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Erityisluokanopettajan (2108) viransijaisuuden täyttäminen
Olen myöntänyt erityisluokanopettajaviran (2108) viranhaltijalle
virkavapauden 29.4.2022 saakka. Olemme rekrytoineet
erityisluokanopettajia kaupunkimme avoinna oleviin virkoihin kuluneen
kevään aikana kolmeen otteeseen. Kankaanpään kaupungin avoinna
olevien erityisluokanopettajien virkahaut päättyivät
Kuntarekry-järjestelmässä 16.4.2021, 4.6.2021 ja 30.6.2021. Virkahakujen
avulla emme saaneet virkoihin kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita.
Päätös:

Valitsen erityisluokanopettajan (2108) viransijaiseksi ajalle
2.8.2021-29.4.2022 Anna Kuusiston.
Hakemuksen perusteella selvitettiin hakijan virkakelpoisuutta,
opintosuorituksia, opetustyössä saavutetun kokemuksen määrää ja
monipuolisuutta.
Haastattelun avulla selvitettiin hakijan pedagogista ammattiosaamista,
viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittymishalua ja -kykyä.
Edellä kerrotuin tavoiten selvitettiin hakijan taitoa, kykyä ja koeteltua
kansalaiskuntoa. Valintapäätöstä tehdessäni olen ottanut huomioon
hakemuksessa ja haastattelussa esille tulleet asiat, koulutuksen ja
työkokemuksen ohella tehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset
henkilökohtaiset ominaisuudet. Päätös perustuu em. seikkojen
kokonaisarviointiin.
Määräaikaisuuden perusteena viransijaisuus.
Viransijaisuudessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Viransijaisuuteen valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä
nähtäväksi rikosrekisterilain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.
***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu***
Kari Kähkönen
Kangasmetsän koulun rehtori

Täytäntöönpano

Palkanlaskenta
Sivistystoimisto
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Lisätietoja antaa

Kari Kähkönen
puh. 044 577 2371
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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 30.6.2021
Tiedoksianto asianosaiselle
Asianosainen

- Anna Kuusisto
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Kankaanpää 30.6.2021
***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu***
Kari Kähkönen
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Lisätietoja

rehtori Kari Kähkönen 044 577 2371

