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Varhaiskasvatusjohtajan valitseminen Pukkilan kuntaan 

 
  

Pukkilan kunnassa on ollut haettavana varhaiskasvatusjohtajan virka, 
joka täytetään toistaiseksi 1.8.2018 alkaen. Haku päättyi 22.3.2018. Vir-
kaa haki neljätoista henkilöä, joista haastatteluun kutsuttiin neljä. Kaksi 
haastatteluun kutsutuista perui osallistumisensa, joten hakijoista haasta-
teltiin kaksi, päiväkodinjohtaja Merli Lepp Askolasta ja päiväkodinjohtaja 
Tanja Vainio Orimattilasta. 
 
Varhaiskasvatusjohtajan tehtävänä on varhaiskasvatuksen pedagoginen 
ja strateginen johtaminen ja kehittäminen sekä henkilöstö- ja talousjoh-
taminen. Työ sisältää pääsääntöisesti hallinnollisia tehtäviä. Kelpoisuus-
vaatimuksena virkaan on lastentarhanopettajan kelpoisuus, eduksi kat-
sotaan johtamiskoulutus ja –kokemus. 
 
Varhaiskasvatusjohtajalta edellytetään riittävää varhaiskasvatuksen ja 
uuden varhaiskasvatussuunnitelman tuntemusta, näkemyksellisyyttä 
kehittää Pukkilan varhaiskasvatusta kohti uutta vuosikymmentä sekä 
kykyä uuden varhaiskasvatussuunnitelman edellyttämien muutosten 
läpivientiin. 
 
Varhaiskasvatusjohtajan esimiehenä toimii rehtori.  
 
Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palkkaus määräytyy 
KVTES:n 05PKO014-hinnoittelutunnuksen mukaan. 
 
Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun 
on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväk-
syttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 
mukainen rikosrekisteriote sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat 
tutkintotodistukset. 
 
 

Päätös/ 

Allekirjoitus 
 
Pukkilan kunnan varhaiskasvatusjohtajan virkaan 1.8.2018 alkaen vali-
taan Tallinnan Yliopiston varhaiskasvatuksen kandidaatti ja Tarton Yli-
opiston sosiaalitieteiden maisteri, päiväkodinjohtaja Merli Lepp Askolas-
ta. 
 

  
Väistö Taina 
Rehtori 
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Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen  

Pukkilan kunnanhallitukselle, Hallitustie 2, 07560 PUKKILA, neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja 
se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaan-
titodistukseen merkittynä aikana.  

Julkisesti nähtävänä  
Tiedoksianto Kenelle 

Merli Lepp, Juha Myyryläinen, Hanna Annala, Markus Kalliokivi 
Päivämäärä 

13.4.2018 
 

 [  ] Lähetetty postitse  
saantitodistusta vastaan 
 

[  ] Lähetetty postitse  
tavallisena kirjeenä 
 

[  ] Lähetetty sisäisessä 
postissa  
 

 [  ] Luovutettu asianosaiselle 
 

[ x ] Lähetetty sähköpostit-
se  
 

 

  
Taina Väistö 
vs. rehtori 

 
 
 

 Tiedoksiantajan allekirjoitus ja virka-asema Vastaanottajan allekirjoitus 

 


