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Varhaiskasvatuksen opettajan valinta esiopetukseen ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023
124/01.01.01/2022
Sonkajärveläisten esiopetusikäisten väliaikainen määrän kasvu lukuvuodelle 2022- 2023 edellyttää esioppilaiden jakamista kahteen opetusryhmään. Väliaikainen ryhmän jakamisen tarve on esiopetuksen toimintaajasta poiketen ajalla 1.8.2022–31.7.2023, koska lähes kaikki esioppilaat
tarvitsevat täydentävää varhaiskasvatusta. Väliaikainen ryhmän jakaminen
edellyttää varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaista palkkaamista ajalle
1.8.2022 – 31.7.2023.
Tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.3.–25.3.2022. Hakuilmoitus
on julkaistu kunnan internetsivulla, Kuntarekryssä ja Te- toimiston sivulla.
Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta. Molemmat hakijat haastateltiin. Haastattelut suoritettiin 1.4.2022 etäyhteydellä. Haastattelijoina
toimivat varhaiskasvatuksen vastaava ja sivistystoimen esimies, rehtori.
Haastattelijoiden yksimielinen näkemys on, että esiopetukseen varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2022-31.7.2023
valitaan KK Riia Jääskeläinen. Perusteluna valinnalle on hakuilmoituksessa esitettyjen kelpoisuusehtojen täyttäminen, esiopetuksen ja joustavan alkuopetuksen tuntemus sekä haastattelussa saatu myönteinen yleisvaikutelma.
Päätös

Esiopetukseen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään ajalle
1.8.2022–31.7.2023 valitaan KK Riia Jääskeläinen. Perusteluna valinnalle
on hakuilmoituksessa esitettyjen kelpoisuusehtojen täyttäminen, esiopetuksen ja joustavan alkuopetuksen tuntemus sekä haastattelussa saatu
myönteinen yleisvaikutelma.
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Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on annettu tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 7.4.2022.
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Oikaisuvaatimusohjeet
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 Sonkajärven kunnan 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 asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöspöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomaisen yhteystiedot, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Sonkajärven kunta/Sivistyslautakunta

Lepokankaantie 2, 74300 SONKAJÄRVI
Sähköposti: sonkajarvi@sonkajarvi.fi
Puh. 040 675 0001
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 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.

