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Luokanopettajan siirto virkoineen (402053) Myllymäen koululta Kirkonkylän
kouluun
Luokanopettaja Tanja Rasinen on pyytänyt siirtoa Kirkonkylän kouluun lukuvuoden
2019 - 2020 alusta. Myllymäen ja Kirkonkylän koulujen rehtorit puoltavat
virkasiirtoa.

Päätös

Päätän siirtää Tanja Rasisen virkoineen Kirkonkylän kouluun 1.8.2019 alkaen
toistaiseksi.

Päätös perustuu

Hallintosääntö 6 luku 6 §

Jakelu

Tanja Rasinen
Ao. koulujen rehtorit
palkat

Päätöksentekijä
JANNE MÄKINEN
Janne Mäkinen, opetuspäällikkö
***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu***
OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu, tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntsälän kasvatus- ja sivistyslautakunnalle viimeistään määräajan
viimeisenä päivänä ennen palvelupisteen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä
päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana
aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan oikaisua




se, millaista oikaisua vaaditaan
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on:
Mäntsälän kasvatus- ja sivistyslautakunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä,
puh. (019) 264 5000 (vaihde), fax. (019) 264 5212
sähköposti: kirjaamo@mantsala.fi
Pöytäkirjan nähtävänäpito
Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi: 8.2.2019
Tiedoksiantaminen
Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle
sähköpostilla (lähetyspvm) 8.2.2019
kirjeenä (lähetyspvm)
todisteellisena tiedoksiantona (lähetyspvm)

