-
nut tehtävään soveltuvan teknologiajohtaminen, robotiikka, tekniikan 
sovellukset (yamk) teknologiajohtamisen ylemmän ammattikorkeakou-
lututkinnon.

********** täyttää hakuilmoituksessa esitettyjen lisäedellytysten osalta 
tehtävän seuraavat vaatimukset: Sähköturvallisuusmääräysten vankka 
tuntemus, sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan vahva peruso-
saaminen ja siihen liittyvä asennusosaaminen, opettajakokemus am-
matillisesta koulutuksesta, sekä vähintään opistotason insinöörin tutkin-
to. Edellisten lisäksi luettiin eduksi kokemus HOKS:ien laadinnasta, 
CADS-osaaminen ja monipuoliset digitaaliset taidot, alan työelämäver-
kostoissa toimiminen, ohjaavan työotteen osaaminen, kokemus maa-
hanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisesta ja yksilöllisten ope-
tusjärjestelyjen suunnittelusta, joiden osalta hakija täytti vaatimukset.

********** on suorittanut tehtävään soveltuvan sähkövoimatekniikan 
koulutusohjelman (amk.) sähkö-ja automaatioteknologian insinöörin 
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

********** on suorittamassa sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkin-
non tuntiopettajan tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoi-
suusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) am-
matillisten opintojen opettajan 13 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaito-
vaatimusta koskevien säännösten mukaisten ehtojen koulutusta. Hän 
valmistuu opintosuunnitelman mukaan vuoden 2020 aikana.
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********** täyttää tehtävän kaikki hakuilmoituksessa esitetyt lisäedelly-
tykset sekä eduksi luettavat seikat koulutuksensa ja työkokemuksensa 
perusteella. Tehtävässä oli lisäedellytyksenä sähköturvallisuusmää-
räysten vankka tuntemus, sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan 
vahva perusosaaminen ja siihen liittyvä asennusosaaminen, opettaja-
kokemus ammatillisesta koulutuksesta, hyvät tiimityötaidot sekä vähin-
tään opistotason insinöörin tutkinto. Tehtävässä edellytettiin myös val-
miutta opetuksen kehittämiseen ammatillisen koulutuksen reformin pe-
dagogisten tavoitteiden mukaisesti. Tehtävässä luettiin eduksi kokemus 
HOKS:ien laadinnasta, CADS-osaaminen ja monipuoliset digitaaliset 
taidot, alan työelämäverkostoissa toimiminen, ohjaavan työotteen 
osaaminen, kokemus maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oh-
jaamisesta ja yksilöllisten opetusjärjestelyjen suunnittelusta.

Molemmilla hakijoilla on alan ammatillista työkokemusta ja ammatillisen 
koulutuksen opettajan työkokemusta.

Valintaprosessissa on selvitetty kunkin hakijan kelpoisuutta, koulutusta 
ja työkokemusta sekä tehtävältä vaadittavia lisäedellytyksiä ja eduksi 
luettavia seikkoja hakemuksen, ansioluettelon ja haastattelun avulla. 
Rehtori katsoo, että kokonaisarvion perusteella tehtävää hakeneista 
parhaimmat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on 
**********

********** täyttää myös perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitys-
perusteet julkisiin virkoihin (taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto).

Pöytäkirjanote ja oikaisuvaatimusohje lähetetään hakijoille Helsingin 
kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä

Lisätiedot
Markku Tyni, rehtori, puhelin: 040 6837567

markku.tyni(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


