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Kokouksen avaus
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Koulusihteerin viran täyttäminen
Muut mahdolliset asiat
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Kiviranta Oili
Kemppainen Timo
Haukipuro Henna
Heikkilä Antti
Hirvinen Tiina
Laitila Ville
Parkkila Katri
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Tilli Juhani
Mäntypuro Kauko
Nyman Teuvo
Leppänen Pekka
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Todettiin
§:t 44 - 46
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Katri Parkkila ja Timo Kemppainen.

Oili Kiviranta

Reisjärvi 30.6.2014
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Koultk § 44
Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää hyväksyä asialuettelon kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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KOULUSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Koultk § 39

Reisjärven koulutoimessa on ollut haettava vakinaista täyttöä varten koulusihteerin virka 1.8.2014 alkaen.
Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 5. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä koulutoimistossa.
Reisjärven koulujen johtajat (Niemenkartano, Kalaja
ja Leppälahti), yläkoulun rehtori ja lukion tuleva
rehtori esittävät, että tehtävää hoitamaan valitaan
yo-merkonomi Tuija Arkivuo, jolla on alalta reilusti
yli 20 vuoden kokemus kattaen kouluhallinnon, perusopetuksen ja lukion.

Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta päättää valita Reisjärven
kunnan koululaitoksen koulusihteerin virkaan vakinaisesti yo-merkonomi Tuija Arkivuon 1.8.2014 alkaen.
Palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun Henna
Haukipuro esitti, että järjestetään haastattelu.
Ville Laitila kannatti tehtyä ehdotusta. Keskustelun
jälkeen koululautakunta päätti kutsua haastatteluun
Tuija Arkivuon, Eija Siniluodon ja Maria YliHillilän.
Henna Haukipuro poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen.
TK/TH

Koultk § 45

Edellisessä kokouksessaan koululautakunta päätti
kutsua haastatteluun yo-merkonomi Tuija Arkivuon,
merkonomi Eija Siniluodon ja mediatekniikan insinööri Maria Yli-Hillilän.
Näistä Maria Yli-Hillilä on ilmoittanut, ettei ole
käytettävissä (ottanut vastaan muun työn).
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KOULUSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa)
Hallintosäännössä koulusihteerin virkaan on määritelty pätevyysvaatimukseksi alalle soveltuva ammattitutkinto. Viran hakuilmoituksessa valittavalta
henkilöltä edellytettiin perinteisten sihteeritehtävien ja laskujen käsittelyn lisäksi kouluhallintoohjelmien (Multiprimus, Kurre, Wilma) pääkäyttäjälle
ja yhdyshenkilölle kuuluvien tehtävien osaamista.
Koulusihteeri on pääkäyttäjä ja ylläpitäjä koulutoimen muissa yhteisissä hallinto- ja opetusohjelmissa,
joiden osaamista myös edellytettiin.
Virkasuhteeseen voidaan ottaa vain henkilö, joka on
hakenut virkaa hakuajan päättymiseen mennessä ja
tällöin täyttää virkaan asetetut kelpoisuusvaatimukset.
Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden
kuukauden koeajasta.
Pk reht

Ehdotus: Koululautakunta haastattelee hakijat ja tekee päätöksen.
Haastattelun ja perusteellisen keskustelun päätteeksi esittelijä teki ehdotuksen, että virkaan valitaan
yo-merkonomi Tuija Arkivuo, joka täyttää sekä hallintosäännössä että hakuilmoituksessa edellytetyt
vaatimukset. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Päätös: Koululautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
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MUUT ASIAT
Koultk § 46

Keskusteltiin koulurakentamisesta ja Niemenkartanon
koulun tutkimustuloksista.

