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23 §
Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, englan-
nin kielen tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-35-19

HEL 2019-012531 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita yhteisten tutkinnono-
sien viestintä ja vuorovaikutusosaamisen englannin kielen tuntiopetta-
jan virkasuhteiseen tehtävään filosofian maisteri ********** Tehtävä on 
voimassa toistaiseksi ja alkaa 1.1.2020.

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. Virkaan valitulla 
on puolen vuoden koeaika.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana ajalla yksi virkasuh-
teinen tuntiopettajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä 1.1.2020 al-
kaen. Virkasuhteisen tehtävän sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja ai-
kuisopiston kampus 1 (Teollisuuskadun ja Pälkäneentien toimipaikat).

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjes-
telmässä työavaimella 03-35-19. Määräaikaan 28.10.2019 klo 16 men-
nessä tehtävään haki kahdeksantoista (18) henkilöä. Haastatteluun 
kutsuttiin hakemusten perusteella kaikki kahdeksantoista (18) hakijaa.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät, englanti, opetus- oh-
jaus- ja arviointitehtävät toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hakuilmoituksessa on edellytetty 
ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityö-
taitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä monialaisen tiimin kanssa 
opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut. Tehtävässä toimiminen 
edellyttää hyvää digitaalisen pedagogiikan osaamista ja kykyä toimia 
erilaisissa oppimisympäristöissä.

Ryhmähaastattelut pidettiin 30.10.2019. Haastattelijoina toimivat koulu-
tuspäälliköt Satu Suihkonen ja koordinoiva tiimimestari Taru Lyly. Li-
säksi rehtori Annele Ranta ja koulutuspäällikkö Helena Lehtinen haas-
tattelivat osan hakijoista.
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Hakemusten ja haastattelujen perusteella yhteen tehtävistä valittiin filo-
sofian maisteri **********

Valittu täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on tehtävän edellyt-
tämä soveltuva ylempikorkeakoulututkinto sekä opettajan pedagoginen 
pätevyys. Hänellä on kokemusta toisen asteen ammatillisen koulutuk-
sen opetustehtävistä.

Valittu omaa hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ja hän on joustava. 
Hänellä on näyttöä kehittämistyöstä ja kokemusta monimuotoisten ja 
monikulttuuristen opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelupolkujen 
suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä opettajatiimien kanssa. 
Hänellä on hyvät taidot ja kokemusta digitaalisten oppimisympäristöjen 
käyttämisestä osana oppimisen toteuttamista.

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 rek-
rytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksen-
sa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot
Annele Ranta, rehtori, puhelin: 310 21839

annele.ranta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


