IIN KUNTA
Päätöksen tekevä viranhaltija

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Päivämäärä

§

Alarannan koulun johtaja
1. Asia

Laaja-alaisen erityisopettajan valinta ajalle 7.8.2018-1.6.2019
Määräaikainen laaja-alaisen erityisopettajan virka ajalle 7.8.2018 1.6.2019 on ollut haettavana Kuntarekryssä, Mol.fi-palvelussa,
Iin kunnan virallisella ilmoitustaululla ja Ii.fi-sivustolla. Hakijoita oli 4.
Virkasuhteen alussa erityisopettajan työkenttään kuuluu laaja-alaisen
työtehtävät kunnan kolmella pienellä koululla.
Haastattelijoina toimivat Pohjois-Iin koulunjohtaja Tuomas Ojala ja
Alarannan koulunjohtaja Samuli Hanhisalo. Haastattelut pidettiin
26.6.2018.

2. Päätös

Valtsen määräaikaisen erityisopettajan ajalle 7.8.18-1.6.19 KM Riikka
Veijolan ja varasijalle valitaan KM Erkka Tamminen. Koeaika on 4 kk ja
palkkaus tapahtuu OVTES:n mukaan.
Perustelut valinnalle:
Suoritetun pisteytyksen ja haastattelun perusteella KM Riikka Veijolalla on
parhaimmat edellytykset suoriutua täytettävästä erityisopettajan virassa..

3. Viranomaisen
allekirjoitus

Hanhisalo Samuli
Alarannan koulun johtaja
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

4. Tiedoksianto

Riikka Veijola, KuntaRekryn kautta

Paikka ja aika Ii 26.6.2018

Tiedoksiantajan allekirjoitus
Tuula Keskikallio, toimistosihteeri

5. Nähtävänäpito

www.ii.fi, 26.6.2018

Tiedoksi:

KTP / palkat
Opetus- ja varhaiskasvatusltk
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pj
Vs. opetuspäällikkö
-

Toimeksi:

OIKAISUVAATIMUS
Viranomainen

Päivämäärä

Pykälä

Alarannan koulun johtaja
Oikaisuvaatimusoikeus

§

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen KunLain 89 §:n mukaisen
oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Iin kunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Jokisuuntie 2,
PL 24, 91101 Ii

Oikaisuvaatimusaika ja sen
alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Muutoksenhakuajan laskemiseen sovelletaan lakia säädettyjen määräaikain
laskemisesta. Seuraavat määräaikalain säännökset on otettava huomioon:
- sitä päivää, josta muutoksenhakuaika lasketaan alkavaksi, ei lueta määräaikaan,
- jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakemuksen saa tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen ja
- muutoksenhakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Lisätietoja
Liitetään päätökseen/otteeseen

