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Asia, jota  
päätös koskee 

 

Määräaikaisen koulukuraattorin valinta 

Selostus  
asiasta 

Soinin kuntaan haettiin määräaikaista koulukuraattoria ajalle 1.2.-31.12.2021. 
Kuraattori tulee työskentelemään myös Ähtärin kaupungissa. Työtehtävä oli 
avoinna 22.12.2020-10.1.2021. Hakuilmoitus oli Soinin kunnan nettisivuilla, 
sekä Kuntarekryn ja TE-palveluiden (mol.fi) nettisivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä ilmoittautui 9 hakijaa, joilla 8:lla oli hakuaikana vaa-
dittu pätevyys. Hakijoista neljä haastateltiin 13.1.2021.  
 

Perustelut Soinin kunnan hallintosääntö, 24§ 
 

Päätös Tehtävään valitaan Linda Vartiainen hakemuksen ja haastattelun perusteella. 
Varalle valitaan Eeva Herrala. 
 
Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esi-
tettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun 
lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 vuorokauden kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista. 
 
 

Paikka ja aika Soinissa 14.1.2021 
 

Päätöksen-
tekijän  
allekirjoitus 

 
 
Kati Tiala 
Sivistys- ja henkilöstöjohtaja 

Pöytäkirja 
nähtävänä 

Pvm 

15.01.2021 
Oikaisuvaati-
musohje 

Oikaisuvaatimusohje 
 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen hallituksen, lautakunnan, 
niiden jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. 

 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi-
keuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kunnan jäsen. 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, 
kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitetta-
va. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä 
postiosoite ja puhelinnumero. 

 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä  
–   päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
–   asiakirjat, joihin vedotaan. 

 
Kunnan yhteystiedot: 

 
Soinin kunta/sivistyslautakunta  
Multiantie 27 A 
63800 Soini 
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Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen soinin.kunta(at)soini.fi 
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä. 

Päätöksestä 
tiedottaminen 

Tiedoksisaajat: hakijat, Yhtenäiskoulun rehtori Pasi Huvila, Ähtärin sivistys-
toimenjohtaja Eija Kuoppa-aho ja palkanlaskenta (Järvinet) 
 
Päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 139 §):  
Annettu postin kuljetettavaksi / lähetetty sisäisen postin välityksellä 
 
 
Päivämäärä _________________________   ____________________________ 
  Lähettäjän allekirjoitus 
 
Luovutettu asianosaiselle: 
 
Päivämäärä _________________________  ____________________________ 
  Asianosaisen allekirjoitus 

 
 ____________________________ 

  Luovuttajan allekirjoitus 

 
 

 

 


