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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

1.  LUKION JA PERUSOPETUKSEN ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN 
LEHTORIN VALINTA 

 

Siv.ltk § 24 Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405, reh-
tori Anna Nurmi p. 040 579 3967, rehtori Pasi Manninen p. 040 014 
3838 

Liite 1 
Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 11.5.2020 sivistyslautakunnalle 
täyttöluvan lukion ja perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden leh-
torin virkaan (Kh. §54/2020). 
Hakuilmoitus on ollut nähtävillä työvoimahallinnon sivuilla, kunta-
rekry.fi:ssä ja Konneveden kunnan verkkosivuilla 25.5. – 8.6.2020 vä-
lisen ajan. 
Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui 11 kpl. Haki-
joista 9 oli kelpoisia avoinna olevaan tehtävään. 
Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa, joista yksi perui haastattelunsa 
saatuaan viran muualta. Haastattelut toteutettiin 12.6.2020 ja haastat-
telijoina toimivat Lapunmäen koulujen rehtorit Anna Nurmi ja Pasi 
Manninen, sivistyslautakunnan jäsen Aino-Kaisa Blå, opiskelijaedus-
taja Emmi Korhonen (LU2), henkilöstön edustaja Riikka Kokko sekä 
sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen. Lisäksi vararehtori Petri Karjalai-
nen osallistui kahteen haastatteluun (hakijat 3 ja 8). Haastatteluryhmän 
näkemys virkaan esitettävästä oli yksimielinen. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee FM Sanna 
Iso-ojan (hakija 1) lukion ja perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuu-
den lehtorin virkaan 1.8.2020 alkaen toistaiseksi. Haastattelussa esiin 
tulleiden seikkojen perusteella hakijalla katsottiin olevan parhaiten 
Konneveden kunnan tarpeita vastaavat kyvyt toimia lukion ja 
yhtenäiskoulun äidinkielenopetuksen yhdistelmävirassa. 
 
Sivistyslautakunta valitsee varasijalle FM Karoliina Kilposen, mikäli 
valittu ei ota tehtävää vastaan. 
 
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi ri-
kosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Edel-
lisen lisäksi valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus ter-
veydentilastaan vähintään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tie-
doksisaannista. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

2.  KOULUPAIKKAHAKEMUS KONNEVEDEN YLÄKOULUUN 
 
 
Siv.ltk § 25  Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405  
 
Liite 2 
Nähtävillä kokouksessa  

Huoltaja (nimi poistettu) on 9.6. lähettämällään sähköpostilla anonut 
lapselleen (nimi poistettu) koulunkäyntioikeutta lukuvuodelle 2020-
2021 Konneveden yläkouluun (Lapunmäen yhtenäiskoulu 1.8.2020 al-
kaen), jossa oppilas on käynyt kouluaan lähes koko perusopetuksensa. 
Oppilaan kotipaikka on tällä hetkellä Laukaa. Huoltaja sitoutuu vastaa-
maan oppilaan kuljetuksista ja/tai asumisjärjestelyistä Konnevedellä. 
Päätöksellä ei ole lisäkustannusvaikutuksia Konneveden kunnalle. 

 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää oppi-
laalle (nimi poistettu) koulunkäyntioikeuden Konneveden yläkouluun 
(Lapunmäen yhtenäiskouluun) lukuvuodelle 2020-2021 huoltajan ha-
kemuksen mukaisesti. 

 
 
                   Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

3. ESIOPETUSPAIKKAHAKEMUS LAPUNMÄEN KOULUUN 
 
 
Siv.ltk § 26  Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405 
 
Liite 3 
Nähtävillä kokouksessa 

Huoltajat (nimet poistettu) ovat 8.6.2020 päivätyllä kirjeellään anoneet 
lapselleen (nimi poistettu) esiopetuspaikkaa ja sen jälkeistä perusope-
tuspaikkaa Konneveden Kirkonkylän kouluun (Lapunmäen yhtenäis-
koulu 1.8.2020 alkaen). Lapsen väestörekisterikeskuksen mukainen 
kotipaikka on Hankasalmi, mutta koti on Konnevedellä (yksilöinti 
poistettu). Koulukuljetusreitti on olemassa. 

 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää lapselle 
(nimi poistettu) esiopetuspaikan ja sen jälkeisen perusopetuspaikan 
Kirkonkylän kouluun (Lapunmäen yhtenäiskouluun). 

