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Asia

Erityisluokanopettajan virka, vakanssinumero 780, täyttäminen
(sijoituspaikka Sääksjärven koulu) 1.8.2019 alkaen

Selostus ja perustelut

Erityisopettajan virka, vakanssinumero 780, sijoituspaikka Sääksjärven
koulu, on ollut haettavana Kuntarekry.fi -sivustolla, kunnan ilmoitustaululla
ja peruskouluilla 14.3.2019. Hakuaika päättyi 28.3.2019.
Määräaikaan mennessä virkaa haki 13 hakijaa, jotka kaikki täyttivät kelpoisuusehdot. Hakijoilta arvostetaan vastuullista ja vahvaa pedagogista työotetta, myönteistä ja aktiivista asennetta, tieto- ja viestintätekniikan pedagogisia taitoja sekä hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja. Haastatteluun
kutsuttiin kolme hakijaa (Katriina Inkeroinen, Tomi Hietanen ja Carita
Grönmark).
Haastattelijoina toimivat sivistysjohtaja Nina Lehtinen ja Sääksjärven koulun rehtori Anna-Maija Hakuni-Luoma 10.4.2019.
Tarkasteltaessa hakijoiden opintosuorituksia, työstä saatua kokemusta,
yleistä sopivuutta ottaen huomioon koulun toimintakulttuuri, sekä haastattelussa saatu vaikutelma, tulee virkaan valituksi tomi Hietanen.
Päätösehdotus perustuu jätettyihin hakemusasiakirjoihin, aikaisempaan
työn hoitamisesta saatuun työkokemukseen, ennakkotehtävään ja haastatteluun. Haastatteluryhmä oli yksimielinen.

Ratkaisu perustuu

Hallintosääntö 3 luku, Henkilöstöorganisaatio ja toimivalta, 7 § Palvelualueiden viranhaltijoiden erityistoimivalta, 7.2. Sivistyksen palvelualue,
7.2.1 Sivistysjohtaja

Lisätietoja

Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, puh. 050 383 9789

Päätös

Valitsen erityisluokanopettajan virkaan, vakanssinumero 780, 1.8.2019
alkaen kuuden (6) kuukauden koeajalla Tomi Hietasen. Valitun on ennen
viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan Lempäälän kunnan työterveyshuollosta (Suomen
Terveystalo Oy/Lempäälän toimipiste) sekä esitettävä nähtäväksi lain
504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Tiedoksi

Valittu, hakijat, palkat, koulu, hallintosihteeri, sivistyslautakunta

Allekirjoitus
Sivistysjohtaja Nina Lehtinen

Oikaisuvaatimusohjeet
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Lempäälän sivistyslautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös
kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväk-
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si. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se
on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle (osoite
PL 36, 37501 Lempäälä, käyntiosoite Tampereentie 10, sähköposti:
kunta@lempaala.fi) ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Tämä päätös on annettu tiedoksi
Lempäälässä
Todistaa
Hallintosihteeri Raisa Anttila

