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42 §
Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopis-
to, kampus 1, graafinen kouluttaja, työavain KASKO-03-227-21

HEL 2021-011590 T 01 01 01 01

Päätös

Kampus 1 rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 
2 momentin nojalla jättää täyttämättä Stadin ammatti- ja aikuisopiston 
nuorten työpajoille sijoitetun graafisen kouluttajan viran.

Päätöksen perustelut

Graafisen kouluttajan virka työavaimella KASKO-03-227-21 (vakanssi-
numero 423016) on ollut julkisesti haettavana ajalla 10.-25.8.2021 väli-
senä aikana Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä 
sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tois-
taiseksi voimassa olevasta virkasuhteesta päättää rehtori.

Avoinna olleen kouluttajan tehtävänä on graafisen kouluttajan tehtävät 
Stadin ammatti- ja aikuisopiston nuorten työpajoilla. Rekrytointi-
ilmoituksessa graafisen kouluttajan tehtävään edellytettiin soveltuvaa 
graafisen alan perustutkintoa, vankkaa kokemusta alalta sekä koke-
musta ohjaustyöstä nuorten parissa. Lisäksi hakuilmoituksessa edelly-
tettiin monipuolista ohjelmisto-osaamista.

Määräajassa hakemuksen jätti 19 hakijaa. Haastatteluun valittaviksi 
kutsuttiin kaksi henkilöä, joista molemmat peruivat hakemuksensa. 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella 
virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta 
syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai 
virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koske-
vassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset 
huomioon.

Tehtävä jätetään täyttämättä työkokemukseltaan ja osaamiseltaan 
puuttuvien hakijoiden vuoksi.

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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Lisätiedot
Sirpa Lindroos, rehtori, puhelin: 09 310 80297

sirpa.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


