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4 §
Tuntiopettajan yhteiset tutkinnonosat yhteiskunta- ja työelämä-
osaaminen vakinaiseen virkasuhteeseen ottaminen, Stadin ammatti- 
ja aikuisopisto, 2 paikkaa, työavain Kasko-03-31-19

HEL 2019-012533 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita yhteisten tutkinnono-
sien yhteiskunta- ja työelämäosaamisen virkasuhteiseen tehtävään 
********** ja ********** Tehtävät ovat voimassa toistaiseksi ja alkavat 
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 koeaikaa. 

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 14. – 28.10.2019 yh-
teisten tutkinnon osien yhteiskunta- ja työelämäosaamisen kaksi virka-
suhteista tuntiopettajan tehtävää 1.1.2020 alkaen toistaiseksi. Virka-
suhteisen tehtävän sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston 
kampus 5 (Hattulantien ja Sturenkadun toimipaikat).

Tehtävät olivat avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijär-
jestelmässä työavaimella Kasko-03-31-19. Määräaikaan 28.10.2019 
klo 16 mennessä tehtävään haki neljäkymmentäviisi (45 henkilöä). Ha-
kijoista 37 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuk-
sen.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät, yhteisten tutkinnono-
sien yhteiskunta- ja työelämäosaamisen osa-alueen opetus-, ohjaus- ja 
arviointitehtävät toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Stadin 
ammatti- ja aikuisopistossa. Hakuilmoituksessa on edellytetty ohjaavaa 
ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä 
joustavuutta suunnitella yhdessä monialaisen tiimin kanssa opiskelijoi-
den henkilökohtaiset opintopolut. Tehtävässä toimiminen edellyttää hy-
vää digitaalisen pedagogiikan osaamista ja kykyä toimia erilaisissa op-
pimisympäristöissä.
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Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kahdeksantoista (18) 
hakijaa. 

Ryhmähaastattelut pidettiin 30.10.2019 ja haastattelijoina toimivat kou-
lutuspäällikkö ********** ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen osa-
alueen koordinoiva tiimimestari ********** Ryhmähaastattelun perusteel-
la valittiin hakijoita rehtorin haastatteluun. Rehtori haastatteli ********** 
20.11.2019.

Haastattelujen perusteella tehtävään valittiin **********

********** **********

**********

**********

**********

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 5:n rehtori arvioi hakijoiden 
työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen 
kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset viran menestyk-
selliseen 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
Markku Tyni, rehtori, puhelin: 09 310 24698

markku.tyni(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

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

tuslautakunta
.


