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Vireillepanija

Asia YHTENÄISKOULUN APULAISREHTORIN VIRAN
HOITAMINEN 1.8.2020-31.7.2022

Päätöksen peruste Hallintosääntö § 72, 79

 Kunnanvaltuusto on päättänyt 10.2.2020 § 7, että Kirkonkylän koulu
ja yläaste yhdistyvät 1.8.2020 alkaen Juvan yhtenäiskouluksi käsittäen
vuosiluokat 0-9.

 Rehtorijärjestelyt Kirkonkylän koulussa ja yläasteella ovat olleet
1.8.2014 alkaen seuraavat:

 - Lukion ja yläasteen yhteinen rehtori
 - Kirkonkylän koulu rehtori.

 Perusopetuslain (628/1998) 37 § 1 momentin mukaan jokaisella
koululla on oltava toiminnasta vastaava rehtori. Rehtorin kel-
poisuudesta säädetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaa-
timuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §.

 Syksyllä 2019 käynnistettiin yhtenäiskoulun rehtorijärjestelyn val-
mistelu yhdessä Kirkonkylän koulun rehtori Olli Kossilan sekä lukion
ja yläasteen yhteisen rehtori Kari Leskisen kanssa. Sivistysjohtaja on
kuullut joulukuussa 2019 erikseen Kirkonkylän koulun rehtori Olli
Kossilaa sekä lukion ja yläasteen yhteistä rehtori Kari Leskistä.

 Rehtorijärjestelyistä on keskusteltu kasvatus- ja opetuslautakunnassa
kokousten yhteydessä sekä 12.5.2020 Kirkonkylän koulun ja yläasteen
opettajankokouksissa.

 Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt 2.6.2020 § 16 suun-
nitelman yhtenäiskoulun rehtorijärjestelyistä siten, että yhtenäiskou-
lussa on rehtori ja määräaikainen, 2-vuotinen virka-apulaisrehtori.

 Apulaisrehtorin viran määräaikaisuuden perusteet ovat:
-  yhtenäiskoulun käynnistämisessä/alkuvaiheessa tarvitaan
   apulaisrehtorin työpanosta
-  oppilasmäärien vähentymisen takia koulun johtamiseen liittyvät
   hallinnolliset tehtävät ovat kokonaisuudessaan vähentyneet ja
   kahden vuoden määräaikaisuuden jälkeen voidaan arvioida, riittääkö
   hallintoon virka-apulaisrehtorin sijaan luottamustoiminen
   apulaisrehtori tai muut järjestelyt
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-  kunnan taloudellinen tilanne on keväällä 2020 merkittävästi
   heikentynyt ja myös sen aiheuttamiin muutoksiin opetustoimessa on
   tehtäväjärjestelyissä varauduttava.

 Kunnanjohtaja on 10.6.2020 § 24 päättänyt perustaa yhtenäiskoulun
apulaisrehtorin viran 1.8.2020 alkaen.

 Sivistysjohtaja on 10.6.2020 § 32 päättänyt siirtää Olli Kossilan
apulaisrehtorin virkaan ajalle 1.8.2020-31.7.2022. Olli Kossila on
jättänyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen 23.6.2020. Kasvatus- ja
opetuslautakunta on 7.7.2020 § 20 hyväksynyt oikaisuvaatimuksen
asiassa tapahtuneen muotovirheen takia (laillisuusperuste), kumonnut
sivistysjohtajan päätöksen ja palauttanut asian uudelleen
valmisteltavaksi viranhaltijan kuulemiseksi kunnallisen
viranhaltijalain mukaisesti.

 Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 5 luvussa säädetään
virkasuhteessa tapahtuvista muutoksista. Lain 24 §:ssä on määräykset
viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen. Viranhaltijalle on
ennen siirtämistä varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

 Olli Kossilaa on kuultu asiassa 28.7.2020. Olli Kossila on antanut
suostumuksensa hänen siirtoonsa kahdeksi vuodeksi yhtenäiskoulun
määräaikaiseen  virka-apaulaisrehtorin virkaan ajalle
1.8.2020-31.7.2022.

Päätös ja perustelut Päätän, että Olli Kossila siirretään yhtenäiskoulun apulaisrehtorin
virkaan ajalle 1.8.2020-31.7.2022. Hänen toistaiseksi voimassa oleva
palvelussuhteensa Juvan kuntaan säilyy määräaikaisen tehtävän
päätyttyä. Työaika, opetusvelvollisuus ja palkkaus määräytyvät
OVTES:n mukaan.

Jakelu Kossila Olli (lähetyspvm: 30.07.2020)
 Leskinen Kari
 Haakana Anne
 Kunnanhallitus
 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Päiväys ja allekirjoitus Juvalla 30.7.2020

Mervi Simoska
Kunnanjohtaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
JUVAN KUNTA Kunnallisasiat

Hallinto-osasto
Oikaisuvaatimus-
oikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus-
viranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Juvan kunnanhallitus
Postiosoite:                                         Käyntiosoite:
PL 28                                                  Juvantie 13
51901 JUVA                                      51900 JUVA

Oikaisuvaatimus-
aika ja sen alka-
minen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
(Kuntalaki 140 §)

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. (Lähetetty tiedoksi kirjeellä, Kuntalaki 139 §).
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmen (3)
päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003
§ 19.2).

Päätöksen nähtä-
väksi asettaminen Päätös on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 3.8.2020

Tiedoksianto
asianosaiselle

1)

Lähetetty tiedoksi kirjeellä,                    Asianosainen: 

Lähetetty sähköpostilla, 30.7.2020                       Asianosainen: Kossila Olli

___________________________________________________________________________________

Luovutettu asianosaiselle                             Asianosainen: …………………. (nimi)

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus
____________, ____.____.20____               ____________________________

Vastaanottajan allekirjoitus                 ____________________________

___________________________________________________________________________________
Muulla tavoin, miten:
Todistaa:

Oikaisuvaatimuk-
sen sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitus voidaan tehdä
seuraavana arkipäivänä.

Lisätietoja

                                                                                                                            Liitetään päätökseen /otteeseen
1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kuntalain 92§:n 1 momentissa tarkoitetulle asianosaiselle.
    Tämä kohta täytetään myös viranomaiselle jäävään kaksoiskappaleeseen.


