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1 §
Taideteollisuusalan, sisustusalan osaamisalan viran täyttäminen, 
Kampus 5, työavain KASKO-03-234-20

HEL 2021-000187 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori Markku Tyni päätti valita taideteollisuusalan, sisustusalan 
osaamisalan tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan **********

Opettajan pedagogisen kelpoisuuden puuttuessa Annika Niemelä pal-
kataan määräaikaiseen virkaan. Virantoimitus alkaa 1.1.2021 ja päättyy 
31.12.2021.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuu-
den (6) kuukauden koeaika. 

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 
(504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Taideteollisuusalan, sisustusalan osaamisalan tuntiopettajan virka on 
ollut julkisesti haettavana ajalla 26.11.2020 - 10.12.2020 Helsingin 
kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin 
kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka 
on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tun-
tiopettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 
päättää rehtori. 

Viranhaltijan tehtävänä ovat taideteollisuusalan, sisustusalan osaami-
salan opettajan tehtävät Kampus 5:n koulutuksissa. 

Ammatillisen opettajan kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kel-
poisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 
1150/2017) mukaiset. 

Tehtävään kuuluvat sisustusalan opettajan opetus- ja ohjaustehtävät 
perustutkinnon ja ammattitutkinnon opetuksessa. Toteutustapa on op-
pijalähtöinen ja kokonaisvaltainen. Opettajan tehtäviin kuuluu yhteistyö 
keskeisten sidosryhmien kanssa oppilaitoksen sisällä sekä ulkopuolis-
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ten kumppaneiden kanssa. Tehtävään voidaan sisällyttää myös erityis-
vastuita koulutuksen kehittämiseen tai koulutusten toteutuksiin liittyen. 
Tehtävässä tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa.

Lisäksi tehtävässä edellytetään korjaus- ja saneerausrakentamisen 
osaamista, materiaalituntemusta, sisustussuunnittelun osaamista sekä 
tapetoinnin, maalauksen, kalustemaalauksen, huonekalujen entisöin-
nin, lattian asennuksen ja paneloinnin osaamista. Tehtävässä edellyte-
tään vahvaa näyttöä monipuolisesta pedagogisesta osaamisesta vas-
taavissa tehtävissä ja kohderyhmässä sekä HOKS-prosessin osaamis-
ta ja arvostavaa kohtaamista. Tehtävässä edellytetään myös käytän-
nön kokemusta sisustusprojektien suunnittelusta ja organisoinnista se-
kä vahvaa asiakaspalvelun osaamista ja yrittäjämäistä asennetta ope-
tuksessa. Tehtävässä edellytetään näyttöä tuloksellisesta opetuksen 
kehittämisestä, monipuolisista opetusmenetelmistä sekä digitaalisuu-
den hyödyntämisestä opetuksessa ja kehittymishalukkuutta. 

Hakuilmoituksessa eduksi luettiin vahva Wilma-osaaminen sekä am-
matillisten ohjelmistojen hyvä hallinta ja innostus yhteistyöhön erilaisten 
sidosryhmien kanssa niin oppilaitoksen sisällä kuin ulkopuolellakin. 
Eduksi luettiin myös tuore kokemus ammatillisesta koulutuksesta ja 
valmius ottaa vastaan erityisvastuita koulutuksen kehittämiseen ja to-
teutukseen liittyen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

Määräajassa hakemuksen jätti kolme (3) hakijaa, joista vaadittu kelpoi-
suus on 1 hakijalla. Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kut-
suttiin 2 hakijaa, yksi ei tullut haastatteluun. 

Teams-ryhmähaastattelut toteutettiin 18.12.2020, haastattelijoina toimi-
vat koulutuspäällikkö ********** ja koulutuspäällikkö **********

**********

Haastatellulla on tehtävässä edellytettyä ammatillista työkokemusta, 
kokemusta opetus- ja ohjaustehtävissä toimimisesta toisella-asteella, 
sekä hyvät tiimityötaidot ********** etuna tehtävässä voidaan pitää hä-
nen kokemustaan sisustusalan opettajana sekä opetuksen toteuttamis-
ta monipuolisesti digitaalisia alustoja hyödyntäen.

Taideteollisuusalan, sisustusalan osaamisalan opettajan tehtävässä 
korostuu sisustusalan osaamisen opetus ja ohjaus sekä opetuksen to-
teuttaminen toiminnallisesti ja opiskelijoita osallistavasti heidän erilaiset 
oppimisvalmiutensa huomioiden. Stadin AO:n tiimiopettajuuden toimin-
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tamallissa korostuu myös tiimityötaidot ja yhteisopettajuuden toteutta-
minen mm. erityisopettajan ja suomi toisena kielenä opettajan kanssa. 

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatte-
luista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat 
edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen on 
**********

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
Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 89266

elina.tirinen(a)hel.fi
Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 310 21850

osaro.eguavoen(a)hel.fi

Markku Tyni
rehtori

Liitteet

1 KASKO-03-234-20 hakijalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-

lautakunta
.


