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Nuorisotyöntekijän valinta
Kiteen kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2018 talousarvion ja 2018 2021 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä
kaupunginhallituksen esityksen (kaupunginhallitus 11.12.2018 §
415) mukaan lisätä vapaa-aikapalveluihin 30 000 euron
määrärahan, jolla selvitetään ja järjestetään nuorisolle soveltuvia
tiloja. Määrärahan turvin on tarkoitus palkata 1.8 – 31.12.2018
väliselle ajalle nuorisotoimeen kokoaikainen nuorisotyöntekijä, jonka
avulla mm. Kesälahden nuorisotilan aukioloaikoja lisätään ja
pyritään mahdollistamaan ns. moottoripajatoiminnan järjestäminen
Kesälahdella ja Kiteellä.
Kiteen kaupungin hallintosäännön 5. luku, § 7 mukaan viran ja
toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija
tai työntekijä avoinna olevaan virkaan tai toimeen.
Nuorisotyöntekijän määräaikainen tehtävä Kiteen kaupungille ajalle
1.8.2018-31.12.2018 oli haussa 16.5.-6.6.2018 välisenä aikana.
Hakuilmoitus oli nähtävillä mm. Kuntarekry -sivustolla sekä
TE-palveluiden verkkopalvelussa.
Määräaikaan 6.6.2018 klo 16.00 mennessä tehtävää haki kuusi
henkilöä. Hakijoista kaksi henkilöä haastateltiin. Haastattelut
suoritettiin 18.-20.6. Haastattelijoina toimivat vapaa-aikapäällikkö
Tapio Niskanen, nuoriso-ohjaaja Sanna Oikarinen, nuorisotyöntekijä
Esa-Pekka Turunen sekä kaksi nuorisovaltuuston edustajaa.
Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva toisen asteen
tutkinto tai korkeakoulututkinto. Lisäksi valitulta henkilöltä
edellytettiin nuorten parissa työskentelystä kokemusta.Työaika
tehtävässä on yleistyöaika (38,75 h/vk). Palkka ja muut työehdot
ovat KVTES:n mukaisia. Nuorisotyöntekijän esimiehenä toimii
vapaa-aikapäällikkö.

Päätös

Valitsen nuorisotyöntekijän määräaikaiseen tehtävään
1.8.2018-31.12.2018 väliselle ajalle Mikko Karasolan Kiteeltä. Mikko
Karasolan valintaa puoltaa hänen koulutuksensa lisäksi kattava
työkokemus lasten ja nuorten parissa työskentelystä sekä
työhaastattelussa ilmi tulleet asiat.
Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava
hyväksytty lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi
rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote lasten kanssa
työskentelemisen vuoksi.
Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Peruste

Kiteen kaupungin hallintosääntö 5.luku § 7 ja § 9
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Kaupunginjohtajan täyttölupa 16.4.2018 § 37
Asiakirjat

Hakijaluettelo

Tiedoksi

Tehtävään hakijat
Kiteen kaupunginhallitus, Kiteen sivistys- ja vapaa-aikalautakunta,
kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, sivistysjohtaja Pekka
Hirvonen, henkilöstöhallinto.

Nähtävilläolo

Vapaa-aikatoimistossa 25.6.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Päiväys ja allekirjoitus

Kiteellä 21.6.2018
Niskanen Tapio
vapaa-aikapäällikkö
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Muutoksenhakuohje
Viranhaltija/lautakunta
vapaa-aikapäällikkö
Päivämäärä
21.6.2018
Pykälä
§ 14
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
Vapaa-aikatoimistossa 25.6.2018
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kiteen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja (päätös) on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kiteen kaupunginhallitus.
Posti- ja käyntiosoite: Kiteentie 25, 82500 Kitee
Sähköpostiosoite: kitee@kitee.fi
Faksinumero: 013 411 342
Puhelinnumero: 040 105 1000
Kirjaamon aukioloaika: ma-pe 8-15
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Päätös
Päätöstä koskevia otteita ja liitteitä voi pyytää vapaa-aikapäälliköltä.
Postiosoite: Kiteentie 25, 82500 Kitee
Käyntiosoite: Kiteentie 25, 82500 Kitee
Sähköpostiosoite: tapio.niskanen@kitee.fi
Puhelinnumero: 040 105 1189
Aukioloaika: ma-pe 8-15

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi kirjeellä
Asianosainen

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja

Luovutettu asianoasaiselle
Asianosainen

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Vastaanottajan allekirjoitus

Toimitettu muulla tavoin, miten

Sovitusti sähköpostilla 21.6.2018

