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§ 202
Ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin viran täyttäminen

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
ottaa ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin virkaan filosofian maisteri 
Moa Thorsin 1.11.2014 lukien 5 664,50 euron suuruisen 
kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan otettu
Muut virkaa hakeneet Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Viran kelpoisuusvaatimukset ja julistaminen haettavaksi

Ruotsinkielisen työväenopiston johtosäännön 10 §:n mukaan rehtorin 
ottaa kaupunginvaltuusto opiston johtokunnan annettua hakijoista 
lausuntonsa. Rehtori toimii ruotsinkielisen työväenopiston 
virastopäällikkönä.

Viran nykyinen haltija Gunborg Gayer on ilmoittanut jäävänsä 
eläkkeelle 1.11.2014 alkaen. Kaupunginvaltuusto on 11.12.2013 (446 
§) myöntänyt hänelle eron rehtorin virasta 1.11.2014 lukien.
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Kaupunginhallitus päätti 16.12.2013 (1349 §) kehottaa ruotsinkielistä 
työväenopistoa julistamaan rehtorin virka haettavaksi säädetyin 
kelpoisuusvaatimuksin ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin 
edellytyksin sekä Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän 
mukaisin palkkaeduin.

Rehtorin kelpoisuudesta säädetään asetuksessa opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Asetuksen mukaan rehtoriksi on 
kelpoinen henkilö, jolla on:

 ylempi korkeakoulututkinto
 asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus
 riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä
 opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen 

opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai 
vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät 
opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä 
opetushallinnon tuntemus.

Ruotsinkielisen työväenopiston johtosäännön 9 §:n 1 momentin 
mukaan viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto ja säädetty rehtorin kelpoisuus sekä kokemusta 
hallinto- ja johtamistehtävistä.

Kaupungin kielitaitosäännön 2 §:n 3 momentin mukaan jos toimielimen 
pöytäkirjakieli on ruotsi, vaaditaan sen alaisen viraston päälliköltä 
ruotsin kielen erinomaista ja suomen kielen tyydyttävää suullista ja 
kirjallista taitoa.

Virkaa täytettäessä tulee kelpoisuusvaatimusten lisäksi ottaa huomioon 
perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin 
virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Työnkuva edellyttää rehtorilta käytännön tuntemusta vapaasta 
sivistystyöstä ja aikuiskoulutuksesta, kykyä luovaan 
ongelmanratkaisuun, hyviä taitoja henkilökunnan johtamisessa ja 
ohjaamisessa, itsenäistä työotetta, aloitteellisuutta, laajaa 
yleissivistystä, hyviä yhteiskuntasuhteita, yhteistyötaitoja ja 
julkishallinnon tuntemusta.

Haastattelut ja johtokunnan esitys

Ilmoitus avoimesta virasta on julkaistu 12.2.2014 
Hufvudstadsbladetissa, Helsingin Sanomissa ja Metro-lehdessä. 
Lisäksi virka on ollut haettavana kaupungin sähköisessä 
rekrytointijärjestelmässä. Hakuaika umpeutui 3.3.2014 klo 16.
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Virkaa haki hakuajan kuluessa 12 henkilöä, joista kahdeksan täyttää 
viran kelpoisuusvaatimukset. Yhdistelmä hakijoiden ansioista on 
liitteenä 1.

Hakemusten perusteella ********** kutsuttiin haastatteluun 14.3.2014. 
Haastattelijoina toimivat ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 
puheenjohtaja Nils Torvalds, viran nykyinen haltija Gunborg Gayer, 
yksikön päällikkö Asta Enroos kaupunginkanslian 
työnantajapolitiikkayksiköstä ja kaupunginsihteeri Maria Nyfors.

Haastattelujen jälkeen ********** ilmoittivat peruvansa hakemuksensa.

Hakijoiden ansioiden ja käytyjen haastattelujen perusteella Moa Thors 
kutsuttiin johtokunnan haastatteluun, jossa myös sivistystointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen oli läsnä. Johtokunta päätti 
27.3.2014 (14 §) esittää, että Moa Thors valitaan virkaan.

Hakijoiden ansioiden vertailu

********** on koulutukseltaan kasvatustieteiden ja teologian maisteri. 
Hän toimii luokanopettajana Kirkkonummen kunnassa. Hän on 
aiemmin työskennellyt rehtorina Lärkkullastiftelsenin kansanopistossa 
ja Kruunupyyn kansalaisopistossa, lukion rehtorina Kokkolan 
kaupungilla sekä koulunjohtajana ja luokanopettajana Kruunupyyn 
kunnassa.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan saksan 
kieli. Hän toimii apulaisrehtorina Helsingin kaupungin ruotsinkielisessä 
työväenopistossa. Hän on aiemmin työskennellyt ruotsinkielisessä 
työväenopistossa saksan kielen suunnitteluopettajana, pääopettajana 
ja tuntiopettajana. Nykyisen virkansa ohella hän toimii 
puhallinorkesterin kapellimestarina Raaseporin kansalaisopistossa.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan 
pohjoismaiset kielet ja kirjallisuus. Hän toimii Högstadieskolan 
Lönkanin virkaa tekevänä rehtorina Helsingin kaupungilla. Hän on 
aiemmin työskennellyt äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina Kauniaisten 
kaupungilla, tuntiopettajana Espoon työväenopistossa ja ruotsinkielen 
lehtorina Helsingin kaupungilla.

Kaikilla haastatelluilla on kokemusta vapaan sivistystyön toimialalta, 
opettajan tehtävistä sekä hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaikilla on 
alalle hyvin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja erinomainen ruotsin 
ja suomen kielitaito. Hakijoista ********** on vankimmat johtamistaidot 
ruotsinkielisen työväenopiston apulaisrehtorina toimimisen, 
monivuotisen orkesterinjohtajuuden ja suorittamiensa koulutusten 
vuoksi. Hänellä on myös paras tuntemus Helsingin kaupungin 
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hallinnosta. Sekä hakemuksesta ilmenevien ansioiden että 
haastatteluissa esille tulleiden seikkojen perusteella esittelijä katsoo, 
että hän on parhaiten soveltuva ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin 
virkaan.

Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä 
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä ennen 
asian valmistelijalla.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että mikäli kaupunginvaltuusto 
päättää valita päätösehdotuksessa mainitun sijaan sellaisen henkilön, 
joka ei ole kaupungin palveluksessa, päätösehdotukseen tulisi lisätä 
seuraava kappale:

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa 
eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, 
on päätös ehdollinen, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön 
terveydentilasta saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä 
kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan otettu
Muut virkaa hakeneet Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Ruotsinkielinen työväenopisto
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.05.2014 § 533
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HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa ruotsinkielisen työväenopiston 
rehtorin virkaan filosofian maisteri Moa Thorsin 1.11.2014 lukien 5 
664,50 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin 
palkkaeduin.

02.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

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
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Annika Grönqvist, telefon: 09 310 494 86
annika.gronqvist(a)arbis.hel.fi

Kaupunginvaltuusto 11.12.2013 § 446

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
myöntää rehtori Gunborg Gayerille eron ruotsinkielisen työväenopiston 
rehtorin virasta 1.11.2014 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi


