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9 §
Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tieto- ja viestintätekniikan 
tuntiopettaja, työavain KASKO-03-44-20

HEL 2020-006311 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti ottaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tieto- ja viestintä-
tekniikan tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään 1.7.2020 alkaen 
**********

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

Haku tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään oli avoinna 16.3. -
19.4.2020 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmäs-
sä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Virkaa haki 
6 hakijaa. Kaikki hakijat täyttivät opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-
vaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mu-
kaisen kelpoisuusvaatimuksen. Lisäksi haussa edellytettiin käytännön 
kokemusta tieto- ja viestintätekniikan tehtävistä.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsotta-
van eduksi kokemuksen hyvinvointiteknologian ja / tai ohjelmistokehi-
tyksen tehtävistä sekä kokemuksen ja osaamisen asiakasrajapinnassa 
työskentelystä ja kehittämismyönteisen ja -hakuisen toimintaotteen.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan pää-
töksen tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virka-
suhteeseen tekee rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon 
opetustehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.
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4.5.2020 pidettyyn haastatteluun kutsuttiin hakijoista neljä. Haastatteli-
joina toimivat rehtori ********** koulutuspäällikkö ********** lehtori 
********** ja lehtori **********

Rehtori katsoo hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelui-
den perusteella tehdyn kokonaisarvion perusteella, että parhaat edelly-
tykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto ta-
pahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat 
antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta 
kirjeitse.

Lisätiedot
Markku Tyni, rehtori, puhelin: 09 310 24698

markku.tyni(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

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

tuslautakunta
.


