
HYVINVOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 

Kansalaisopiston rehtorin, hyvinvoinnin palvelualueen johtajan päätösluettelo sekä 

oikaisuvaatimusosoitus ovat yleisesti nähtävillä 16.02.2021 kaupungin verkkosivulla 

www.kristiinankaupunki.fi 

 

§ 55 Tilapäisten työtehtävien osoittaminen 

§ 57 Viranhaltijapäätöksen peruminen 

§ 58 Vahtimestarin palkkaaminen 

§ 60 Korvaus toiminnanjohtajan tehtävistä 

§ 61 Kirjastonhoitajan palkkaaminen 

§ 66 Tuntiopettajan palkkaaminen 

§ 67 Hanketyöntekijän palkkaaminen 

§ 69 Työsopimuksen muuttaminen 

§ 70 Korvaus toiminnanjohtajan tehtävistä 

§ 72 Kieltenopettajan palkkaaminen 

§ 73 Kieltenopettajan palkkaaminen 

§ 80 Anomus hankerahoituksesta  

§ 81 Palkan vahvistaminen 

§ 82 Palkan vahvistaminen 

§ 87 Hanketyöntekijän palkkaaminen 

 

§ 5 Opettajan palkkaaminen 

§ 6 Opettajan palkkaaminen 

§ 10 Hankkeenvetäjän palkkaaminen 

  

 

 

Julkaistu kaupungin verkkosivulla www.kristiinankaupunki.fi 16.02.2021 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE  
 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 

• kunnan jäsen. 
 
 

 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava 
Kristiinankaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 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. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja 
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 16.02.2021 
(www.kristiinankaupunki.fi). 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kristiinankaupungin hyvinvointilautakunta. 

 
Postiosoite: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki  
Käyntiosoite:  Västra Långgatan 34 B  
Sähköpostiosoite: alexandra.teir@krs.fi

Puhelinnumero:  (06) 221 6200 * vaihde  
Kirjaamon aukioloaika: klo 08:00-16:00 

 
 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisuase,  

• 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. 

 


