Järvenpää
Yhteiskoulun rehtori
kunnallisasia

Ote viranhaltijapäätöksestä
07.05.2019

1 (2 )
§3

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

JARDno-2019-205
Erityisluokanopettajan virkojen täyttämättä jättäminen Järvenpään Yhteiskouluun
Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan kaksi virkaa on ollut haettavana 24.1.
-7.2.2019 ja toisen kerran 7.-21.3.2019 välisen ajan. Virat ovat olleet haettavina
Järvenpään kaupungin yleisessä tietoverkossa ja TE-keskuksen sivuilla.
Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, erityislu
okanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti.
Virkoja täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain
125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu
kansalaiskunto. Virkoihin haki määräaikaan mennessä 15 hakijaa. Hakemukset
jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan
löytyvät sähköisistä hakemuksista. Hakijoista kaksi täytti viran
kelpoisuusehdot. Molemmat kutsuttiin haastatteluun. Toinen kelpoisista hakijoista
ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä.
Päätöksen peruste
Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, erityislu
okanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten
kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset
nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan
haki määräaikaan mennessä 15 hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden
koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä
hakemuksista. Hakijoista kaksi täytti viran kelpoisuusehdot. Toinen heistä ilmoitti,
ettei ole enää käytettävissä. Kelpoisten hakijoiden vähäisen määrän vuoksi virat
jätetään täyttämättä.
Päätös
Päätän jättää erityisluokanopettajan virat täyttämättä kelpoisten hakijoiden vähäisen
määrän takia.
Tiedoksi
Hakijat, Resina
Allekirjoitus

Jaana Palviainen, vs. rehtori
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 7.5.2019 alkaen.
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 7.5.2019.
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Muutoksenhakukielto
§3
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).

