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JARDno-2018-840
Lukion lehtorin viran täyttäminen (opinto-ohjaus 2776)
Järvenpään lukion lehtorin virka (opinto-ohjaus 2776) on ollut haettavana 8.2. 22.2.2018 Järvenpään kaupungin verkkosivulla ja julkisella ilmoitustaululla, TEkeskuksen ja FB-sivustoilla sekä Opettaja-lehdessä 9.2.2018.
Viran kelpoisuusehtona on ollut ylempi korkeakoulututkinto ja lukion
opinto-ohjauksen lehtorin 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 määräajassa 31 hakijaa. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot
kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kaikki hakijat täyttivät
virassa säädetyt kelpoisuusehdot.
Hakijoiden antamiin tietoihin pohjautuvan ansiovertailun perusteella
haastatteluihin 6.3. ja 13.3.2018 kutsuttiin 4 hakijaa. Haastattelijoina toimivat
rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi ja apulaisrehtori Tuija Lehtinen.
Päätöksen peruste
Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin
ylempi korkeakoulututkinto (tai vastaava aikaisempi tutkinto). Katsomme
eduksi kokemuksen lukion opinto-ohjauksesta sekä ICT-, verkostoyhteistyö-,
organisointi- ja projektityötaidot sekä kyvyn toimia erilaisten ihmisten kanssa ja
oppilaitoksen kansainvälisistä projekteista. Arvostamme kehittävää työotetta.
Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125
§ mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun
kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään
lukion lehtorin virkaan (opinto-ohjaus 2776) on Katariina Talvensaari. Hän on
työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa
perusteella kyvykkäin hoitamaan virkaa.

Järvenpään kaupungin hallintosääntö

Päätös
Päätän valita FM Katariina Talvensaaren Järvenpään lehtorin virkaan (opintoohjaus 2776) 01.08.2018 alkaen. Hän on työkokemuksensa ja osaamisensa
sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan
virkaa.
Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan
luotettavan selvityksen. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain
nro 504/2002 (laki lasten lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
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selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa
valintapäätöksen tiedoksisaannista.
Virassa 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) 28.3.2018 alkaen.

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 28.3.2018.
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Oikaisuvaatimus
§3
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai
kaupungin kirjaamossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi
yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
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täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen
os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.

