
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5)
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus
Ammatillinen koulutus 26.05.2020
Kampus 5
Rehtori, Kampus 5

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3937 Sturenkatu 18-22 +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
neuvonta.opetusvirasto@hel.fi https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-

koulutuksen-toimiala/fi
+358 9 86390 FI02012566

11 §
Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, sähkö- ja au-
tomaatioala, 2 virkasuhteista tehtävää, työavain Kasko-03-83-20

HEL 2020-007005 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella, että sähkö- ja automaatio-
alan virkasuhteiseen tuntiopettajan tehtävään valitaan ********** ja 
**********

Virkasuhteiset tehtävät ovat voimassa toistaiseksi ja virantoimitus alkaa 
1.8.2020.

Päätös on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt lasten kanssa työs-
kentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edel-
lyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun ri-
kosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen ter-
veydentilastaan. Virkaan valitulla on puolen vuoden koeaika.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 27.4.2020 - 
11.5.2020 kaksi sähkö- ja automaatioalan virkasuhteista tuntiopettajan 
tehtävää 1.8.2020 alkaen toistaiseksi. Tehtävien sijoituspaikka on Sta-
din ammatti- ja aikuisopiston kampus 5 (Sturenkadun toimipaikka).

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan 
opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 
päättää rehtori. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot mää-
räytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 
mukaan. 

Tehtävät olivat haettavana Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytoin-
tijärjestelmässä 27.4.2020 – 11.5.2020 työavaimella Kasko-03-83-20. 
Määräaikaan 11.5.2020 klo 16 mennessä tehtävään haki kolme henki-
löä, joista yksi hakija perui hakemuksensa. 

Haastatteluun osallistuivat rehtori ********** koulutuspäällikkö ********** 
ja sähkötöiden johtaja **********

Kokonaisarvion perusteella tehtäviin valittiin ********** ja **********

Molemmat valitut täyttävät tehtävän kelpoisuusehdot ja molemmilla on 
työkokemuksensa, koulutuksensa sekä haastattelussa ilmenneiden 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (5)
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus
Ammatillinen koulutus 26.05.2020
Kampus 5
Rehtori, Kampus 5

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3937 Sturenkatu 18-22 +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
neuvonta.opetusvirasto@hel.fi https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-

koulutuksen-toimiala/fi
+358 9 86390 FI02012566

seikkojen kokonaisarvion perusteella edellytykset hoitaa sähkö- ja au-
tomaatioalan tuntiopettajan tehtävää. 

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
Markku Tyni, rehtori, puhelin: 09 310 24698

markku.tyni(a)hel.fi
Timo Kortelainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 25777

timo.kortelainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

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

tuslautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 11 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kasvatus- ja koulutuslautakunta.
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Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Markku Tyni
rehtori, Kampus 5

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 26.05.2020.


