
OIKAISUVAATIMUS

Oikaisuvaatimus x Tähän päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta

x Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen neljäntoista (14)
päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saatuaan. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Sysmän kunnanhallitus
Valittulantie 5
19700 Sysmä
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava

Tiedoksiantotodistus Tämä päätös on lähetetty 7.11.2019
Tiedoksiantopäivämäärä

Tiedoksi antajan allekirjoitus

SYSMÄN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Kunnanjohtaja 7.11.2019 11 §

ASIA VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKÖN VIRAN AUKI JULISTAMINEN

Sysmän kunnassa on VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKÖN VIRKA, johon 
  kuuluu myös päiväkodin johtajuus. Toistaiseksi voimassa olevan viran auki
  julistamiseen  1.3.2020 alkaen pyydetään lupaa. 

  Varhaiskasvatus on osa Sysmän kunnan hyvinvointipalveluja. Sysmässä on
  yksi päiväkoti, kaksi perhepäiväkotia ja kaksi kunnallista perhepäivähoitajaa.
  Tämän hetkisen suunnitelman mukaan varhaiskasvatusyksiköt siirtyvät 
  yhdeksi toimipisteeksi 1.8.2022 alkaen. Varhaiskasvatuspäällikön 
  toimenkuvaan lisätään mahdollisesti tässä vaiheessa myös 
  varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä.

  Varhaiskasvatuspäälliköllä on kokonaisvastuu kunnan  
  varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatuspäällikön tehtäviin kuuluu 
  varhaiskasvatuksen henkilöstön, strategian, toiminnan ja talouden 
  johtaminen sekä päiväkodin johtajuus. Hän toimii lähiesimiehenä

henkilöstölle. Tehtäviin kuuluu myös oman toimialan asioiden valmistelu
  hyvinvointivaliokunnalle ja varhaiskasvatuksen asiantuntijana toimiminen.

  Kelpoisuutena tehtävään edellytetään varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 §:n
  mukaista kelpoisuutta. Lisäksi edellytetään kunnallishallinnon tuntemusta ja
  käytännön kokemusta varhaiskasvatuksesta. Arvostamme monipuolista 
  osaamista, joustavuutta ja yhteistyötaitoja.

  Palkkaus ja muut viran ehdot KVTES:n mukaan. Valitun on ennen viran 
  vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus 
  terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevän rikostaustan 
  selvittämiseksi annetun lain 504/2002 mukainen rekisteriote nähtäväksi.
  Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
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PÄÄTÖS Hyväksyn hallinto- ja sivistysjohtajan perustellun esityksen
varhaiskasvatuspäällikön viran auki julistamisesta.

PERUSTE  Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, khall 14.1.2019 § 11

TÄYTÄNTÖÖNPANO

7.11.2019

Marketta Kitkiöjoki
Kunnanjohtaja

 Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

JAKELU:  hallinto- ja sivistysjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, khall


