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Lukion lehtorin viran täyttäminen 1.8.2019 lukien (opetettavat aineet
uskonto ja psykologia)

Selostus

Nivalan kaupungin kasvatus- ja koulutuspalveluissa on ollut haettavana lukion
lehtorin virka 1.8.2019 lukien, opetettavat aineet uskonto ja psykolgoia.
Kaupunginhallituksen täyttölupa on saatu 25.02.2019. Hakuilmoitus julkaistiin
Kuntarekry.fi sivustolla 28.2.2019 ja haku päättyi 28.3.2019 klo 12.
Hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että tehtävän hoitaminen edellyttää kiinnostusta ja
innostusta opetuksen kehittämiseen sekä hyviä sosiaalisia taitoja ja että hakijalle
luetaan eduksi työkokemus lukiosta, Abitti-järjestelmään perehtyneisyys sekä
tietotekniset taidot. Määräaikaan mennessä hakemuksen jätti 13 hakijaa, joista
lain mukaisen kelpoisuusehdon täytti 10 hakijaa.
Yleiset virkaan nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Kelpoisuusehdot määrätytyvät opetustoimen henkilöstöstöstä annetun asetuksen
mukaisesti (KelpoA 986/1998). Hakijoista haastateltiin 17.4.2019 Oona-Roosa
Tarvainen ja Siljaliisa Parviainen (haastattelijoina rehtori Juha Maijala ja
sivistysjohtaja Riitta Viitakangas) sekä 18.4.2019 Ville Vimpari ja Annika Kuusisto
(haastattelijoina rehtori juha Maijala, opetuslautakunnan vpj. Matti Nuorala ja
sivistysjohtaja Riitta Viitakangas). Haastattelijat ehdottavat yksimielisesti, että
hakemuksen, opintojen, työkokemuksen,taitojen ja haastattelussa hakijoista
saatujen tietojen perusteella virkaan valitaan Annika Kuusisto.

Päätös

Valitsen hakemusten, opintojen, työkokemuksen ja taitojen sekä haastattelussa
saatujen tietojen perusteella lukion lehtorin virkaan (opetettavat aineet uskonto ja
psykologia) sopivimpana Huk, TM Annika Kuusiston 1.8.2019 lukien.Valitulla on
pätevyys historian, psykologian, uskonnon ja filosofian opettamiseen. Hänellä on
työkokemusta opettajan tehtävistä 21 v. 7 kk.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Opetustuntimäärä vahvistetaan vuosittain
koulun toimintasuunnitelmassa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä
rikosrekisteriote (laki 504/2002) ja lääkärintodistus 30 päivän kuluessa saatuaan
tiedon valinnasta ehdolla, että muutoin valinta raukeaa. Ennen työtehtävien
aloittamista on esitettävä kaikki alkuperäiset opinto- ja työtodistukset
koulutoimistossa.Valitun toivotaan varmistavan tehtävän vastaanottamisen
mahdollisimman pian (Koulutoimisto: 040 – 344 7312 tai koulu.toimisto@nivala.fi).
Päätöksen mukana valitulle lähetetään Nivalan kaupungin kasvatus- ja
koulutuspalvelujen tulokasopas.

Sovelletut
säädökset
Tiedoksi
Oikaisuvaatimus

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, hallintosääntö
Hakijat, Opetuslautakunta, Lukio, Osastosihteeri, Heta/ Nivalan palkat
Oikaisuvaatimusviranomainen: Opetuslautakunta
PL 10 (Kalliontie 15) kirjaamo@nivala.fi 85501 NIVALA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen 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 ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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