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5 §
Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 
5, tuntiopettaja (6 kpl), työavain KASKO-03-377-21

HEL 2021-013776 T 01 01 01 01

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin am-
matti- ja aikuisopiston Talotekniikan perustutkinnon tuntiopettajan mää-
räaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään ********** 1.1.2022 – 31.12.2022 
väliseksi ajaksi sekä Jarmo Palosen 1.1.2022 – 31.7.2022 väliseksi 
ajaksi.

Tehtävään valituille ei aseteta koeaikoja.

Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot mää-
räytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 
mukaan.

Päätöksen perustelut

Talotekniikan perustutkinnossa on ollut kuusi (6) tuntiopettajan määrä-
aikaista tehtävää sisäisesti haettavana ajalla 5.11 - 19.11.2021 kau-
pungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-
377-21.

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 ja määräaikaiseen virka-
suhteiseen tehtävään valinnasta päättää lähiesihenkilö eli Stadin am-
matti- ja aikuisopistossa Kampuksella 5 lähiesihenkilönä toimiva koulu-
tuspäällikkö.

Virkasuhteista tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 
125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valittujen tehtävänä ovat Talotekniikan perustutkintoon kuuluvat ope-
tustehtävät, ensimmäisenä sijoituspaikkana Kampus 5 osoitteessa Stu-
renkatu 18.

Virkaa haki hakuajan kuluessa viisi (5) henkilöä. Hakijoista kukaan ei 
täyttänyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 
asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimusta. Muodollisten 
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kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin luettavan 
eduksi tietotekniset taidot ja aiemman kokemuksen opetusalasta sekä 
mahdollisuuden opettaa myös muita talotekniikan osaamisaloja.

Hakijoista kaikki viisi hakijaa kutsuttiin ryhmähaastatteluun. Haastattelu 
pidettiin poikkeustilanteen vuoksi etänä 1.12.2021 ja haastattelijana 
toimivat vastaava koulutuspäällikkö sekä yksi tiimimestarina toimiva ta-
lotekniikan opettaja.

********** 

**********  ********** 

********** 

********** 

Koulutuspäällikkö katsoo työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatte-
luista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat 
edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on ********** Kos-
ka kukaan edellä mainituista hakijoista ei täyttänyt virkasuhteiselle teh-
tävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun 
asetuksen 986/1998 aineen opetusta antavaa opettajaa koskevien 5 
§:n ja 9 §:n säännöksiä, valitaan heidät tehtävään määräaikaisena. 
Koska avoinna olleita paikkoja oli kuusi (6) ja hakijoita viisi (5), jätetään 
yksi paikka täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sähköisessä rekrytointijärjes-
telmässä.

Lisätiedot
Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 336 2290

asko.haapamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijat KASKO-03-377-21

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


