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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 
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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
.


