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1. Asia

§5

Lastentarhanopettajan valinta/Varhaiskasvatuspalvelut
Iin kunnan varhaiskasvatuspalveluissa on ollut julkisesti haettavana
lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä, jonka
sijoituspaikka työsuhteen alussa on Lakson päiväkodissa. Tehtävä on ollut
haettavana ajalla 26.6-3.8.2018. Lastentarhanopettajan tehtävä on ollut
haettavana Kuntarekryssä, Te-toimiston internet-sivustolla, Iin kunnan
virallisella ilmoitustaululla sekä Ii.fi-sivustolla.
Hakijoita tehtävään oli 11.Haastatteluun kutsuttiin KK Leena Oikarinen ja
Sosionomi Ella Gullsten.Haastattelijoina toimivat varhaiskasvatusjohtaja
Virpi Uutela, Nikkarin päiväkodinjohtaja Kirsti Tuominen ja Lakson
päiväkodinjohtaja Leena Juhonen. Haastattelut pidettiin 13-14.9.2018.

2. Päätös

Valitsen lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään
1.10.2018 alkaen KK Leena Oikarisen. Koeaika on 4 kk. Palkkaus
KVTES:n mukaan. Sijoituspaikka työsuhteen alussa on Lakson päiväkoti.
Perustelut:
Suoritetun pisteytyksen ja haastattelun perusteella KK Leena Oikarisella on
parhaimmat edellytykset suoriutua lastentarhanopettajan tehtävässä.

3. Viranomaisen
allekirjoitus
Uutela Virpi
Varhaiskasvatusjohtaja
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

4. Tiedoksianto

Tämä päätös on luovutettu
Leena Oikarinen, Kuntarekryn kautta

Paikka ja aika
Ii 28.9.2018

Tiedoksiantajan allekirjoitus
Virpi Uutela

5. Nähtävänäpito
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§5

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen KunLain 89 §:n mukaisen
oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Iin kunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Jokisuuntie 2,
PL 24, 91101 Ii

Oikaisuvaatimusaika ja sen
alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Muutoksenhakuajan laskemiseen sovelletaan lakia säädettyjen määräaikain
laskemisesta. Seuraavat määräaikalain säännökset on otettava huomioon:
- sitä päivää, josta muutoksenhakuaika lasketaan alkavaksi, ei lueta määräaikaan,
- jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakemuksen saa tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen ja
- muutoksenhakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Lisätietoja
Liitetään päätökseen/otteeseen

