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Päätoimisen peruskoulun erityisopettajan tehtävä, määräaikainen 1.8.2022 – 

31.7.2023 

Jämijärven keskuskoulun Tykköön toimipisteelle on perustettu erityisopetuksen 

pikkuluokka 1.8.2020 alkaen. Pikkuluokassa opiskelee nyt kahdeksan 2-3-luokan 

erityisen tuen oppilasta. Sivistystoimen uudisrakennushankeen suunnitelman 

mukaan kaikki erityisopetus tullaan toteuttamaan kunnan omana toimintana 

syksystä 2022 alkaen. Uudisrakennus koulukeskus Pääsky valmistuu kesällä 2022. 

Pikkuluokan erityisopettajana lukuvuosina 2020-2021 ja 2021-2022 on toiminut Mirja 

Hanhikangas. Valtuusto (KV 21.2.2022 4 §) on perustanut erityisluokanopettajan 

viran 1.8.2022 alkaen. Viran resurssi ei tule riittämään erityisopetuksen 

järjestämiseksi.  

Hallintosäännön 54 §:n mukaan toimialapäällikkö päättää toimialansa määräaikaisen 

henkilöstön valinnasta. 

 

Päätös: 

Otan KK Mirja Hanhikankaan päätoimisen peruskoulun erityisopettajan tehtävään 

määräajaksi 1.8.2022-31.7.2023. Hanhikangas on kelpoinen kyseiseen 

erityisopettajan tehtävään asetuksen 986/1998 mukaan. Hän on hyvin suoriutunut 

pikkuluokan perustamisesta ja arjen pyörittämisestä 1,5 vuoden aikana. Hän on ollut 

erinomainen erityisluokanopettajana. Määräaikaisuus perustuu tarpeeseen 

koeponnistaa henkilöstöresurssin määrä uudessa toimintaympäristössä ja haasteista 

erityisopettajan rekrytoinnissa. 

 

Tuomo Pesonen 

rehtori 

050 5721 709 

 

Jakelu:  

Mirja Hanhikangas 
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Oikaisuvaatimus 

§ 3 
 
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. 


