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11 §
Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 
5, teknisen suunnittelun perustutkinto, tuntiopettaja, työavain KAS-
KO-03-153-21

HEL 2021-007269 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti valita teknisen suunnittelun tuntiopettajan virkasuhtei-
seen tehtävään **********

Virantoimitus alkaa 1.7.2021 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa. 

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

Teknisen suunnittelun tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haetta-
vana ajalla 21.5.2021 – 4.6.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rek-
rytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointika-
navissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja ai-
kuisopisto Kampus 5.

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

Viranhaltijan tehtävänä on teknisen suunnittelun perustutkinnon amma-
tillisten opintojen opettaminen ja ohjaaminen oppilaitoksen tieto- ja tai-
topajoissa sekä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Lisäksi tehtä-
vässä osallistutaan oppimisen polkujen suunnitteluun opettajatiimissä.

Ammatillisen opettajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen 
kelpoisuusvaatimuksista annettu asetuksen 986/1998 (muutettu 
1150/2017) mukaiset. 
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Lisäksi tehtävässä edellytetään kokemusta teknisen suunnittelun moni-
puolisista käytännön työtehtävistä, suunnitelmallisesta opiskelijalähtöi-
sestä ohjauksesta ja opetuksesta sekä erinomaisia vuorovaikutus-, yh-
teistyö- ja tiimityötaitoja. Lisäksi edellytetään CAD-suunnittelun ja tie-
tomallintamisen käytännön osaamista rakennesuunnittelusta ja teräs-
rakentamisesta sekä rakennuslupaprosessin ja huoltokirjan laadinnan 
osaamista. Tehtävä edellyttää hyvää alan tietoteknistä lai-
te/ohjelmisto/lisenssi osaamista sekä kokemusta ohjaavasta ja valmen-
tavasta opettajuudesta sekä työskentelystä monialaisissa opettajatii-
meissä.

Hakuilmoituksessa on eduksi katsottu kokemus monimuotoisista oppi-
misympäristöistä sekä näyttö digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyn-
tämisestä. Lisäksi eduksi on katsottu Autocad- ja Archicad -
ohjelmistolla suunnittelun osaaminen ja Solibri Model Checker -
ohjelman käytön osaaminen sekä hyvä englannin kielen taito.

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

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi (2) hakijaa. Molemmat hakijat kut-
suttiin haastatteluun 7.6.2021 ja 15.6.2021. Haastattelijoina toimivat 
koulutuspäällikkö ********** ja rehtori **********

********** 

********** 

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

********** osalta päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on suorit-
tanut (vähintään 60 opintopisteen laajuiset) opettajan pedagogiset 
opinnot. Pedagogiset opinnot voidaan suorittaa palvelussuhteen aika-
na, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen al-
kamisesta.

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
Tiia Posa, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 25777
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tiia.posa(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijat KASKO-03-153-21

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-

lautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 11 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Markku Tyni
rehtori, Kampus 5

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 17.06.2021.


