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§ 197
Opiskelijahuollon päällikön irtisanoutuminen ja viran täyttömenette-
lyn aloittaminen

HEL 2021-004358 T 01 01 04 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi ********** irtisa-
noutumisen opiskelijahuollon päällikön virasta (virka nro 035156) 
1.5.2021 lukien.

Samalla kasvatus ja koulutuslautakunta päätti kehottaa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialaa aloittamaan viran täyttömenettelyn. Viran kelpoi-
suusvaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamis-
tehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä 
suullinen ja kirjallinen taito.

Kasvatus ja koulutuslautakunta päätti samalla ottaa ********** opiskeli-
jahuollon päällikön viran täyttömenettelyn ajaksi opiskelijahuollon pääl-
likön avoimen viran hoitajaksi ajalle 1.5.-31.8.2021, kuitenkin enintään 
siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti valittu ryhtyy virantoimituk-
seen.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Auli Hyvämäki, HR-asiantuntija, puhelin: 310 26257

auli.hyvamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-

tuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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********** on pyytänyt 8.4.2021 päivätyllä erohakemuksella 1.5.2021 lu-
kien eroa opiskelijahuollon päällikön virasta.

Viran täyttömenettely aloitetaan mahdollisimman pian. Opiskelijahuol-
lon päällikön viran täyttömenettelyn ajaksi opiskelijahuollon päällikön 
avoimen viran hoitajaksi esitetään otettavaksi ********** ajalle 1.5.-
31.8.2021, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes virkaan vakinai-
sesti valittu ryhtyy virantoimitukseen.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan, ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen sekä toimialan 
hallintojohtajan virkaan ottamisesta.

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan virka-
suhteeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättymisestä.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Auli Hyvämäki, HR-asiantuntija, puhelin: 310 26257

auli.hyvamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-

tuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


