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14 §
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, lehtori, talotekniikka, 2 
virkaa, työavain KASKO-03-94-20

HEL 2020-007549 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa jättää täyt-
tämättä toisen avoinna olevan talotekniikan lehtorin viran.

Päätöksen perustelut

Talotekniikan perustutkinnossa on ollut kaksi lehtorin virkaa julkisesti 
haettavana ajalla 6.5.2020 - 22.5.2020 kaupungin sähköisessä rekry-
tointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-94-20.

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.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 7 henkilöä. Hakijoista yksi henkilöä täytti 
suoraan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 
asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. 

Hakijoista 6 hakijaa kutsuttiin yksilöhaastatteluun. Haastateltavat olivat 
********** Haastattelut pidettiin poikkeustilanteen vuoksi etänä 2.6.2020 
ja haastattelijana toimivat vastaava koulutuspäällikkö sekä yksi tiimi-
mestarina toimiva talotekniikan opettaja.

Edellä mainituista hakijoista virkaan valittiin ainoa muodollisesti pätevä 
**********

Koska muut 5 hakijat eivät olleet muodollisesti päteviä, rehtori päätti 
jättää toisen viran täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi hakijoille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu 
sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet 
suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.
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Markku Tyni, rehtori, puhelin: 09 310 24698
markku.tyni(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-

töönpano
.


