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16 §
Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, opinto-
ohjaajan virka  (4 tehtävää), työavain 5-2534-19

HEL 2019-007709 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja ai-
kuisopiston opinto-ohjaajan virkaan ********** 2.8.2019 alkaen toistai-
seksi.

********** täyttää opinto-ohjaajan viralle asetetut opetustoimen henkilös-
tön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 
28.12.2017) opinto-ohjaajaa koskevien 15 §:n ja 17 §:n kielitaitovaati-
musta koskevien säännösten mukaiset ehdot. Virkasuhteen palkkaus ja 
palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilös-
tön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 14.6.– 28.6.2019 nel-
jä (4) opinto-ohjaajan virkaa. Tehtävät olivat avoinna Helsingin kau-
pungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-2534-19. 
Määräaikaan 28.6.2019 klo 16 mennessä tehtäviin haki kolmekymmen-
täyhdeksän (39) henkilöä. Hakijoista neljätoista (14) kelpoisuusehdot 
täyttävää hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Lisäksi he antoivat ohjaus-
näytteen.

********** täyttää viran kelpoisuusehdot. Hänellä on kasvatustieteen 
maisteri (KM) tutkinto ja tehtävän edellyttämä opinto-ohjaajan kelpoi-
suus.

Hänellä on tuoretta kokemusta opinto-ohjaajan työstä ja osaamista 
monipuolisista ohjausmenetelmistä sekä verkostoissa työskentelystä. 
********** on monipuolinen kokemus opinto-ohjaajan tehtävistä eri kou-
luasteilta. Hänellä on lisäksi näyttöä tuloksellisista ohjauksen kehittä-
mistehtävistä ammatillisessa koulutuksessa ja kehittämishanketoimin-
nasta mm. uraohjaukseen liittyen.

********** on kokemusta myös eri ikäisten monikulttuuristen opiskelijoi-
den ohjauksesta, haastavasta ohjauksen kohderyhmästä sekä koke-
muksen kautta hankittua tuntemusta pääkaupunkiseudun palveluver-
kostoista ja koulutusmahdollisuuksista.
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********** on tuoretta pedagogista näkemystä opinto-ohjauksesta am-
matillisesta koulutuksesta ja näyttöä kehittävästä työotteesta. Lisäksi 
hänellä on hyvät digitalisaation käyttöönottoa edistävät taidot ja näyttöä 
digitaalisuuden hyödyntämisestä ohjauksessa. ********** on kokonai-
sarvion perusteella tehtävään soveltuvin. Pöytäkirjanote lähetetään teh-
tävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsin-
gin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Lisätiedot
Annele Ranta, rehtori, puhelin: 09 310 21839

annele.ranta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

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

tuslautakunta
.


