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1 §
Virkasuhteen täyttäminen, tuntiopettajan virkasuhde, suomi toisena 
kielenä, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 2, työavain Kasko-
03-87-20
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Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita suomi toise-
na kielenä virkasuhteiseen määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2020 – 
31.7.2021 **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018, § 46) mukaan opetta-
jan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspääl-
likkö.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 30.4. – 14.5.2020 
suomi toisena kielenä määräaikainen virkasuhteinen tuntiopettajan teh-
tävä ajalle 1.8.2020- 31.07.2021. Virkasuhteisen tehtävän sijoituspaik-
ka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 2 (Ilkantien toimipaik-
ka).

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjes-
telmässä työavaimella Kasko-03-87-20. Määräaikaan 14.5.2020 klo 
16.00 mennessä tehtävään haki kolmekymmentäneljä (34) henkilöä. 
Haastatteluun kutsuttiin 10 henkilöä.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät, suomi toisena kiele-
nä opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät toisen asteen ammatillisessa 
koulutuksessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hakuilmoituksessa 
on edellytetty ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaiku-
tus- ja tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä monialaisen 
tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut. Tehtävässä 
toimiminen edellyttää hyvää digitaalisen pedagogiikan osaamista ja ky-
kyä toimia erilaisissa oppimisympäristöissä.

Ryhmähaastattelut pidettiin 27.5.2020. Haastattelijana toimivat koulu-
tuspäällikkö Sirpa Lindroos ja tiimikoordinaattori Pauli Valo.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella tehtävään valittiin **********

********** täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on tehtävän edel-
lyttämä soveltuva korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagoginen pä-
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tevyys. Hänellä on kokemusta toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
opetustehtävistä.

********** omaa hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ja hän on jousta-
va. Hänellä on näyttöä kehittämistyöstä ja kokemusta kielitietoisesta 
opetuksesta ja monikulttuurisesta oppimisympäristöstä.

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
Minna Lähdelahti, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 676 5604

minna.lahdelahti(a)edu.hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


