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7 §
Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tunti-
opettaja, 2 työpaikkaa, työavain KASKO-03-18-21

HEL 2021-004309 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita kahteen tunti-                
opettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään 19.4.2021 alkaen 
**********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (10.9.2019, § 70) mukaan tunti-
opettajan ottamisesta määräaikaiseen projektiluontoiseen tehtävään 
päättää rehtori. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot mää-
räytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. 

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 19.2.2021-5.3.2021 
kaksi tuntiopettajan tehtävää ajalle 22.3.2021-31.7.2022. Virkasuhteis-
ten tehtävän sijoituspaikka virkasuhteen alussa on Stadin ammatti- ja 
aikuisopiston kampus 5 (Hakutoimisto).  

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjes-
telmässä työavaimella KASKO-03-18-21. Määräaikaan 5.3.2021 klo 
16.00 mennessä tehtäviin haki kolmekymmentäyksi (31) henkilöä. En-
simmäiseen ryhmähaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 
kahdeksantoista (18) hakijaa. Toiseen vaiheeseen eli yksilöhaastatte-
luun kutsuttiin ensimmäisen haastattelun perusteella kuusi (6) hakijaa.

Viranhaltijan tehtävänä on organisoida ja toteuttaa Helsingin kuntako-
keilun koulutusneuvontapalveluita yhdessä alueen muiden koulutuk-
senjärjestäjien kanssa.  Asiakasneuvonta tapahtuu sekä Stadin AO:n 
hakutoimistossa, että kuntakokeilun asiakaspalvelupisteissä. Tehtä-
vään kuuluu koulutusneuvonta, asiakkaiden osaamisen kartoittaminen, 
osaamisen tunnistaminen sekä ohjaus soveltuviin toisen asteen ja va-
paan sivistystyön koulutuspalveluihin. Lisäksi tehtävänä on tuoda 
asiantuntijana vahvaa osaamista jatkuvan haun kehittämiseen. Tehtä-
vässä korostuvat ohjauksellinen ja asiakaslähtöinen työote, vahvat or-
ganisointitaidot sekä hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.

Haastattelut pidettiin 16.3.2021 ja 24.3.2021. Ensimmäisessä haastat-
telussa haastattelijoina toimivat apulaisrehtori Sari Slöör, koulutuspääl-
likkö Ritva Mikkonen ja opinto-ohjaaja Anu Arponen-Aaltonen. Toises-
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sa haastattelussa haastattelijoina toimivat apulaisrehtori Sari Slöör ja 
koulutuspäällikkö Ritva Mikkonen. 

********** Hän täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hänelle on tehtävän 
edellyttämä pedagoginen pätevyys ja tehtävään soveltuva koulutus. Li-
säksi hänellä on ammatillisen erityisopettajan pätevyys. Valitulla on pit-
kä kokemus toisen asteen ammatillisen koulutuksen parissa ja hänellä 
on kokemusta ohjauksesta ja sen kehittämisestä.

********** 

********** Hän täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hänelle on tehtävän 
edellyttämä pedagoginen pätevyys ja tehtävään soveltuva koulutus. Li-
säksi hänellä on opinto-ohjaajan pätevyys. Valitulla on pitkä kokemus 
toisen asteen ammatillisen koulutuksen parissa ja hänellä on kokemus-
ta ohjauksesta ja sen kehittämisestä.

********** 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 5 rehtori Markku Tyni katsoo 
hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmene-
vien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset vi-
ran menestykselliseen hoitamiseen ovat **********

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
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 7 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Markku Tyni
rehtori, Kampus 5

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.04.2021.


