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________________________________________________________  

PÄIVÄKOTI NUPPUKUMMUN VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAN TOIMEN 
SIJAISUUS 

Ilmoitus avoinna olevasta sijaisuudesta on ollut Kivijärven kunnan internet -sivuilla sekä TE-
palveluiden sivuilla 2.9.-23.9.2022.  

Määräaikaan mennessä on saapunut yksi (1) hakemus. Hakijalla eli Johanna Piispasella ei ole 
tarvittavaa kelpoisuutta.  

Varhaiskasvatuslaki sallii tilapäisen poikkeamisen kelpoisuusvaatimuksista (§ 33). Jos 
varhaiskasvatuksessa toimivan lastenhoitajan tehtävään ei saada henkilöä, jolla on säädetty 
kelpoisuus, tehtävään voidaan ottaa enintään vuoden ajaksi kerrallaan henkilö, jolla on mm. 
riittävät edellytykset ja taito tehtävän hoitamiseen. 

Johanna Piispanen on osallistunut talven 2021-2022 aikana koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoimintaan, esikoululaisten iltapäiväkerhoon sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitoon eri 
mittaisin sopimuksin Oiva-työn kautta. Kesästä 2022 alkaen Kivijärven kunta on palkannut häntä 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi joko lyhyisiin sijaisuuksiin tai tilapäisesti eri mittaisin 
sopimuksin. Talo, talon tavat, lapset ja henkilöstö on Johanna Piispaselle jo tuttuja. Lisäksi hän toimii 
aktiivisesti paikallisessa MLL:ssa. 

Esitän, että Johanna Piispanen valitaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuuteen 3.10.2022-
31.8.2023. 

Kivijärvellä 26.9.2022 
Merja Salmi, varhaiskasvatuksen opettaja 

       

     

Sivistysjohtajan päätös:  

Hyväksyn varhaiskasvatuksen opettajan esityksen, että Johanna Piispanen valitaan 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaiseen toimeen Merja Salmen sijaiseksi, ajalle 
3.10.2022 - 31.8.2023. Tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika. Työpisteenä on päiväkoti 
Nuppukumpu tai mahdollisesti toinen perustettava ryhmis. Tehtävään voi kuulua myös 
osallistumista aamu- ja iltapäivätoimintaan/-kerhoon. 

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan.  

Sijaisuus kestää 31.8.2023 saakka. Mikäli Merja Salmi palaa vakinaiseen toimeensa toisen viran 
hoidosta ennen em. määräaikaa, myös Piispasen sijaisuus päättyy. 

Kivijärvellä 26.9.2022  

   

Pirkko Oinonen, sivistysjohtaja 

 

 



 

Muutoksenhaku: 

Tähän viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada päätös sivistyslautakunnan käsiteltäväksi, jos hän 

neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saatuaan sitä vaatii. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan 

määräaikaan. Vaatimus asian saattamisesta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti, tai viranomaisen 

suostumuksella se voidaan tehdä myös suullisesti. Vaatimus lähetään sivistyslautakunnalle postitse osoitteella Kivijärven 

sivistyslautakunta, Virastotie 5, 43800 Kivijärvi tai sähköpostitse os. pirkko.oinonen@kivijarvi.fi  
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