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17 §
Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, tieto- ja vies-
tintätekniikan perustutkinto

HEL 2020-009093 T 01 01 01 01

Työavain 03-138-20

Päätös

Rehtori päätti jättää täyttämättä Stadin ammatti- ja aikuisopiston tieto- 
ja viestintätekniikan tuntiopettajan tehtävän 1.8.2020 alkaen toistaisek-
si.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli julkisesti haettavana tieto- ja vies-
tintätekniikan tuntiopettajan tehtävä ajalla 1.6. - 15.6.2020 (työavain 03-
115-20) Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä se-
kä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Määräaikaan 
mennessä tehtävää haki neljä hakijaa. 

Koska hakijoita oli vain vähän, rehtori päätti jatkaa hakumenettelyä 
ajalle 30.6. - 29.7.2020 (työavain 03-138-20). Määräajassa hakemuk-
sen jätti neljä hakijaa. Tehtävää aiemmin hakeneet huomioitiin haku-
menettelyssä. Tehtävää hakeneiden kokonaismäärä oli kahdeksan (8), 
joista yksi (1) perui hakemuksensa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella 
virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta 
syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai 
virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Virkasuhteinen tieto- ja viestintätekniikan tuntiopettajan tehtävä jäte-
tään täyttämättä toistaiseksi. Haastatteluun ja ansiovertailuun perustu-
van kokonaisarvion perusteella tehtävään soveltuvaa henkilöä ei ollut.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kel-
poisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) 
ammatillisten opintojen opettajan 13 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitai-
tovaatimusta koskevien säännösten mukaisesti. 

Pöytäkirjanote ja muutoksenhakukielto lähetetään tehtävään hakeneille 
Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.
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Lisätiedot
Markku Tyni, rehtori, puhelin: 310 24698

markku.tyni(a)hel.fi
Taavi Forssell, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 21759

taavi.forssell(a)hel.fi
Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 310 21850

osaro.eguavoen(a)hel.fi

Markku Tyni
rehtori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


