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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Kasv. ja koultk § 43       

 

Sivj/reht  Esitys: Kasvatus- ja koulutuslautakunta 

päättää hyväksyä asialuettelon kokouksen 

työjärjestykseksi. 

    

Päätös: Hyväksyttiin siten, että päiväkodin-

johtajan haastattelut suoritetaan järjestäy-

tymisen jälkeen. 
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LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN HAKU- JA VALINTAPROSESSI (6.8.2018 §40) 

JATKUU 6.9.2018 

 

Kasv. ja koultk § 40      Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.3.2018 

§15 päättänyt aloittaa uuden päiväkodin 

suunnittelun. Tämän jälkeen kunnassa olisi 

kolme 24 lapsen päiväkotiryhmää. Tämä edel-

lyttää kuitenkin yhtä uutta lastentarhan-

opettajan virkaa. Ratkaisulla valmistaudut-

taisiin myös siihen, että yhden lastentar-

hanopettajan työnkuvaan laitettaisiin var-

haiskasvatuksen asioiden valmistelu päivä-

kodinjohtajan nimikkeellä. 

 

 Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hakenut 

lupaa uuden viran perustamiseen kokoukses-

saan 17.4.2018.  

 Kunnanhallitus on hyväksynyt tämän 26.4. ja 

valtuusto 15.5.2018. 

Kunnanhallitus on antanut täyttöluvan ohei-

seen virkaan 11.6.2018 (§63). 

 Hallintosäännön (§66) mukaan lautakunta 

päättää alaisensa vakinaisen henkilökunnan 

valinnasta. 

  

 Hakuilmoitus on ajatuksena julkaista Reis-

järvi-lehdessä, kunnan sivuilla ja TE-pal-

veluiden kautta julkisessa haussa. 

 

 

Sivj/Reht Esitys: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hy-

väksyy hakumenettelyn sekä valitsee edusta-

jansa tekemään esikarsinnan hakijoista sekä 

edustajansa valittujen hakijoiden haastat-

teluun. 

 

Päätös: Hyväksyttiin hakumenettelytapa. 

Esikarsinta yhdessä sivistysjohtajan kanssa 

valittiin tekemään Tiina Nyman ja Minna 

Paalavuo. Haastattelijaksi sivistysjohtajan 

kanssa valittiin Timo Kemppainen. 
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LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN HAKU- JA VALINTAPROSESSI (6.8.2018 §40) 

JATKUU 6.9.2018 

 

Kasv. ja koultk § 44 Päiväkodin johtajan virka on ollut avoinna 

työvoimatoimistossa ja kunnan sivuilla. 

Määräaikaan mennessä 28.8.2018 hakemuksia 

saapui kaksi, joista molemmilla on muodol-

linen kelpoisuus haettuun tehtävään. Virkaa 

hakivat Eeva Paavola ja Marja Kinnunen 

 

Hakemusten vähäisen määrän vuoksi esikar-

sintaa ei tarvinnut tehdä. Lautakunnan pu-

heenjohtajan ja varapuheenjohtajan kassa 

käytyjen keskustelujen jälkeen päätettiin 

kutsua hakijat haastatteluun torstaina 

6.9.2018. Tällöin koko lautakunta voi tehdä 

päätöksen prosessin jatkosta. 

 

Liitteenä on päiväkodinjohtajan viranha-

kuilmoitus. Ansiovertailu on oheismateriaa-

lina ja hakemukset ovat nähtävillä kokouk-

sessa. 

 

Sivj/Reht Esitys: Kasvatus- ja koulutuslautakunta 

päättää päiväkodinjohtajan valinnasta.  

 

Päätös: Päiväkodinjohtajaksi valittiin yk-

simielisesti lastentarhanopettaja Marja 

Kinnunen ja varalle lastentarhanopettaja 

Eeva Paavola.  
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EI JULKINEN 

KOULUKULJETUSHAKEMUKSET LV. 2018 -2019  

 

Kasv. ja koultk § 45 Perusopetuslain 32§: Jos perusopetusta tai 

lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on 

viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oi-

keus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiope-

tusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetuk-

seen tai lasten päivähoidosta annetussa 

laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiope-

tukseen on viittä kilometriä pitempi, oppi-

laalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan 

kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai 

päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuk-

sesta kotiin tai päivähoitoon. Perusope-

tusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla 

oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetuk-

seen myös silloin, kun edellä tarkoitettu 

matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomi-

oon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaike-

aksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Mak-

suttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppi-

laan kuljettamista tai saattamista varten 

myönnettävä riittävä avustus. 

   Kasvatus- ja koulutuslautakunta on käyttänyt 

seuraavia periaatteita myöntäessään koulu-

kuljetuksia: 

1) Perusopetuslaki 

2) esikoululaisille on valtuuston päätöksellä 

järjestetty koulukuljetus 

3) lääkärin tai vastaava lausunto 

4) kasvatus- ja koulutuslautakunnan harkinta 

(tien vaarallisuus, matkan pituus, tieolo-

suhteet, valaistus jne.); tässä on apuna 

tiehallinnon kehittämä Koululiitu-ohjelma. 
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EI JULKINEN 

KOULUKULJETUSHAKEMUKSET LV. 2018 -2019 (jatkoa) 

        

 PYKÄLÄ SISÄLTÄÄ YKSITTÄISTÄ OPPILASTA KOSKEVAA ASIAA 
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT  

 

Kasv. ja koultk § 46 
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