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§ 202
Tillsättning av tjänsten som rektor för svenska arbetarinstitutet

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
anställa filosofie magister Moa Thors för tjänsten som rektor för 
svenska arbetarinstitutet räknat från 1.11.2014 med en totallön på 
5 664,50 euro i månaden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Yhdistelmä viran hakijoista
2 Arbiksen johtokunnan esityslistateksti 27.3.2014
3 Arbiksen johtokunnan esityslistatekstin suomennos
4 Sanomalehti-ilmoitus 12.2.2014
5 Valitun hakemus 1.3.2014

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Behörighetsvillkoren för och utlysningen av tjänsten

Enligt 10 § i instruktionen för svenska arbetarinstitutet anställs 
verkschefen av stadsfullmäktige sedan direktionen avgett utlåtande om 
de sökande. Rektorn är verkschef för svenska arbetarinstitutet.

Den nuvarande tjänsteinnehavaren Gunborg Gayer har meddelat att 
hon går i pension räknat från 1.11.2014. Stadsfullmäktige har 
11.12.2013 (446 §) beviljat henne avsked från tjänsten som rektor för 
svenska arbetarinstitutet räknat från 1.11.2014.

Stadsstyrelsen beslutade 16.12.2013 (1349 §) uppmana svenska 
arbetarinstitutet att utlysa tjänsten som rektor för svenska 
arbetarinstitutet i enlighet med föreskrivna krav på behörighet, 
förutsättningar i stadens språkkunskapsstadga och lön enligt 
lönesystemet för Helsingfors stads ledning.
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Rektorsbehörigheten beskrivs i förordningen om behörighetsvillkoren 
för personalen inom undervisningsväsendet. Behörig som rektor enligt 
förordningen är den som har

 högre högskoleexamen,
 behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga,
 tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter, samt
 examen i undervisningsförvaltning enligt av utbildningsstyrelsen 

godkända grunder, slutfört studier i undervisningsförvaltning 
omfattande minst 25 studiepoäng eller minst 15 studieveckor 
som ordnas vid ett universitet eller har på annat sätt inhämtad 
tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning.

Enligt 9 § 1 mom. i instruktionen för svenska arbetarinstitutet är 
behörighetsvillkor för verkschefen högre högskoleexamen, föreskriven 
rektorsbehörighet och erfarenhet av administration och ledarskap.

I 2 § 3 mom. i stadens språkkunskapsstadga konstateras det att om ett 
organs protokollsspråk är svenska, krävs det av chefen för ett verk 
underställt organet utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga både 
skriftliga och muntliga kunskaper i finska.

Vid tillsättningen av tjänsten ska dessutom de i 125 § i grundlagen 
angivna allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster, dvs. 
skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd, beaktas utöver 
behörighetsvillkoren.

Rektorns arbetsbeskrivning förutsätter kännedom om den fria 
bildningen och vuxenutbildningen i praktiken, en kreativ förmåga till 
problemlösning, god förmåga att leda och handleda personalen, 
självständighet och initiativförmåga, bred allmänbildning och goda 
samhällskontakter, förmåga att samarbeta och förtrogenhet med 
offentlig förvaltning.

Intervjuerna och direktionens framställning

En annons om den lediga tjänsten ingick 12.2.2014 i 
Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat och tidningen Metro. Ytterligare 
har tjänsten ledigförklarats i stadens elektroniska rekryteringssystem. 
Ansökningstiden gick ut 3.3.2014 kl. 16.

Inom ansökningstiden söktes tjänsten av tolv personer varav åtta 
uppfyller behörighetskraven för tjänsten. En sammanställning av de 
sökande finns som bilaga 1 till detta ärende på föredragningslistan.

Utgående från ansökningarna kallades ********** till intervju 14.3.2014. 
De intervjuades av ordföranden för direktionen för svenska 
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arbetarinstitutet Nils Torvalds, den nuvarande tjänsteinnehavaren 
Gunborg Gayer, chefen för stadskansliets enhet för arbetsgivarpolitik 
Asta Enroos och stadssekreterare Maria Nyfors.

Efter intervjuerna meddelade ********** att de drar tillbaka sina 
ansökningar.

Med utgångspunkt i de sökandes meriter och de intervjuer som 
genomförts kallades Moa Thors ytterligare till intervju av direktionen för 
svenska arbetarinstitutet i närvaro av biträdande stadsdirektören för 
bildnings- och personalväsendet Ritva Viljanen. Direktionen beslutade 
27.3.2014 (14 §) föreslå att Moa Thors ska anställas för tjänsten.

