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12 §
Opinto-ohjaajan vakinaiseen virkasuhteeseen ottaminen, Stadin 
ammatti- ja aikuisopisto kampus 5

HEL 2020-007129 T 01 01 01 01

työavain KASKO 03-84-20

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita opinto-ohjaajan virkaan 
valtiotieteiden maisteri ********** Tehtävä on voimassa toistaiseksi ja al-
kaa 1.8.2020 jälkeen erikseen sovittuna aikana.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018, § 46) 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 27.4.-11.5.2020 kaksi 
(2) opinto-ohjaajan virkaa 1.8.2020 alkaen toistaiseksi. Virkasuhteisten 
tehtävien sijoituspaikat ovat Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 1 
(Teollisuuskadun ja Pälkäneentien toimipaikat) ja kampus 5 (Sturenka-
dun ja Hattulantien toimipaikat). 

Tehtävät olivat avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijär-
jestelmässä työavaimella 03-84-20. Määräaikaan 11.6.2020 klo 16 
mennessä tehtävään haki kolmekymmentäkahdeksan (38) henkilöä. 
Hakijoista 31 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaa-
timuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaati-
muksen. 

Viranhaltijan tehtävänä on opinto-ohjaajan tehtävät toisen asteen am-
matillisessa koulutuksessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hakuil-
moituksessa on edellytetty kokemusta opinto-ohjaajan työstä ja osaa-
mista monipuolisista ohjausmenetelmistä sekä kykyä itsenäiseen työs-
kentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja, hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja 
sekä näyttöä tuloksellisesta ohjauksen kehittämistyöstä. Tehtävä edel-
lyttää myös joustavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna, johon 
kutsuttiin kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat. Määräaikaan men-
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nessä videotehtävät palautti 25 hakijaa. Vastausten perusteella Teams-
ryhmähaastatteluun kutsuttiin 12 henkilöä, ja niihin osallistui 8 henkilöä. 

Ryhmähaastattelut pidettiin 18.5.2020 ja 19.5.2020. Haastattelijoina 
toimivat koulutuspäälliköt Helena Lehtinen ja Timo Kortelainen, apulais-
rehtori Annukka Sorjonen sekä opinto-ohjaajatiimin koordinoiva tiimi-
mestari Juho Pakarinen.

Kokonaisarvion perusteella kampus 5:n tehtävään valittiin valtiotietei-
den maisteri **********

********** täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on tehtävän edel-
lyttämä erityisopettajan kelpoisuus. Hänellä on kokemusta toisen as-
teen ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan tehtävästä sekä moni-
puolisista ohjausmenetelmistä ja itsenäisestä työskentelystä. ********** 
on hyvät tiimityötaidot ja näyttöä opinto-ohjauksen kehittämisestä tu-
loksellisesti yhteistyössä ammatillisten opettajien kanssa.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtori Markku Tyni katsoi hakijoiden 
työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluissa ilmenevien seikko-
jen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset viran menes-
tykselliseen 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
Annukka Sorjonen, apulaisrehtori, puhelin: 09 310 84800

annukka.sorjonen(a)edu.hel.fi
Timo Kortelainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 25777

timo.kortelainen(a)edu.hel.fi
Juho Pakarinen, opinto-ohjaaja, koordinoiva tiimimestari, puhelin: 09 310 72161

juho.pakarinen(a)edu.hel.fi
Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 310 21850

osaro.eguavoen(a)hel.fi

Markku Tyni
rehtori

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


