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70/01.01/2018
Erityisluokan opettajan viran (Nro 541) täyttäminen Yläneen yhtenäiskoulussa
Yläneen yhtenäiskoulun erityisluokanopettajan virkaan (Nro 541) on saatu
täyttölupa 9.5.2018 (Paula Pekkola).
Erityisluokanopettajan virka on ollut haettavana KuntaRekry- palvelussa
15.5.2018-30.5.2018 välisen ajan. Viran kelpoisuusvaatimukset
määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen 986/1998 mukaisesti.
Virkaan saapui hakuajan päättymiseen mennessä 14 hakemusta.
Haastatteluun kutsuttiin seuraavat hakijat: Fransman Eeva, Lehtinen
Jenna, Raikko Saana ja Salminen Tiina. Haastatteluryhmään kuuluivat
Jaakko Heikkilä ja Heidi Jurkola.
Päätös

Erityisluokanopettajan virkaan (Nro 541) 1.8.2018 alkaen valitaan KM, FM
Eeva Fransman. Hakemusten sekä haastattelun perusteella Fransman
omaa hakuilmotuksessa mainitut tekijät huomioiden parhaat edellytykset
uuden 1.-3. luokan erityisluokan opetuksen toteuttamiseen. Fransman
osoitti haastattelussa kehittämisorientoitunutta työskentelyotetta
erityisluokan opettajan viran hyvään hoitamiseen.
Fransmanin kieltäytymisen varalta ensimmäiselle varasijalle valitaan KM
Tiina Salminen.
Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Valinta on ehdollinen. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002)mukainen
rikosrekisteriote uhalla, että valinta muuten raukeaa.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virkaja työehtosopimuksen mukaisesti.Palkkauksessa sovellettava
hinnoittelutunnus on OVTES:n 2018-2019 Osio B liite 1 3§:n mukaisesti
4 03 04 01 2.

Päätöksen peruste

Pöytyän kunnan hallintosääntö 45-46 §:t
Suomen perustuslaki 731/1999 125.2 §
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002
OVTES 2018-2019 Osio B liite 1 3 §
Täyttölupa virkaan (Nro 541) Paula Pekkola 9.5.2018

Päiväys ja allekirjoitus

Pöytyä 13.6.2018
Heikkilä Jaakko
Yläneen Yhtenäiskoulun rehtori

Jakelu

Erityisluokan opettajan viran hakijat
Hallintojohtaja Paula Pekkola
Palkkasihteeri Pirjo Haakana
Kunnanhallituksen pj. Rauno Kajander
Kunnanjohtaja Anu Helin
Sivistysjohtaja Marianne Mäkelä
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Marika Loponen
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Oikaisuvaatimusosoitus
Valituskielto

Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä
saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta
silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian
vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja.

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, fax (lautakunta/hallitus)

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimusaika ja sen
alkaminen

Oikaisuvaatimuksen sisältö
ja toimittaminen

Pöytyän kunnan sivistyslautakunta, Kehityksentie 6, 21800 KYRÖ

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on
joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle
voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisen
ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen
mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Päätös asetettu
Pöytyän kunnan kotisivuille www.poytya.fi 13.06.2018
nähtäväksi
Tiedoksianto
asianosaiselle
Lisätietojen
antaja

13.6.2018 KuntaRekry -ohjelman kautta / toimistosihteeri Salme Mattila.
Nimi ja yhteystiedot

Jaakko Heikkilä, rehtori, Koulutie 14, 21900 Yläne puh. 050 5906733

