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198/00.02/2017
Harkinnanvarainen virkavapaa/Marie Ristola
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Marie Ristola hakee liitteenä olevalla
hakemuksellaan virkavapaata toisen tehtävän hoitamisen vuoksi ajalle
6.8.2018-31.7.2019. Myöhemmin Ristola on ilmaissut haettavan
virkavapaan ajankohdaksi 7.8.2018-31.7.2019. Varhaiskasvatuspalvelujen
henkilöstötilanne on vaativa, ja pätevän viranhaltijan saaminen sijaisuutta
hoitamaan vaikeaa. Palvelujen toimiva järjestäminen edellyttää
varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran vakinaista täyttämistä, mistä
syystä virkavapaata ei voida myöntää.
Päätös

Marie Ristolalle ei myönnetä virkavapaata varhaiskasvatuksen
erityisopettajan virasta toisen tehtävän hoitamisen vuoksi ajalle
7.8.2018-31.7.2019. Päätöksen perustelut on esitetty selostusosassa.

Päätöksen peruste

Pöytyän kunnan hallintosääntö 49 §
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 26-27 §:t
Henkilöstöhallinnon ohjeistukset/Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto
8.1.2018 § 4

Päiväys ja allekirjoitus

Pöytyä 6.8.2018

Mäkelä Marianne
Sivistysjohtaja
Jakelu

Marie Ristola
Hallintojohtaja Paula Pekkola
Varhaiskasvatuspäällikkö Virpi Lukkarla
Kunnanhallitus, pj. Rauno Kajander
Kunnanjohtaja Anu Helin
Sivistyslautakunta, pj. Marika Loponen

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Sivistyslautakunta
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
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näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Nähtävänäpito

7.8.2018

Pöytyän kunnan internet-sivut osoitteessa www.poytya.fi.

Tiedoksianto asianosaiselle Sähköpostitse 6.8.2018/arkistosihteeri Eija Mäkinen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla
hakea muutosta tähän päätökseen sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi
virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksena tai
hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus
panna asia vireille työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole
valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia
vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää
pääsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja.
Työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä koskevissa asioissa
muutosta ei voi hakea (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 17 §,
Työsopimuslaki 55/2001 3 luku 1 §).

