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Sivistystoimen sihteerin toimi tulee avoimeksi 1.4.2022. Toimi on
ollut julkisesti haettavissa.
Hakuaika päättyi 17.11.2021. Tointa haki yhteensä 17 henkilöä.
Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä hakijoiden hakemusten,
koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.
Haastattelut suoritettiin 1.11.-3.11.2021 välisenä aikana.
Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja Miinan koulun
rehtori. Sivistystoimen sihteerin työpiste sijaitsee Miinan koululla,
jonka vuoksi haastatteluun osallistui myös Miinan koulun rehtori.
Hakemusten ja haastatteluiden perusteella sivistystoimen sihteerin
toimeen arvioitiin pätevimmäksi tradenomi Sanna Virta-Hautala.
Sanna Virta-Hautala on koulutukseltaan merkonomi ja tradenomi.
Sanna Virta-Hautalalla on tehtävään soveltuva monipuolinen
koulutus ja työkokemus. Virta-Hautala on työskennellyt
toimistotehtävien lisäksi yksityisyrittäjänä. Hänellä on positiivinen
ja energinen ote työntekoon sekä hyvät sosiaaliset taidot kohdata
asiakkaat ja työyhteisö.

Päätös

Päätän valita sivistystoimen sihteerin toimeen tradenomi Sanna
Virta-Hautalan 1.4.2022 alkaen. Tehtävään perehdyttämisen ja
nykyisen työntekijän sijaistamisen vuoksi työtehtävien hoitaminen
alkaa alkuvuodesta 2022. Aloituspäivä sovitaan erikseen toimeen
valitun henkilön kanssa.
Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä nähtäväksi
lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain
mukainen rikosrekisteriote.

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

Jokioisten kunta
Sivistystoimenjohtaja

Oikaisuvaatimusohjeet
viranhaltijapäätökseen
7.12.2021 § 43

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.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Jokioisten koulutuslautakunta
Miinan koulu
Miina Sillanpään tie 1
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 nähtävilläoloaika

Päätös on nähtävillä kunnan kotisivuilla:

Tiedoksianto
asianosaiselle 1)

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 8.12.2021 hakijat 17 kpl

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.

8.12.2021-29.12.2021

1)

Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan eritystiedoksiantona tiedoksi
kuntalain 92 §:n 1 momentissa tarkoitetulle asianosaiselle.

