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Päätoimisen perusopetuksen tuntiopettajan tehtävä, määräaikainen 1.8.202131.7.2022, väistötila
Jämijärven keskuskoulun väistötilassa koulun tontilla olevassa rakennuksessa
opiskelee lukuvuonna 2021-2022 5 oppilasta vuosiluokilta 4-9. Heille tarvitaan
opettaja. Koulun aineen- ja erityisopettajia osallistuu myös opetukseen. Tehtävään
vaatimuksena on peruskoulun luokanopettajan/aineenopettajan pätevyys asetuksen
986/1998 mukaan. Edellytämme myönteistä asennetta tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön monipuoliseen käyttöön.
Hallintosäännön 54 §:n mukaan toimialapäällikkö päättää toimialansa
määräaikaisista palvelusuhteista.

Päätös:
Otan KM Juha Raitinpään päätoimisen perusopetuksen tuntiopettajan tehtävään
väistötilaan määräajaksi 1.8.2021-31.7.2022. Kasvatustieteen maisteri Juha Raitinpää
on kelpoinen kyseiseen opettajatehtävään. Hän on hyvin suoriutunut väistötilan
opetustilanteista ja arjen pyörittämisestä 8 kuukauden aikana. Määräaikaisuus
perustuu sisäilma-asioihin liittyvän väistöopetustilan perustamiseen 8.8.2019 alkaen
ja uuden henkilöstösuunnitelman keskeneräisyydestä liittyen toimintojen uudelleen
järjestelyyn. Koska on hän jatkava työntekijä kunnassa, koeaikaa ei tule
sovellettavaksi.

Tuomo Pesonen
rehtori
050 3794472

Jakelu:
Juha Raitinpää
Palkat Sarastia
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Oikaisuvaatimus
§9
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven sivistyslautakunta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Jämijärven kunta
Sivistyslautakunta
Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi tai jamijarvi(at)jamijarvi.fi
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätös on asetettu
nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 30.3.2021.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu,
sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi
kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa
koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

