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Koulunkäynninohjaajan 2 kpl palkkaaminen, määräaikainen 1.8.2022 – 4.6.2023 

Jämijärvelle valmistuu uusi koulukeskus Pääsky kesällä 2022. Sinne tulevat toiminnot 

jatkumona varhaiskasvatuksesta perusopetukseen (luokat 1-9). Tehtävän 

sijoituspaikka on Jämijärven keskuskoulu.  

Koulunkäynninohjaajien tehtävänä on toimia luokkakohtaisena erityisopetuksen 

pienryhmäohjaajana, AP/IP-toiminnan ohjaajana ja yleisopetuksen ryhmissä 

ohjaajana. Tehtäviä jaetaan sopivasti henkilöiden osaamisten kesken. 

Tehtävä oli haettavana TE-keskuksen palvelussa 2.-21.3.22. Tehtävään tuli 

määräajassa 16 hakemusta, joista 10 oli vaadittu koulunkäynninohjaajan 

ammattitutkinto tai vastaava koulutus. Haastatteluun kutsuttiin kolme muodollisesti 

kelpoista hakija, joista yksi ei saapunut. Haastatteluryhmä haastatteli Anita Koivusen 

ja Kreetta Koiviston rehtorin johdolla 6.4.2022 

Hallintosäännön 54 §:n mukaan toimialapäällikkö päättää toimialansa määräaikaisen 

henkilöstön valinnasta. 

 

Päätös: 

Otan Anita Koivusen ja Kreetta Koiviston osa-aikaisiksi määräaikaisiksi 

koulunkäynninohjaajiksi määräajaksi 1.8.2022-4.6.2023. Molemmat ovat 

muodollisesti kelpoisia ja soveltuvia kyseiseen tehtävään. Määräaikaisuus johtuu 

henkilöstösuunnitelman keskeneräisyydestä liittyen toimintojen uudelleen 

järjestelyyn uuteen Pääsky-rakennukseen siirtymisen johdosta. 

Tehtävään 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 neljän (4) kuukauden koeaika. 

 

Tuomo Pesonen 

rehtori 

050 5721 709 

 

Jakelu: Hakijat 
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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 8.4.2022. 
 
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. 


