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 Sivistystoimenjohtaja   9 9  

 

 

Aika 18.3.2021 

Asia § 9 

Päätöksen allekirjoitus 
ja varmennus 

 
 
Jari Sillanpää 
sivistystoimenjohtaja 

Erityisluokanopettajan viran määräaikainen täyttäminen lukuvuodeksi 2021–
2022  
 
Stj 9 § 
18.3.2021  Paanan koulun erityisluokanopettajan virka on täytetty  
  määräajaksi lukuvuodeksi 2020–2021.   

Pienryhmän opetusta on viime vuosina kehitetty siten, että 
pienryhmässä opettavat erityisluokanopettajan lisäksi myös 
aineenopettajat ja erityisluokanopettaja on toiminut osan 
tunneista laaja-alaisena resurssiopettajana yleisopetuksen 
ryhmissä. Lukuvuonna 2021–2022 on tarkoitus edelleen 
kehittää erityisesti pienryhmän oppilaiden integroimista 
yleisopetuksen ryhmiin. 

Erityisluokanopettajana Paanan koulun pienryhmässä on 
lukuvuoden 2020–2021 toiminut Susanna Palmu. Susanna 
Palmu on koulutukseltaan luokanopettaja. Hän on lisäksi 
suorittanut erityispedagogiikan opintoja. Susanna Palmu on 
viime vuosina määrätietoisesti kehittänyt Paanan koulun 
pienryhmän toimintaa yhteistyössä opettajiston ja ryhmän 
koulunkäynninohjaajan kanssa.   

Huomioiden erityisluokanopettajien vaikea saatavuus 
erityisesti yläkoulun pienryhmäopetukseen sekä opetuksen 
jatkuvuus sen pedagogiikan kehittämisen ja oppilaiden 
tuntemuksen kannalta on perusteltua valita Susanna Palmu 
jatkamaan erityisluokanopettajan tehtävässä lukuvuoden 
2021–2022. Palmu on antanut suostumuksensa valinnalle ja 
sitoutunut jatkamaan lukuvuoden 2021–2022 
erityisluokanopettajana Paanan koulun pienryhmässä.  

Päätös  Päätän valita luokanopettaja Susanna Palmun Paanan 
koulun erityisluokanopettajan virkaan lukuvuodeksi 2021–
2022.            

Lisätietoja: Jari Sillanpää 050 545 1005, jari.sillanpaa@jokioinen.fi               

Oikaisuvaatimusohjeet ovat tämän päätöksen liitteenä 
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 Sivistystoimenjohtaja   10 10 

 

 

Aika 17.3.2021  

Asia §  10 

Päätöksen allekirjoitus 
ja varmennus 

 
 
Jari Sillanpää 
sivistystoimenjohtaja 

 
 
Uskonnon, historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon tuntiopettajan 

tehtävä  

 

Stj 10 § 

17.3.2021  Paanan koulun uskonnon, historian, yhteiskuntaopin ja   

                         elämänkatsomustiedon tuntiopettajan tehtävään tarvitaan  

  opettaja lukuvuodeksi 2021–2022.   

FM Lotta Saarenmaa on työskennellyt Paanan koulussa 

lukuvuodet 2019–2020 ja 2020–2021 uskonnon, historian, 

yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon opettajana sekä 

luokanopettajana. Lotta Saarenmaa on koulutukseltaan 

uskonnon, historian, yhteiskuntaopin opettaja.   

Lotta Saarenmaa tuntee Paanan koulun, sen henkilökunnan, 

työtavat ja oppilaat. Hän on hoitanut viransijaisena nyt 

avoimeksi tulevaa tuntiopettajan tehtävää lukuvuonna 2019–

2020.  

Päätös  Päätän valita Paanan koulun uskonnon, historian, 

yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon tuntiopettajan 

tehtävään lukuvuodeksi 2021–2022 1.8.2021-31.7.2022 

väliseksi ajaksi FM Lotta Saarenmaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja: Jari Sillanpää 050 545 1005, jari.sillanpaa@jokioinen.fi 
Oikaisuvaatimusohjeet ovat tämän päätöksen liitteenä 
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Aika 17.3.2021 

Asia § 11  

Päätöksen allekirjoitus 
ja varmennus 

 
 
Jari Sillanpää 
sivistystoimenjohtaja 

 
Oppilaanohjaajan viran väliaikainen täyttäminen  

 

Stj 11 § 

17.3.2021  Paanan koulun oppilaanohjaajan virka tulee avoimeksi 

                                       1.8.2021 alkaen. Kunnanhallitus on myöntänyt viran  

                                       täyttöluvan lukuvuodelle 2021–2022.   
 

                                       Paanan koulun uskonnon, historian, yhteiskuntaopin ja  

                                           elämänkatsomustiedon opettaja Minna Halme omaa  

                                       opettamiensa aineiden lisäksi oppilaanohjaajan pätevyyden.                     

Sivistystoimenjohtaja-rehtori on keskustellut 

oppilaanohjaajan viran tehtävistä / viran hoidosta Minna 

Halmeen kanssa ja tiedustellut hänen kiinnostustaan ko. 

viran hoitamiseen lukuvuonna 2021–2022. Minna Halme on 

ilmoittanut olevansa kiinnostunut ja motivoitunut hoitamaan 

oppilaanohjaajan virkaa lukuvuoden 2021–2022.   

Minna Halmeella on monipuolinen opettajakoulutus ja 

työkokemus. Minna Halme tuntee Paanan koulun oppilaat. 

Tästä on hyötyä erityisesti siksi, että oppilaanohjaajan virka 

täytetään lukuvuodeksi 2021–2022 määräajaksi.    

Päätös  Päätän valita Paanan koulun oppilaanohjaajan virkaan 

lukuvuodeksi 2021–2022 1.8.2021 – 31.7.2022 väliseksi 

ajaksi FM Minna Halmeen.   

 
 
 
 
 
 
 
 

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