
Kunta/päätöksentekijä VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Kosken Tl kunta Päivämäärä 19.6.2018 Pykälä 27§2018

Kosken seudun yläasteen rehtori

Asia,
jota päätös Kosken Tl kunnan koulutoimen matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus

koskee ajalle 10.8.2018-1.6.2019, sijoituspaikkana Kosken seudun yläaste.

Asianosaiset
Mikko Joutsenlahti

Tuomas Nurmi

Selostus
asiasta Kosken Tl kunnan koulutoimessa on ollut haettavana matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus

ajalle 10.8.2018-1.6.2019. Hakuaika päättyi maanantaina 28.5.2018 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä 15.

Haastatteluun kutsuttiin yhteensä viisi pätevää hakijaa, joista kaksi peruutti hakemuksensa ennen valintaa.

Perustelu
(ks.hallinto-

lain 45 §) Sivistystoimen toimialasääntö 4§2.16

Päätös 
Päätän ottaa FM Mikko Joutsenlahden Kosken Tl kunnan koulutoimen matemaattisten aineiden lehtorin

viransijaiseksi ajalle 10.8.2018-1.6.2019. 

Varasijalle valitsen FT Tuomas Nurmen.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002 mukainen 

rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. 

Täytäntöön- Tiedoksi: Mikko Joutsenlahti, Tuomas Nurmi ja muut hakijat

pano palkanlaskenta

sivistyslautakunta

Allekirjoitus
ja nimen
selvennys

Jouni Karvonen, Kosken seudun yläasteen rehtori

Lisätietojen

antajan Kosken seudun yläasteen rehtori

yhteystiedot Jouni Karvonen 02-4840212, 044-4840212, e-mail: jouni.karvonen@koski.fi

Oikaisuvaa-

timusohjeet/

Valitusosoitus/ Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta

Muutosvaati- Kiellon peruste

musosoitus 

X Oikaisuvaatimusohjeet kääntöpuolella

Liitteet

Valitusosoitus-Hallintovalitus Muutosvaatimusosoitus
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Oikaisu- Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (KuntaL 89.1 §)

vaatimus- Päätökseen tyytymätön  voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

oikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisu- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, fax (lautakunta/hallitus)

vaatimus
viranomainen Sivistyslautakunta, Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl

Oikaisu- Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  Kunnan jäsenen 

vaatimusaika katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.  Asianosaisen

ja sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon , jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähet-

alkaminen tämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 

aikana.

Pöytäkirjan Pvm

nähtäväksi
asettaminen
Tiedoksianto Asianosainen 

asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §).

1)

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja

Asianosainen

Luovutettu asianosaiselle

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus 

x Muulla tavoin, miten Yleistiedoksianto 

Julkaistu kunnan kotisivuilla, s-postitse/tekstiviestillä hakijoille

Oikaisu- Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava

vaatimus-   -päätös, johon haetaan muutosta

kirjelmän   -miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

sisältö ja   -muutosvaatimuksen perusteet 

toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen

tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa  tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana  

on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.  Lisäksi on ilmoitettava

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,

minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimuksen alkamisen ajankohdasta.

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei  

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  Asiamiehen on liitettävä valtakirja se mukaan kuin hallintolain 

12 §:ssä säädetään.

Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä

päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys-

päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa varanomaiselle ensimmäisenä sen

jälkeisenä arkipäivänä.  Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.  Tämä

voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä.  Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne 

ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Lisätietoja 

1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan todisteellisena tiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 §:n 1 momentissa tarkoitetulle

asianosaiselle.  Tummennettu alue täytetään myös viranomaiselle jäävään kaksoiskappaleeseen.

Liitetään päätökseen/otteeseen


