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110/01.01/2014
Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön yksikön luokanopettajan viransijaisen valinta (vak. nro 510) ajaksi
1.8.2018-31.7.2019
Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön yksikön alkuopetuksen 1. lk:n
opettajan tehtävään lukuvuodeksi 2018-2019 määrätyn opettajan jäädessä
virkavapaalle, täytetään hänen paikkansa määräaikaisesti vastaavaksi
ajaksi.
Päätös

Valitsen Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön yksikön luokanopettajan
viransijaiseksi (vak.nro 510) FM Päivi Pentinmäen (190680) ajaksi
1.8.2018-31.7.2019. Päivi osoitti haastattelussa 7.6.2018 omaavansa
erinomaiset edellytykset alkuopetuksen opettajaksi. Määräaikaisuuden
perusteena on viranhaltijalle myönnetty virkavapaa vastaavaksi ajaksi.
Valinnassa noudatetaan 3 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.
Palvelussuhteessa noudatetaan KVTES:n ja OVTES:n ehtoja.

Päätöksen peruste

Päätösvalta: Pöytyän kunnan hallintosääntö 45-46§.
Laki lasten kanssa työkentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002
KVTES ja OVTES 2018-2019

Päiväys ja allekirjoitus

Pöytyä 20.6.2018

Virtanen Mika
Elisenvaaran koulun rehtori
Jakelu

FM Päivi Pentinmäki
palkkasihteeri Pirjo Haakana
Kyrön koulun rehtori/toinen apulaisjohtaja ja erityisluokanopettaja KM
Markus Takala
sivistysjohtaja Marianne Mäkelä
kunnanhallituksen pj. Rauno Kajander
kunnanjohtaja Anu Helin
sivistyslautakunnan pj. Marika Loponen

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Pöytyän kunnan sivistystoimi, sivistysjohtaja Marianne Mäkelä, Kehityksentie 6, 21800
Kyrö, marianne.makela@poytya.fi
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Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
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.
Päätöksen nähtäväksiasettamispvm
Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Pöytyän kunnan kotisivuille www.poytya.fi
20.6.2018
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Tiedoksianto asianosaisille

Postitse

