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Biologian ja maantiedon lehtorin viran vaali 

 

Stj 100 § 

19.5.2020  Biologian ja maantiedon lehtorin virka 1.8.2020 alkaen on ollut  

  julkisesti haettavana. Viran sijoituspaikka on Paanan koulu. 

Hakuaika päättyi 21.4.2020. Virkaa haki määräaikaan mennessä 

yhteensä 14 henkilöä.  

Kaikille hakijoille suoritettiin 1. vaiheen haastattelu käyttäen 

kyselylomaketta, jonka viranhakijat saivat ja palauttivat 

sähköpostilla. Hakemusten ja 1. vaiheen haastattelun jälkeen 

kutsuttiin 6 viranhakijaa haastattelun 2. vaiheeseen, joka 

suoritettiin joko paikan päällä Paanan koululla tai etäyhteydellä.  

Hakemusten ja haastattelujen perusteella biologian ja maantiedon 

lehtorin virkaan pätevimmäksi arvioitiin FM Heidi Syrjälä. 

Heidi Syrjälä on koulutukseltaan filosofian maisteri. Syrjälän 

filosofian maisterin tutkinto on varsin laaja ja monipuolinen (253 

ov).  Tutkintoon sisältyvät aineenopettajan koulutukseen kuuluvat 

opetettavien aineiden opinnot biologiassa ja maantieteessä. 

Syrjälä on lisäksi suorittanut opetushallinnon tutkinnon vuonna 

2016. Hän on työskennellyt biologian ja maantiedon opettajana 

peruskoulussa ja lukiossa noin 9 vuoden ajan.  

Heidi Syrjälällä on vahva koulutuksen ja työkokemuksen kautta 

hankittu aineenhallinta. Heidi Syrjälä on luonteeltaan hyvin iloinen, 

positiivinen ja kannustava. Hän omaa hyvät taidot kohdata 

erilaisissa tilanteissa koulun oppilaat, huoltajat ja työyhteisön 

jäsenet.  

Heidi Syrjälällä on hyvät tieto- ja viestintätekniikan taidot. Syrjälä 

toimii nykyisessä työyhteisössään digitutorina kollegoilleen. Lisäksi 

hänen luontoharrastuksensa ja luottamustehtävänsä 

yhdistystoiminnassa tukevat ja vahvistavat opettajan työtä ja 

ammattitaitoa.  
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Päätös Päätän valita biologian ja maantiedon lehtorin virkaan Heidi 

Syrjälän 1.8.2020 alkaen.  

  Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 
 

Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä nähtäväksi 
hyväksyttävä 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 Oikaisuvaatimusohjeet 

Sivistystoimenjohtaja viranhaltijapäätökseen 
 
   19.5.2020 § 100 
  

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: 

19.5.-9.6.2020 
 

Tiedoksianto 
asianosaiselle 1) 

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla hakijat (14 kpl) 20.5.2020 
 

 
 
 

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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