
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus
Ammatillinen koulutus 09.06.2020
Kampus 5
Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3937 Sturenkatu 18-22 +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
neuvonta.opetusvirasto@hel.fi https://www.hel.fi/www/kasvatuksen-ja-

koulutuksen-toimiala/fi
+358 9 86390 FI02012566

2 §
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, määräaikainen tuntiopet-
taja, sisustusala, työavain Kasko-03-102-20

HEL 2020-007548 T 01 01 01 01

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti ottaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon sisus-
tusalan tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään ajalle 1.8.2020 – 
31.12.2020 **********

Päätöksen perustelut

Haku sisustusalan tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään oli avoinna 
13.5. – 27.5.2020 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjes-
telmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Teh-
tävää haki kahdeksan hakijaa. Hakijoista kaksi täytti opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 
(muutettu 1150/2017) mukaiset kelpoisuusvaatimukset. 

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin edellytet-
tävän näyttöä monipuolisesta pedagogisesta osaamisesta vastaavissa 
tehtävissä ja kohderyhmässä, näyttöä tuloksellisesta opetuksen kehit-
tämisestä, monipuolisista opetusmenetelmistä sekä digitaalisuuden 
hyödyntämisestä opetuksessa. Edellytämme myös valmiutta oman 
osaamisen kehittämiseen.

Lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi positiivinen 
suhtautuminen digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin ja Wilman hallin-
ta, yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa sekä valmius erityisvastui-
siin koulutuksen kehittämiseen ja toteutukseen liittyen. Eduksi luetaan 
myös tuore kokemus ammatillisesta koulutuksesta.

Haastattelut pidettiin 1.6.2020 ja haastattelijoina toimivat **********

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kolme henkilöä, joilla 
hakemusten perusteella on monipuolista kokemusta vastaavista tehtä-
vistä. Haastateltavat olivat **********

Kokonaisarvioin perusteella ********** on sopivin sisustusalan tuntiopet-
tajan tehtävään. Hän täyttää hakuilmoituksessa mainitut lisäedellytyk-
set parhaiten.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto ta-
pahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat 
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antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta 
kirjeitse.

Lisätiedot
Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-

tuslautakunta
.


