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JARDno-2018-847
Tuntiopettajan viran täyttäminen (matematiikka 2780)
Järvenpään lukion tuntiopettajan tehtävä (matematiikka 2780) on ollut
haettavana 8.2. - 22.2.2018 Järvenpään kaupungin verkkosivulla ja julkisella
ilmoitustaululla, TE-keskuksen ja FB-sivustoilla sekä Opettaja-lehdessä
9.2.2018.
Tehtävän kelpoisuusehtona on ollut ylempi korkeakoulututkinto ja
lukion matematiikan lehtorin kelpoisuus opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti.
Tehtävää täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava
perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Tehtävää haki määräajassa 47 hakijaa. Hakijoiden koulutusja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä
hakemuksista. Hakijoista 35 täytti virassa säädetyt kelpoisuusehdot.
Hakijoiden antamiin tietoihin pohjautuvan ansiovertailun perusteella
haastatteluihin 19.3. - 21.3.2018 kutsuttiin 7 hakijaa, joista yksi ei saapunut
tilaisuuteen. Haastattelijoina toimivat rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi ja
apulaisrehtori Jarno Hautamäki.

Päätöksen peruste
Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta tehtävän kelpoisuusehdoksi määritettiin
ylempi korkeakoulututkinto ja lukion matematiikan lehtorin kelpoisuus
(tai vastaava aikaisempi tutkinto), eduksi katsomme kokemuksen lukion
opetuksesta ja oppilaitoksen kansainvälisistä projekteista sekä pätevyyden
fysiikan ja/tai kemian opettamiseen tarvittaessa. Lisäksi arvostamme ICT-taitoja
sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja vastata kehittyvän lukion
haasteisiin.
Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125
§ mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun
kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään
lukion tuntiopettajan tehtävään (matematiikka 2780) on FM Mikko
Mäntylä. Hän on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten
ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan virkaa.

Järvenpään kaupungin hallintosääntö

Päätös
Päätän valita FM Mikko Mäntylän Järvenpään lukion tuntiopettajan tehtävään
(matematiikka 2780) 01.08.2018 alkaen. Hän on työkokemuksensa ja
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osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin
hoitamaan virkaa.
Tehtävään ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan
luotettavan selvityksen. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain
nro 504/2002 (laki lasten lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa
valintapäätöksen tiedoksisaannista.
Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työehdot määräytyvät
OVTES:n mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä.
Tiedoksi
Hakijat, rekryhelpdesk@jarvenpaa.fi
Allekirjoitus

Marja-Liisa Lehtiniemi, rehtori
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) tai
kaupungintalon kirjaamossa (Hallintokatu 2) 04.04.2018 alkaen

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 04.04.2018

