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Hybridiopetuksesta maksettava korvaus lukuvuonna 2021-2022 

 

Jämijärven keskuskoulun väistötila on toiminut 8.8.2019 alkaen Nuorisovintillä. Tällä hetkellä 

väistötilassa työskentelee yksi päätoiminen tuntiopettaja, minkä lisäksi oppilaat saavat 

opetusta seuraamalla keskuskoulussa järjestettäviä tunteja etäyhteyden avulla.  

Yhtä aikaa sekä lähi- että etäopetuksena annettavaa opetusta kutsutaan hybridiopetukseksi. 

Jukon edustaja on lähestynyt asiasta rehtoria ja talous- ja hallintopäällikköä toivoen, että 

hybridiopetuksen vaatima lisäsuunnittelu ja muut lisätyöt korvattaisiin hybridiopetusta 

tekeville opettajille. 

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 21.12.2021 ja ehdottanut, että 

hybridiopetusta antaville opettajille maksetaan erillistä lisää hybridiopetuksesta 

lukuvuodelta 2021-2022. Lisän määrä olisi 50 €/kk mikäli pidettäviä tunteja on 1-6 ja 100 

€/kk mikäli pidettäviä tunteja on enemmän kuin kuusi. 

Jämijärven kunnan hallintosäännön 55 §:n mukaan talous- ja hallintopäällikkö päättää, 

toimialapäällikköä kuultuaan, henkilöstön työsuorituksen arviointiin perustuvien 

henkilökohtaisien lisien sekä muiden vastaavien harkinnanvaraisten lisien, kuten 

rekrytointilisän, lisätehtävään liittyvistä erityiskorvauksesta tai kertapalkkion myöntämisestä. 

Kunnanjohtaja päättää tässä kappaleessa mainituista lisistä ja korvauksista talous- ja 

hallintopäällikön, hyvinvointipäällikön, sivistysjohtajan ja teknisen johtajan osalta. 

 

Päätös: Päätän, että hybridiopetusta antaville opettajille maksetaan erillistä lisää hybridiopetuksesta 

lukuvuodelta 2021-2022. Maksettavan lisän määrä määräytyy tehtyjen tuntien mukaan. 

Korvauksena maksetaan 50 €/kk mikäli pidettyjä tunteja on ollut 1-6/vko ja 100 €/kk mikäli 

pidettäviä tunteja on ollut enemmän kuin kuusi/vko.  

 

 

 Noora Nieminen 

 Talous- ja hallintopäällikkö  

 

 Jakelu: 

Palkanlaskija 

Rehtori Tuomo Pesonen 

Hallintosihteeri Ritva Mäkinen 

Ao. työntekijät 
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Oikaisuvaatimus 

§ 10 
 
Oikaisuvaatimusohje 
 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven kunnanhallitus.  
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella: 
Jämijärven kunnanhallitus 
Peijarintie 5 A 
38800 Jämijärvi 

 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Tiedoksisaanti 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Tiedoksisaantipäivää ei 
lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.  
Päätös on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 
21.12.2021. 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä 
se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimuskirjelmä on 
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava 
vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen 
tekijälle voidaan toimittaa. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 
päättymistä. 

 


