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23 §
Tuntiopettaja, äidinkieli ja suomi toisena kielenä sekä toiminta digi-
taalisessa ympäristössä, toistaiseksi voimassa olevan virkasuhtei-
sen tehtävän täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
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Työavain KASKO-03-205-20

Päätös

Kampus 5 rehtori päätti jättää täyttämättä äidinkieli ja suomi toisena 
sekä toiminta digitaalisessa ympäristössä tuntiopettajan virkasuhteisen 
tehtävän, koska katsoi ettei haastattelujen ja hakijoiden kokonaisarvion 
perusteella tehtävään ollut sopivaa henkilöä.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 9.11. - 23.11.2020 äi-
dinkieli ja suomi toisena kielenä sekä toiminta digitaalisessa ympäris-
tössä toistaiseksi voimassa oleva virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä 
1.1.2021 alkaen. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen 
(20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimas-
sa olevaan virkasuhteeseen päättää kampuksen rehtori. Virkaa täytet-
täessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset 
nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalais-
kunto

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjes-
telmässä työavaimella 03-205-20. Määräaikaan 23.11.2020 klo 16 
mennessä tehtävään haki kuusitoista (16) henkilöä. 

Ryhmähaastatteluun kutsuttiin kelpoiset hakijat (11). Tuntiopettajan 
tehtävään kuuluu äidinkielen ja suomi toisena kielenä -opetus ja -
ohjaus sekä toiminta digitaalisissa ympäristöissä, yhteisten tutkinnon 
osien osa-alueiden opetus- ja ohjaus sekä arviointitehtävät ammatilli-
sessa koulutuksessa. Työtä tehdään yhteistyössä moniammatillisten 
opettajatiimien ja työelämän edustajien kanssa. Tehtävään kuuluu 
opiskelijoiden monipuolinen tukeminen erilaisissa oppimisympäristöissä 
opintojen eri vaiheissa opiskelijakohtaisten suunnitelmien mukaisesti. 
Lisäksi hakuilmoituksessa on edellytetty näyttöä yksilöllisestä, kielitie-
toisesta ja opiskelijalähtöisestä suunnitelmallisesta ohjauksesta ja ope-
tuksesta sekä erinomaisia vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja. 
Samoin edellytämme näyttöä viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen 
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osa-alueiden toteuttamista erilaisissa, myös digitaalisissa oppimisym-
päristöissä.

Ryhmähaastattelut pidettiin etäyhteydellä Teamsissa 30.11.2020. 
Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt ja koordinoiva tiimimestari. 
Lisäksi osa hakijoista ohjattiin rehtorihaastatteluun.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella 
virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta 
syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai 
virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. 

Äidinkieli ja suomi toisena kielenä sekä toiminta digitaalisessa ympäris-
tössä virka jätettiin täyttämättä, koska tehtävään ei löytynyt soveltuvaa 
hakijaa. 

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille oikaisuvaatimusohjeineen. 
Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä 
niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedok-
siantoon ja muiden osalta kirjeitse.
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