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SUUNNITTELIJA
Sysmän lukion kokonaisoppilasmäärä syksyllä 2019 oli 27
opiskelijaa. Pieni lukio on kallis ylläpitää. Tavoite taloudellisesti
kestävälle lukiolle on 60 opiskelijaa eli keskimäärin 20 opiskelijaa
kullekin aloittavalle vuosiluokalle.
Sysmän lukion nykyinen vetovoima ei ole riittävä. Omat ikäluokat
eivät enää riitä turvaamaan lukiota, vaikka kaikki lukioon menevät
valitsisivat Sysmän lukion. Ulkokuntalaiset opiskelijat ovat
edellytys lukion säilymiselle.
Kunnanvaltuusto teki kokouksessaan 17.12.2018 § 74
päätöksen, että Sysmän lukion erityispainotteisuutena
käynnistetään e-Sport lukuvuoden 2019-2020 alusta.
Etälukiotoiminnan suunnittelu aloitetaan vuonna 2021.
Lukion tulevaisuudesta päätetään syksyllä 2021, kun on tiedossa
lukion kokonaisopiskelijamäärä.
Koulu käynnisti lukion markkinointitoimet mutta ne eivät
tuottaneet toivottua tulosta. Koulun omin resurssein ei saatu
toteutettua riittävän tehokkaita toimenpiteitä, että opiskelijamäärä
olisi kasvanut. Syksyllä 2019 ei lukiossa aloittanut yhtään uutta
ulkopaikkakuntalaista opiskelijaa.
Lukion kehittäminen on ollut yksi elinvoimatyön painopisteistä.
Elinvoimatyöryhmä päätti syyskuussa käyttää elinvoimatyöhön
suunnatusta määrärahasta osan hanketyöntekijän palkkaamiseen
koulun avuksi markkinointiaineiston kokoamiseen ja jakeluun
sekä selvittämään hankerahoitusmahdollisuuksia ja
yhteistyömahdollisuuksia muiden lukioiden kanssa. Koululta on
hyväksyntä asialle.
Sysmän kunta ilmoitti TE-palvelujen verkkosivulla sekä kunnan
kotisivulla 26.9. - 10.10.2019 hakevansa 3 kk määräaikaista
suunnittelijaa ajalle 4.11.2019.-3.2.2020.
Ensisijaisesti suunnittelijan tehtävänä on koota
markkinointiaineisto, yksityiskohtainen dokumentti ja kontaktit
Sysmän lukion käyttöön kunnan ulkopuolisten opiskelijoiden
saamiseksi.
Toissijaisesti selvittää hankerahoitusmahdollisuuksia lukion
toiminnan kehittämiseksi ja selvittää yhteistyömahdollisuuksia
muiden lukioiden kanssa sekä mahdollisuutta Sysmän lukion

muuttamiseksi toisen lukion etäpisteeksi, mikäli oppilasmäärä ei
toimenpiteillä nouse tarpeeksi.
Seuraava yhteishaku on 18.2.-10.3.2020 ja tätä ennen kaikki
materiaalit ja toimenpiteet on oltava laadittuna oppilashankintaa
varten.
Hakijoilta edellytettiin:
- hyvää kirjallista ja suullista Suomen kielen taitoa
- hyviä vuorovaikutustaitoja ja
- kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Lisäksi arvostettiin innovatiivista ja tuoretta ajattelutapaa, kykyä
käyttää myös nuorten suosimia medioita markkinointiin; tietotaitoa
liittyen e-urheiluun, omaa osaamista tai kontakteja urheilijoihin ja
valmentajiin; työkokemusta koulumaailmasta opinto-ohjaajana,
opettajana tai asiantuntijana; projekti- ja hankeosaamista; kykyä
suoraviivaiseen tuloksentekoon ja tehokasta työotetta.
Hakemukset tuli lähettää 10.10.2019 klo 23.59 mennessä.
Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Kaksi hakijaa
haastateltiin. Tämän lisäksi selvitettiin vielä mahdollisuutta saada
markkinointiin koordinaattori koulun omasta henkilöstöstä mutta
tehtävän hoitaminen oman toimen ohella todettiin mahdottomaksi
toteuttaa.
Sanna Niemisellä on koulutuksen, aikaisemman työkokemuksen,
haastattelun ja saatujen suositusten perusteella
hakuilmoituksessa edellytetyt taidot sekä kokemusta ja osaamista
hakuilmoituksessa arvostetuiksi määritellyillä osa-alueilla.
Hakuilmoituksessa on hyvin yksityiskohtaisesti kuvattu työn
sisältöä sekä sen tavoitteet. Työn toteutuksessa voidaan käyttää
ostopalvelua koulun budjetin määrittämissä rajoissa.
PÄÄTÖS

Valitsen määräaikaiseen suunnittelijan tehtävään
yhteiskuntatieteiden maisteri Sanna Niemisen ajalle 4.11.2019 3.2.2020.
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JAKELU:

tehtävään hakeneet, vs. rehtori, hallinto- ja sivistysjohtaja, khall,
kunnanjohtaja ja palkkasihteeri

IKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimus

x

Tähän päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta

x

Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen neljäntoista (14)
päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saatuaan. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Sysmän kunnanhallitus
Valittulantie 5
19700 Sysmä
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava
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