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Vireillepanija

Rehtori Ari Anttila

Asia

Käsityön lehtorin viran täyttäminen 1.8.2018 alkaen, sijoituskoulu
Metsäkylän Yhtenäiskoulu (vakanssinumero 99412059)

Selostus asiasta

Käsityön lehtorin virka oli haettavana Ylöjärven kaupungin rekrytointiohjelmassa Kuntarekry.fi:ssä ja työvoimapalvelujen sivuilla
(te-palvelut.fi).
Virkaan haettiin lehtoria, jolla on halua kehittää koulun käsityön
opetusta ja lv. 2016-17 alkanutta yhtenäiskoulua. Lisäksi odotettiin halua tehdä työtä joustavissa opetusjärjestelyissä, tehdä yhteisopettajuutta ja yhteistyötä ylitse aine- ja luokkarajojen. Laaja-alainen näkemys käsityön opettamisesta uuden teknologian
mukaisesti sekä vahva pedagoginen osaaminen tieto- ja viestintätekniikassa luettiin hakijalle eduksi. Hakijalla tuli myös olla hyvä
osaaminen käsityön eri osa-alueissa ja näkemys tuotesuunnittelusta ja -kehittämisestä.
Hakijoita oli 24. Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaupungintalolla.

Haastattelu

Opetuspäällikön vetämä ryhmä haastatteli 9.4.2018 Ylöjärven
kaupungintalolla kolme hakijaa, joilla on virkaan vaadittava kelpoisuus.
Opintosuoritusten, työkokemuksen, työstä saadun palautteen ja
haastattelun sekä näistä muodostetun kokonaisarvion perusteella
nousevat hakijoista etusijalle Ville Kalliokoski ja Martti Paavilainen.

Perustelut

Hallintosääntö § 65
Johtoryhmän täyttölupa 29.1.2018

Metsäkylän Yhtenäiskoulun rehtori Ari Anttila esittää:
Esitän, että käsityön lehtorin virkaan, sijoituskoulu Metsäkylän
Yhtenäiskoulu, valitaan 1.8.2018 alkaen KM Ville Kalliokoski ja
varalle KM Martti Paavilainen.
Päätös
1.

2.

3.

Valitsen käsityön lehtorin virkaan (vakanssinumero
99412059), sijoituskoulu Metsäkylän Yhtenäiskoulu,
1.8.2018 alkaen KM Ville Kalliokosken ja varalle KM Martti
Paavilaisen.
Koska Kalliokoskella on vakinainen virka Ylöjärven kaupungin sivistystoimessa, ei häneltä vaadita Terveystalon
työterveyslääkärin antamaa lausuntoa eikä rikostaustaotetta.
Esitän kaupunginjohtajalle, että viran tehtäväkohtainen peruspalkka vahvistetaan hinnoittelutunnuksen 40304005
mukaan (OVTES 2018-2019, 1.2.2018 lukien).
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Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Ylöjärven sivistyslautakunnalle postitse
(PL 22, 33471 Ylöjärvi) tai sähköisesti (kirjaamo@ylojarvi.fi).
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä ja 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi,
ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai
muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan
viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä riippumatta siitä, toimitetaanko
valitus postitse vai sähköisesti.

Julkisesti nähtävänä

17.4.2018 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa (www.ylojarvi.fi)
Lähetetty postitse
Lähetetty sähköisesti
Lähetetty sisäisessä postissa
______________________________
Erja Hakala
osastosihteeri

