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6 §
Tuntiopettaja, sähköala, virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- 
ja aikuisopisto, työavain KASKO-03-20-21

HEL 2021-004214 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori Markku Tyni päätti valita sähköalan tuntiopettajan virkasuhtei-
seen tehtävään **********

Virantoimitus alkaa 1.5.2021 lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 
edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen 
terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden 
kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lu-
kien.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettaja sähköala tehtävään on ollut julkisesti haettavana ajalla 
1.3.2021 - 15.3.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjes-
telmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran 
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 on sähköalan tuntiopettajan tehtävät kampus 
5:n sähkö- ja automaatioalan koulutuksissa. 

Ammatillisen opettajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen 
kelpoisuusvaatimuksista annettu asetuksen 986/1998 (muutettu 
1150/2017) mukaiset. 

Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin sähkö- ja työturvallisuusmää-
räysten tuntemusta, sähköasennustöiden vankkaa käytännön osaamis-
ta sekä kokemusta opetuksen pedagogisestä kehittämisestä työelämä-
lähtöisesti ja opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimispolkujen mukai-
sesti.
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Eduksi luettiin kokemus toiminnallisen oppimisen toteuttamisesta säh-
kö- ja automaatioalan koulutuksessa tai työpaikalla tapahtuvassa op-
pimisessa ja ohjaamisessa sekä kokemus monikulttuurisen opiskelija-
ryhmän kanssa toimimisesta ja kielitietoisen opetuksen toteuttamisesta.

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

Määräajassa hakemuksen jätti yksi (1) kelpoisuusehdot täyttävä hakija. 
Hakija kutsuttiin Teams haastatteluun 17.3.2021, jossa haastattelijoina 
toimivat koulutuspäälliköt ********** ja ********** sekä sähköalan oppimi-
syhteisön koordinoiva tiimimestari ********** Lisäksi rehtori ********** 
haastatteli hakijan 24.3.2021.

**********

Rehtori katsoo hakijan työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluis-
ta ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat 
edellytykset virkojen 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
Markku Tyni, rehtori, puhelin: 310 24698

markku.tyni(a)hel.fi
Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 310 81925

osaro.eguavoen(a)hel.fi

Markku Tyni
rehtori

Liitteet

1 KASKO-03-20-21 hakijalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
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lautakunta
.


