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5 §
Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, 
sähkö- ja automaatiotekniikka, työavain Kasko-03-16-20

HEL 2020-002153 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita 28.2.2020 alkaen tois-
taiseksi Stadin ammatti- ja aikuisopiston sähkö- ja automaatiotekniikan 
tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään ********** Virkaan valitulle ei 
aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes  virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 
edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6§:n 2 momentissa tarkoite-
tun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen 
terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden 
kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lu-
kien. 

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli 14.2.2020 mennessä haettavana 
sähkö- ja automaatiotekniikan tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä. 
Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjes-
telmässä työavaimella KASKO-03-16-20.

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 14.2.2020 klo 16.00 mennessä tehtävään haki kolme (3) 
henkilöä. Kaksi hakijaa täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaa-
timuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukai-
sen kelpoisuusvaatimuksen. Muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi 
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tehtävässä edellytettiin opettajakokemusta ammatillisessa koulutuk-
sessa, sähkö- ja työturvallisuusmääräysten tuntemusta, sähköasennus-
töiden vankkaa käytännön osaamista, hyviä tiimityötaitoja, hyviä vies-
tintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä vähintään opistotason insinöörin tut-
kintoa. Tehtävässä edellytettiin myös valmiutta opetuksen kehittämi-
seen ammatillisen koulutuksen reformin pedagogisten tavoitteiden mu-
kaisesti. Edellisten lisäksi luettiin eduksi CADS-osaaminen ja työelä-
mäverkostoissa toimiminen.

Molemmat kelpoiset hakijat kutsuttiin haastatteluun, jotka pidettiin 14.2. 
ja 17.2.2020. Haastattelut suorittivat rehtori ********** koulutuspäällikkö 
**********

**********

**********

**********

**********

**********

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 ********** on näin tehdyn kokonaisarvion perusteel-
la tehtävää hakeneista parhaimmat edellytykset viran menestykselli-
seen hoitamiseen.

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

Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oi-
kaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointi-
järjestelmässä.

Lisätiedot
Markku Tyni, rehtori, puhelin: 09 310 24698

markku.tyni(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta

.


