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Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuodessa on 190
työpäivää. Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi
arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä,
loppiainen ja vapunpäivä.
Lukuvuonna 2018-2019 työpäivien määrä on 188, koska
itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä sijoittuvat arkipäiville

Päätös

Jokioisten kunnan hallintosäännön 56 §:n b-kohdan mukaan
päätän Jokioisten kunnan esi- ja perusopetuksen lukuvuoden
2018-2019 työ- ja loma-ajat seuraavasti:

Syyslukukausi

perusopetus: to 9.8.2018-pe 21.12.2018
esiopetus: to 9.8.2018-to 20.12.2018
ma 7.1.2019-la 1.6.2019
ma 15.10.-su 21.10.2018, vko 42
perusopetus: la 22.12.2018-su 6.1.2019
esiopetus: pe 21.12.2018-su 6.1.2019
ma 25.2.-su 3.3.2019
pe 7.12.2018
perusopetuksessa tehtävä 1 lauantai-työpäivä lukuvuoden
aikana
esiopetuksessa ei tehdä lauantai-työpäiviä

Kevätlukukausi
Syysloma
Joululoma
Talviloma
Vapaapäivä
Lauantait

Työpäivät

Syyslukukausi 90 tpv
Elokuu
17
Syyskuu
20
Lokakuu
18
Marraskuu 22
Joulukuu 13
Lauantait 1

Kevätlukukausi 97 tpv
Tammikuu 19
Helmikuu 16
Maaliskuu 20
Huhtikuu 20
Toukokuu 21
Kesäkuu 1
Yhteensä 188 tpv

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

Päätös on nähtävillä kunnan kotisivuilla:

Tiedoksianto
asianosaiselle 1)

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaksi 139 §)
Lähetetty sähköpostillai, pvm./tiedoksiantaja:

15.2.2018-8.3.2018

15.2.2018 Päivi Virta
Luovutettu asianosaiselle:
Vastaanottajan allekirjoitus: ___________________________________
Luovutettu asianosaiselle, paikka, pvm. ja tiedoksiantajan allekirjoitus:
__________________________________________________________
Muulla tavoin, miten:
__________________________________________________________

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.

1)

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