 
 
                   Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
  



Konneveden kunta   Kokouspäivämäärä    Sivu 
Sivistyslautakunta 18.6.2020                                                                       
                                                                                                                                     5 

   
 

  
                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

4. KOULUPAIKKAHAKEMUS KIRKONKYLÄN KOULUUN 
 
 
Siv.ltk § 27   Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405 
 
Liite 4 
Nähtävillä kokouksessa 

Huoltajat (nimet poistettu) ovat 8.6.2020 päivätyllä kirjeellään anoneet 
lapselleen (nimi poistettu) perusopetuspaikkaa Konneveden Kirkonky-
län kouluun (Lapunmäen yhtenäiskoulu 1.8.2020 alkaen). Lapselle on 
myönnetty pidennetty oppivelvollisuus. Lapsen väestörekisterikeskuk-
sen mukainen kotipaikka on Hankasalmi.  

 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää lapselle 
(nimi poistettu) perusopetuspaikan Kirkonkylän kouluun (Lapunmäen 
yhtenäiskouluun). Koulukuljetusreitti oppilaan kodin lähelle on tois-
taiseksi olemassa, mutta mikäli tilanne merkittävästi muuttuu, huoltajat 
sitoutuvat maksamaan kuljetusoikeuden mukaisen omavastuuosuuden. 

 
 
                   Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

5. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 
 
 

Siv.ltk §  28 
• Sivistystoimen talouskatsaus 18.6.2020 (kokouspäivän toteuma) 

• Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset §2-4/2020 

 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

 



ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN LEHTORI       Liite 1 

Perustuslain mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. • Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen 
avulla hankittuja tietoja ja taitoja. • Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin kuten luontaiseen lahjakkuuteen, 
järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. • Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä 
kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Sanalla kansalaiskunto ei viitata Suomen kansalaisuuteen. 

 
NIMI 

 
TAITO 

 
KYKY 

 
KOETELTU 

KANSALAISKUNTO 

 
HUOMIOITA 

 
HAKIJA 10 

 
EI KELPOINEN 

  
 

 
Gradu valmistuu kesällä 

 
HAKIJA 1 

 
FM (2014), kelpoinen 

digitaidot: hyvät 
työyhteisötaidot: hyvät 
opettajaTYÖKOKEMUS n. 6 v 

 
Järjestövastuutehtäviä 

 

 
HAKIJA 2 

 
FM (2018), kelpoinen 

digitaidot: hyvät 
työyhteisötaidot: hyvät 
opettajaTYÖKOKEMUS n. 1,5v 

 
Järjestövastuutehtäviä 

 
Kaksoiskelpoisuus (EN) 

 
HAKIJA 3 

 
FM (2017), kelpoinen 

digitaidot: 
työyhteisötaidot: 
opettajaTYÖKOKEMUS n. 3 v 

 
Laaja vastuutehtäväkokemus 
sekä järjestöistä että srk-
työstä 

 
Kaksoiskelpoisuus (EO) 

 
HAKIJA 4 

 
FM (2009), kelpoinen 

digitaidot: hyvät 
työyhteisötaidot: hyvät 
opettajaTYÖKOKEMUS yli 5 v 

 
EI MAINITTU 

Kaksoiskelpoisuus (opo) 
LOPS-työ, laaja-alaiset 
kokonaisuudet, lukiloki 
alkamassa syksyllä 

 
HAKIJA 5 

 
FM (2015), kelpoinen 

digitaidot: hyvät 
työyhteisötaidot: hyvät 
opettajaTYÖKOKEMUS n. 17v 

Yhdistystoimintaharrastus S2-kelpoisuus 

 
HAKIJA 6 

 
FM (2014), kelpoinen 

digitaidot: hyvät 
työyhteisötaidot: hyvät 
opettajaTYÖKOKEMUS n. 10 v 

 
EI MAINITTU 

S2-opinnot kesken 

 
HAKIJA 11 

 
FM (2014), EI KELPOINEN 

  
 

Suomen kielen aineopinnot 
kesken 



 
HAKIJA 7 

 
FM (2016), kelpoinen 

digitaidot: hyvät 
työyhteisötaidot: hyvät 
opettajaTYÖKOKEMUS n. 2 v 

 
EI MAINITTU 

S2, kaksoiskelpoisuus 
(filosofia) 

 
HAKIJA 8 

 
FM (2004), kelpoinen 

digitaidot: hyvät 
työyhteisötaidot: hyvät 
opettajaTYÖKOKEMUS n. 13 v 

 
Vastuutehtäviä yhdistyksissä 
(hallitusvastuita) 

Lukiloki-opettaja, 
draamaopettaja, S2 

 
HAKIJA 9 

 
FM (2020); todistus tulossa 

digitaidot: riittävät 
työyhteisötaidot: hyvät 
opettajaTYÖKOKEMUS -  

 
EI MAINITTU 

Psykologian aineopinnot 
kesken 
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