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Päätöksen allekirjoitus 
ja varmennus 

 
Jari Sillanpää 
sivistystoimenjohtaja 

 
Uskonnon, historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon tuntiopettajan 
valinta 
 
Stj 16 § 
10.5.2019 Uskonnon, historian, yhteiskuntaopin ja 

elämänkatsomustiedon tuntiopettajan tehtävä 1.8.2019 
alkaen toistaiseksi, on ollut julkisesti haettavana. 
Tuntiopettajan sijoituspaikkana on Paanan koulu. 

 
Hakuaika päättyi 29.4.2019. Tuntiopettajan tehtävää haki 
yhdeksän henkilöä.  
 
Hakijoista pätevin tehtävään on FM Minna Halme, jolla on 
uskonnon, historian, yhteiskuntaopin ja 
elämänkatsomustiedon opettajan pätevyys. Minna Halmeella 
on myös luokanopettajan koulutus. 

 
Päätös Päätän valita uskonnon, historian, yhteiskuntaopin ja 

elämänkatsomustiedon tuntiopettajan tehtävään 1.8.2019 
alkaen toistaiseksi FM Minna Halmeen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja: Jari Sillanpää 050 545 1005, jari.sillanpaa@jokioinen.fi 
Oikaisuvaatimusohjeet ovat tämän päätöksen liitteenä 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Sivistystoimenjohtaja viranhaltijapäätökseen 
 
   10.5.2019 § 16 
  

1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan eritystiedoksiantona tiedoksi 

kuntalain 92 §:n 1 momentissa tarkoitetulle asianosaiselle. 

 

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. 
 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 
Jokioisten koulutuslautakunta 
Miinan koulu 
Koulutie 8 
31600 Jokioinen 
jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua 
sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai 
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää 
tai sitä päivää, jona päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa, ei lueta 
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen, 
jolloin virasto on suljettu, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Päätöksen nähtävillä-
oloaika 

Päätös on nähtävillä kunnan kotisivuilla: 

 

10.5.-31.5.2019 
 

Tiedoksianto 
asianosaiselle 1) 

 

Lähetetty sähköpostilla tiedoksi hakijat (9kpl) 10.5.2019 
 
 
Luovutettu asianosaiselle: 
 
Vastaanottajan allekirjoitus: ___________________________________ 
Luovutettu asianosaiselle, paikka, pvm. ja tiedoksiantajan allekirjoitus: 
__________________________________________________________ 
Muulla tavoin, miten: 
 
__________________________________________________________ 
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
ja sen toimittaminen 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
 

Lisätietoja Hallintolain 56.2 § 
Tiedoksianto yksityishenkilölle 
Asiassa, joka koskee kahta tai useampaa asianosaista yhteisesti, 
tiedoksianto toimitetaan yhteisessä asiakirjassa ilmoitetulle yhdyshenkilölle. 
Jollei yhdyshenkilöä ole ilmoitettu, tiedoksianto toimitetaan asiakirjan 
ensimmäiselle allekirjoittajalle. Vastaanottajan on ilmoitettava 
tiedoksisaannista muille allekirjoittajille. 
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