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Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran täyttäminen vakinaisesti 1.8.2022 

alkaen 

Jämijärvelle valmistuu uusi koulukeskus Pääsky kesällä 2022. Sinne tulevat toiminnot 

jatkumona varhaiskasvatuksesta perusopetukseen (luokat 1-9). Valtuusto (KV 

21.2.2022 4 §) on perustanut uuden erityisluokanopettajan viran (nro 0007) 1.8.2022 

alkaen. Tehtävään tulevana syksynä kuuluu alakoulun pienryhmän opettaminen. 

Hakijalta edellytetään perehtyneisyyttä oppimisen tuen järjestämiseen, 

moniammatilliseen verkostoyhteistyöhön ja ops:n mukaiseen oppimiskäsitykseen. 

Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja, kykyä toimia oppilaan parhaaksi sekä oma-

aloitteisuutta. Toivomme myönteistä asennetta tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytön monipuoliseen käyttöön. 

Tehtävä oli haettavana TE-keskuksen palvelussa 23.1.-22.2.22. Tehtävään tuli 

määräajassa viisi hakemusta, joista kahdella oli vaadittu opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen erityisluokanopettajan 

kelpoisuus. Haastatteluun kutsuttiin nämä kaksi muodollisesti kelpoista opettajaa: 

KM Marjukka Välimaa ja KM Sari Heiniluoma. Rehtori haastatteli heidät 2.3.2022. 

Hallintosäännön 54 §:n mukaan toimialapäällikkö päättää toimialansa vakinaisen 

henkilöstön valinnasta. 

 

Päätös: 

Otan KM Sari Heiniluoman perusopetuksen erityisluokanopettajan virkaan 1.8.2022 

alkaen. Erityisluokanopettaja Heiniluoma on kelpoinen kyseiseen opettajavirkaan. 

Perusteluna on hakijan kelpoisuus, koulutus, työkokemus, sopivuus työhön ja 

työyhteisöön, sekä hakemuksessa että haastattelussa esiin tulleet viran hoidon 

kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Virkaan valitun on ennen 

valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja 

esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän 

kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden 

koeaika.  

Varalle otan KM Marjukka Välimaan. 

 

Tuomo Pesonen 

rehtori 

050 5721 709 

 

Jakelu: Hakijat 
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Oikaisuvaatimus 

§ 4 
 
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 3.3.2022. 
 
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. 


