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§ 28

Siirtäminen kankaanpään kaupungin koulukuraattorin virasta koulusosionomin toimeen/ Kati
Hietikko
Kankaanpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.6.2021 § 240
myöntänyt täyttöluvan koulusosionomin toistaiseksi voimassa olevaan
toimen täyttämiseksi.
Viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka
kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana,
jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana
ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn
liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on
antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy
ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa (Laki kunnallisesta
viranhaltijasta 24 §).
Kankaanpään kaupungin hallintosäännön 40 §:n mukaan viranhaltijan
siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n
nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin
ottamisesta.
Ottaen huomioon oppivelvollisuuden laajenemisen aiheuttamat
tehtäväjärjestelyt sekä Kati Hietikon toimiminen hankerahoitukselle tällä
hetkellä Pohjanlinnan koulun koulusosionomin työssä on perusteltu syy
siirtää hänet ko. toimeen. Lisäksi Kati Hietikko on antanut
suostumuksensa siirtoon 1.8.2021 alkaen.
Päätös:

Päätän siirtää Kati Hietikon suostumuksellaan Kankaanpään kaupungin
koulukuraattorin virasta koulusosionomin toimeen 1.8.2021 alkaen.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta. Ohje oheisena.
***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu***
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Kunnallisasiat
Oikaisuvaatimusoikeus

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.
Oikaisuvaatimusviranomainen

Kankaanpään sivistyslautakunta, PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun päätös 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.
Nähtäväksi asettaminen
Päätös on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n
mukaisesti 24.6.2021
Tiedoksianto asianosaiselle
Asianosainen

Kati Hietikko
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Kankaanpää 24.6.2021

Heikki Kiviniemi
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Lisätietoja

-

