SIVISTYSJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Kunnanhallitus 11.9.2017 (§ 237):
Sivistysjohtaja Tero Kuusiston virkasuhde Lopen kuntaan on päättynyt
15.8.2017. Sivistysjohtajan virka on täytettynä määräaikaisesti 31.12.2017 asti.
Sivistysjohtajan irtisanoutumisen myötä sivistysjohtajan virka (vakanssinumero:
73714-001) on julistettava auki 1.1.2018 alkaen.
Lopen kunnan hallintosäännön mukaan (3. luku, 7 §) valtuusto valitsee sivistysjohtajan vakinaiseen virkasuhteeseen. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Liitteenä 1 on luonnos sivistysjohtajan hakuilmoituksesta.
(Valmistelija: Hallintopäällikkö Katja Väistö, p. 050 520 2643)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
päättää, että sivistysjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta hallintotehtävistä ja
perehtyneisyyttä koulutoimeen.
päättää, että sivistysjohtajan virka julistetaan haettavaksi siten, että hakemus on toimitettava viimeistään perjantaina 6.10.2017 klo 12.00 hakuilmoituksessa tarkemmin määritettävällä tavalla
hyväksyy hakuilmoituksen sisällön liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti ja
päättää, että hakuilmoitus julkaistaan viikolla 37 Lopen kunnan kotisivuilla,
www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi -sivuilla sekä Kuntalehden internetsivuilla.
Lisäksi ilmoitus julkaistaan tiivistelmänä Lopen kunta tiedottaa -palstalla
Lopen Lehdessä ja Riihimäen Seudun Viikkouutisissa sekä Hämeen Sanomissa.
asettaa sivistysjohtajan viran täyttämistä varten valintatyöryhmän ja valitsee
siihen jäseniksi vs. kunnanjohtajan, sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja
tarvittaessa 1–2 kunnanhallituksen jäsentä sekä sihteeriksi hallintopäällikön.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Heli Lehtilä teki seuraavansisältöisen muutosesityksen:
Kunnanhallitus
päättää, että sivistysjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi
akateeminen korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään opetushallinnon
tutkintoa, kunnallishallinnon yleistä tuntemusta, kuntatalouden riittävää
osaamista sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja. Arvostamme aineenopettajataustaa, aiempaa kokemusta sivistystoimen johtamistehtävistä, kehittämisotetta sekä kykyä strategiseen ajatteluun.

päättää, että sivistysjohtajan virka julistetaan haettavaksi siten, että hakemus on toimitettava viimeistään perjantaina 6.10.2017 klo 12.00 hakuilmoituksessa tarkemmin määritettävällä tavalla
hyväksyy hakuilmoituksen sisällön liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti
huomioiden kelpoisuusehtoihin ja edellytyksiin kunnanhallituksen tekemät
muutokset ja päättää, että hakuilmoitus julkaistaan viikolla 37 Lopen kunnan
kotisivuilla, www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi -sivuilla sekä Kuntalehden
internetsivuilla. Lisäksi ilmoitus julkaistaan tiivistelmänä Lopen kunta
tiedottaa -palstalla Lopen Lehdessä ja Riihimäen Seudun Viikkouutisissa
sekä Hämeen Sanomissa.
asettaa sivistysjohtajan viran täyttämistä varten valintatyöryhmän ja valitsee
siihen jäseniksi vs. kunnanjohtajan, sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja
tarvittaessa 1–2 kunnanhallituksen jäsentä sekä sihteeriksi hallintopäällikön.
Leila Ahlqvist ja Janne Kataja kannattivat Heli Lehtilän tekemää muutosesitystä.
Heli Lehtilän tekemän kannatetun esityksen johdosta puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan ehdotuksen
kannalla, vastaavat ”JAA”, ja ne, jotka ovat Heli Lehtilän tekemän esityksen
kannalla, vastaavat ”EI”. Äänestysehdotus ja -tapa hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä. Äänestysluettelo on liitteenä 2. Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen päätökseksi.
Kunnanhallitus valitsi sivistysjohtajan viran täyttämistä varten asettamaansa
valintatyöryhmään seuraavat jäsenet: vs. kunnanjohtaja Pekka Leppäsen,
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Leila Ahlqvistin, kunnanhallituksen jäsen
Tiina Seppälän, sivistyslautakunnan jäsen Satu Myllykosken sekä sihteeriksi
hallintopäällikkö Katja Väistön.
Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallitus piti neuvottelutauon klo 18.17 18.22.
______
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