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3 §
Suomi toisena kielenä lehtorin viran täyttämättä jättäminen, työ-
avain 5-488-18

HEL 2018-001663 T 01 01 01 01

Päätös

Toimialarehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 
momentin nojalla jättää täyttämättä suomi toisena kielenä lehtorin viran 
(nro 422571.)

Päätöksen perustelut

Suomi toisena kielenä lehtorin virka (nro 422571) on ollut julkisesti 
haettavana ajalla 5.3.2018-22.2.2018 Helsingin kaupungin sähköisessä 
rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointi-
kanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Hyvinvoinnin toimiala.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (17.5.2017, § 22) mukaan opetta-
jan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää 
toimialarehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on suomi toisena kielenä opettajan tehtävät 
Stadin ammattiopistossa.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 28 henkilöä. Hakijoista 9 henkilöä täytti 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
986/1998 (muutettu 1168/2010) mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. 
Haastatteluun kutsuttiin 8 henkilöä. Kahdelle hakijoista haastatteluun 
varattu aika ei sopinut ja yhteen kelpoisuusehdot täyttävään hakijaan ei 
saatu puhelimitse yhteyttä. Tehtävään haastateltiin 5 hakijaa. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitet-
tiin katsottavan eduksi kokemus ohjaavasta ja valmentavasta opetta-
juudesta sekä työskentelystä monialaisessa opettajatiimissä.  Virkaa 
täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt ylei-
set nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansa-
laiskunto. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella 
virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta 
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syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai 
virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevas-
sa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset 
huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan suomi toisena kielenä virkaan oli vain 
vähän hakuilmoituksessa mainittuja edellytyksiä täyttäviä hakijoita, vir-
ka jätetään täyttämättä. 

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto ta-
pahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat 
antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta 
kirjeitse.
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