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Oriveden lukion ja yhteiskoulun yhteisen opinto-ohjaajan viran täyttäminen
Oriveden lukion ja yhteiskoulun yhteinen opinto-ohjaajan virka on ollut
haettavana 17.4.-31.4.2019 Työvoimahallinnon ja Kuntarekryn
verkkosivuilla. Virkaa haki 29 henkilöä, joista kahdeksaa
haastateltiin. Haastattelijoina toimivat kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila
ja Oriveden yhteiskoulun ja lukion rehtori Jari Hildén.
Haastattelijat esittivät, että opinto-ohjaajan virkaan valittaisiin KM Miira
Luukkonen. Esityksen perusteena ovat henkilön koulutus, työkokemus
sekä haastattelussa esiin nousseet henkilökohtaiset
ominaisuudet, joiden perusteella hän on virkaan ansioitunein.
Palkkaus ja virkasuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös

Valitsen Oriveden lukion ja yhteiskoulun yhteiseen opinto-ohjaajan virkaan
1.8.2019 alkaen toistaiseksi KM Miira Luukkosen. Viran sijoituspaikka on
palvelussuhteen alussa Oriveden lukio.
Valinnan perusteena ovat hakijan koulutus, työkokemus sekä
haastattelussa esiin nousseet henkilökohtaiset ominaisuudet, joiden
perusteella hän on virkaan ansioitunein.
Viran täytössä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.
Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista
toimitettava Työterveyshuolto Pirten antama terveydentilatodistus sekä
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain
(504/2002) mukainen rikostaustaote kuukauden kuluttua valintapäätöksen
tiedoksisaannista, tai muuten valinta raukeaa.

Päiväys ja allekirjoitus

Orivedellä 27.5.2019
Mia Mattila
Kasvatus- ja opetusjohtaja

Toimivalta

Hallintosääntö

Jakelu

Hakijat
Oriveden yhteiskoulu ja lukio
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginjohtaja
Lasten ja nuorten lautakunta
Palkanlaskenta

ORIVEDEN KAUPUNKI

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Kasvatus- ja opetusjohtaja

27.5.2019

2
6§

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän 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.
Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden kaupungin lasten ja nuorten lautakunnalle, osoite
Keskustie 23, postiosoite PL 7, 35301 Orivesi. Sähköposti: kirjaamo@orivesi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 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. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Pöytäkirja on asetettu nähtäville 3.6.2019.
Tämä päätös on lähetetty sähköpostitse hakijoille Kuntarekryn kautta 28.5.2019.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