Jämförelse av de sökandes meriter

********** är pedagogie magister och teologie magister till utbildningen. 
Han arbetar som klasslärare hos Kyrkslätts kommun. Han har tidigare 
arbetat som rektor vid Lärkkullastiftelsens folkakademi och Kronoby 
medborgarinstitut, som gymnasierektor hos Karleby stad och som 
skoldirektör och klasslärare hos Kronoby kommun.

********** är filosofie magister till utbildningen med tyska som 
huvudämne. Hon är biträdande rektor vid Helsingfors stads svenska 
arbetarinstitut. Hon har tidigare arbetat som planeringsansvarig lärare, 
huvudlärare och timlärare i tyska vid svenska arbetarinstitutet. Vid 
sidan om sin nuvarande tjänst är hon blåsorkesterdirigent vid 
Raseborgs medborgarinstitut.

********** är filosofie magister till utbildningen med nordiska språk och 
nordisk litteratur som huvudämne. Hon arbetar som tillförordnad rektor 
för Högstadieskolan Lönkan hos Helsingfors stad. Hon har tidigare 
arbetat som lektor i modersmål och litteratur hos Grankulla stad, 
timlärare vid Esbo arbetarinstitut och lektor i svenska hos Helsingfors 
stad.

Alla intervjuade har erfarenhet av den fria bildningssektorn, 
läraruppgifter och administration och ledarskap. Alla har en högre 
högskoleexamen som bra lämpar sig för branschen och utmärkta 
kunskaper i svenska och finska. Av de sökande har ********** den mest 
gedigna kunskapen i ledarskap med anledning av sitt arbete som 
biträdande rektor vid svenska arbetarinstitutet, sin mångåriga 
erfarenhet som orkesterdirigent och de utbildningar hon har genomgått. 
Hon har dessutom den bästa kännedomen om Helsingfors stads 
förvaltning. Med utgångspunkt i de sökandes meriter och de intervjuer 
som genomförts anser föredraganden att hon är lämpligast för tjänsten 
som rektor för svenska arbetarinstitutet.
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Ansökningshandlingarna är i sin helhet tillgängliga vid stadsstyrelsens 
och stadsfullmäktiges sammanträden och innan dess hos beredaren av 
ärendet.

Föredraganden konstaterar till slut att om stadsstyrelsen i sitt 
beslutsförslag föreslår att en sådan person som inte är i stadens tjänst 
ska väljas för tjänsten i stället för den som nämns i beslutsförslaget, 
ska följande stycke läggas till beslutsförslaget:

Om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga 
uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga vid anställningen är 
denna villkorlig tills den blivit fastställd med stöd av en utredning om 
hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från 
den dag han eller hon fått del av beslutet om anställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Yhdistelmä viran hakijoista
2 Arbiksen johtokunnan esityslistateksti 27.3.2014
3 Arbiksen johtokunnan esityslistatekstin suomennos

Beslutshistoria

Stadsstyrelse 05.05.2014 § 533

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade att följande ska föreläggas stadsfullmäktige:

Stadsfullmäktige beslutar anställa filosofie magister Moa Thors för 
tjänsten som rektor för svenska arbetarinstitutet räknat från 1.11.2014 
med en totallön på 5 664,50 euro i månaden.

02.12.2013 Enligt förslaget

Föredragande
biträdande stadsdirektör
Ritva Viljanen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683
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maria.nyfors(a)hel.fi

Direktionen för svenska arbetarinstitutet 27.03.2014 § 14

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Beslut

Direktionen beslutade att för fullmäktige föreslå att Moa Thors blir vald 
till rektor för Helsingfors stads svenska arbetarinstitut från 1.11.2014.

Behandling

Direktionen beslutade konstatera att Moa Thors var jävig och varken 
deltog i behandlingen av ärendet eller var närvarande då det 
behandlades.

Rektor Gunborg Gayer var frånvarande under intervjun med Moa 
Thors.

Gunborg Gayer: Efter att direktionen har intervjuat fil.mag. Moa Thors 
förslår föredraganden, att direktionen för fullmäktige föreslår att hon blir 
vald till rektor för Helsingfors stads svenska arbetarinstitut från 
1.11.2014.

Föredragande
rehtori
Gunborg Gayer

Upplysningar
Annika Grönqvist, telefon: 09 310 494 86

annika.gronqvist(a)arbis.hel.fi

Stadsfullmäktige 11.12.2013 § 446

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag föreslå 
att stadsfullmäktige ska besluta följande:

Stadsfullmäktige beslutade bevilja rektor Gunborg Gayer avsked från 
tjänsten som rektor för svenska arbetarinstitutet med anledning av att 
hon går i pension räknat från 1.11.2014.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi


