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21 §
Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntio-
pettaja, johtamis- ja esimieskoulutusten opettajan virka, työavain 
KASKO-03-75-19

HEL 2019-012535 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita johtamis- ja esimies-
koulutusten virkasuhteiseen tuntiopettajan tehtävään KTM, KM 
********** toistaiseksi 1.1.2020 alkaen.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (10.9.2019, § 70) mukaan opetta-
jan ottamisesta vakinaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori. Tehtävän 
palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen ope-
tushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 5.11.-19.11.2019 joh-
tamis- ja esimieskoulutusten virkasuhteinen tuntiopettajan toistaiseksi 
voimassa oleva tehtävä. 1.1.2020 alkaen. Virkasuhteisen tehtävän si-
joituspaikka virkasuhteen alussa on Stadin ammatti- ja aikuisopiston 
kampus 1 (Teollisuuskadun toimipaikka).

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjes-
telmässä työavaimella Kasko 03-75-19. Määräaikaan 19.11.2019 klo 
16 mennessä tehtävään haki kahdeksantoista (18 henkilöä). Haastatte-
luun kutsuttiin hakemusten perusteella kuusi (6) hakijaa.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät, johtamis- ja esimies-
koulutusten opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät toisen asteen ammatil-
lisessa koulutuksessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hakuilmoi-
tuksessa on edellytetty koulutusjärjestelmän tuntemusta, hyvää peda-
gogista osaamista, johtamis- ja esimiestutkintojen tuntemusta (näyttöä 
tutkintovastaavana), vankkaa johtamis- ja esimieskoulutusten ohjaus- 
ja arviointikokemusta, osaamista työelämässä tarvittavista alan ammat-
titaidoista ja suunnitteluosaamista, kokemusta opetus- ja ohjaustyöstä 
ammatillisella toisella asteella, oppisopimusjärjestelmän hyvää tunte-
mista, kokemusta ja vahvaa osaamista henkilökohtaistamisesta  sekä  
hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Tehtävässä toimiminen edel-
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lyttää myös kehittämis- ja verkosto-osaamista sekä hyvät työyhteisön 
vuorovaikutustaidot.

Haastattelut pidettiin 21.11.2019 ja 25.11.2019. Haastattelijoina toimi-
vat rehtori Annele Ranta ja koulutuspäällikkö Sari Slöör.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella tehtävään valittiin kauppatie-
teen ja kasvatustieteen maisteri **********

Valittu täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on tehtävän edellyt-
tämä soveltuva korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagoginen päte-
vyys. Hänellä on kokemusta toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
ohjaus- ja opetus sekä arviointitehtävistä.

Valitulla on tehtävään soveltuvaa työkokemusta yli 10 vuotta. Hänellä 
on vahva työkokemus toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta, hä-
nellä on vankkaa kokemusta liiketoiminnan johtamisen-, esimiestyön- ja 
työyhteisöjen kehittämisestä, hyvä oppisopimusjärjestelmän tuntemus 
ja pitkä kokemus henkilökohtaistamisesta. Hän tuntee johtamis- ja esi-
mieskoulutusten tutkinnot erittäin hyvin ja hänellä on vankkaa koke-
musta kyseisten tutkintojen ohjauksesta ja arvioinnista. Hän on toiminut 
johtamisen erikoisammattitutkinnon ja lähiesimiehen ammattitutkinnon 
tutkintovastaavana useita vuosia. Lisäksi hänellä on hyvä verkosto-
osaaminen, projektiosaamista sekä organisointitaidot. Valittu omaa hy-
vät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 1 rehtori Annele Ranta katsoo 
hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmene-
vien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset vi-
ran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisu-
vaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä 
niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedok-
siantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot
Annele Ranta, rehtori, puhelin: 310 21839

annele.ranta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


