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§ 56
Oikaisuvaatimus koskien logistiikka-alan perustutkinnon lehtorin 
viran täyttämättä jättämistä

HEL 2017-005045 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 136 §:n nojalla jättää 
tutkimatta oikaisuvaatimuksen, joka koskee toimialarehtorin päätöstä 
3.5.2017 (§ 22) Stadin ammattiopiston logistiikka-alan perustutkinnon 
lehtorin viran täyttämättä jättämisestä perustelutekstistä lähemmin il-
menevin perustein.

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

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

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 oikaisuvaatimus
2 toimialarehtorin päätös

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Stadin ammattiopiston toimialarehtori päätti 3.5.2017 (§ 22) jättää täyt-
tämättä Stadin ammattiopiston logistiikka-alan perustutkinnon lehtorin 
viran 1.8.2017 alkaen toistaiseksi. 

Oikaisuvaatimuksentekijä on tehnyt oikaisuvaatimuksen 18.5.2017 ja 
toteaa, että toimialarehtorin päätös tulee kumota, koska se on lainvas-
tainen. Oikaisuvaatimuksentekijän katsoo, että asiaan on tehtävä lailli-
nen päätös. Perustelunaan hän toteaa, että viran täyttämättä jättämi-
sen perustelut ovat lainvastaisia, jos päteviä hakijoita on edes yksi ja 
jos oppilaitoksella on tarve lisätä opettajien määrää tai korvata ei- päte-
vä opettaja pätevällä hakijalla.

Esittelijä toteaa, että Stadin ammattiopiston logistiikka-alan perustutkin-
non lehtorin virka oli haettavana 14.2.2017 – 28.2.2017. 

Kuntalain 136 §:n mukaan päätöstä, joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus-
ta.

Toimialarehtori on päättänyt jättää täyttämättä Stadin ammattiopiston 
logistiikka-alan perustutkinnon lehtorin viran, koska hakijoilla ei ollut 
sellaista modernia pedagogista osaamista ja kokemusta, jota tehtävän 
hoitamisessa hakuilmoituksessa edellytettiin ja näin ollen soveltuvaa 
henkilöä ei löytynyt. Toimialarehtorin päätöksellä ei ole lopullisesti rat-
kaistu viran täyttämistä koskevaa asiaa.

Stadin ammattiopistolla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana olevaa 
virkaa eikä kenelläkään ole oikeutta tulla otetuksi virkaan. Päätös viran 
täyttämättä jättämisestä eli virkaan ottamisen valmistelun lopettamises-
ta on rinnastettavissa valmistelutoimiin. Siten toimialarehtorin päätös ei 
sisällä sellaista ratkaisua, josta, kun otetaan huomioon kuntalain 136 §, 
saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen.

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

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Tekniikka ja logistiikka 
03.05.2017 § 22


