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§ 14

Perhepäivähoitajan toimien täyttäminen
Kankaanpään kaupungin perhepäivähoitajan toimet (3) olivat haettavana
kaupungin ilmoitustaululla, työvoimahallinnon sivuilla ja Kuntarekryssä
28.3.2021 klo 15.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä toimiin saatiin 7 hakemusta.
Hakijoista Korkeakoski Maria, Lätti Minna ja Tuuri Tiina ovat toimineet
Kankaanpään kaupungilla perhepäivähoitajina määräaikaisissa toimissa
toimintakaudella 2020 - 2021. Em. hakijat täyttävät perhepäivähoitajan
kelpoisuuden ja ovat kuluneen toimintakauden aikana osoittautuneet
taidoiltaan ja kyvyiltään soveltuviksi hoitamaan perhepäivähoitajan tointa.
Esitys

Esitän perhepäivähoitajan toimiin (3) valittaviksi kasvatustieteen
kandidaatti Maria Korkeakosken, lähihoitaja Minna Lätin sekä lähihoitaja
Tiina Tuurin.

Päätös:

Valitsen perhepäivähoitajan toimiin (3) kasvatustieteen kandidaatti Maria
Korkeakosken, lähihoitaja Minna Lätin sekä lähihoitaja Tiina Tuurin.
Ensimmäiset neljä kuukautta ovat koeaikaa.
Valinta on ehdollinen. Toimiin valittujen on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon
saatuaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilalin 504/2002 mukainen
rikosrekisteriote ennen toimen vastaanottamista.
***Tämä asiakirjao n sähköisesti allekirjoitettu***
Heikki Kiviniemi
Sivistysjohtaja

Täytäntöönpano

Hakijat

Lisätietoja antaa

Päivi Manninen 044 577 2526
Heikki Kiviniemi 044 577 2441
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Kunnallisasiat
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen

Kankaanpään sivistyslautakunta, PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Nähtäväksi asettaminen
Päätös on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n
mukaisesti 4.5.2021
Tiedoksianto asianosaiselle
Asianosainen

Hakijat
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Kankaanpää 4.5.2021

Heikki Kiviniemi
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Lisätietoja

-

