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Asia KOULUNKÄYNNINOHJAAJAVALINNAN TÄYTTÄMÄTTÄ 

JÄTTÄMINEN: ESIOPETUS, HILDA KÄKIKOSKEN KOULU LV 

2022-2023 

 

Hilda Käkikosken kouluun on haettu keväällä 2022 esiopetuksen määrä-

aikaista koulunkäynninohjaajaa (28,5h/viikko) ajalle 16.8.2022-

3.6.2023. 

 

Kevään aikana koulunkäynninohjaajan tehtävä on tullut avoimeksi, kun 

tehtävästä on irtisanoutunut sen aikaisempi haltija. Kunnanhallitus on 

myöntänyt täyttöluvan tehtävän täyttöä varten (23.5.2022 § 85). 

  

Koulunkäynninohjaajaksi on sivistystoimenjohtajalle esitetty valittavak-

si Antonio Arosa.  

 

Koska Antonio Arosaa esitetään koulunkäynninohjaajan vakinaiseen 

tehtävään (sivistystlautakunnan suomenkielinen jaosto 14.6.2022 § 7), 

esitetään, että tehtävä jätetään täyttämättä. 

 

Päätös Päätän, että määräaikaisen koulunkäynninohjaajaan (28,5h/viikko) teh-

tävä ajalle 16.8.2022-3.6.2023 jätetään täyttämättä. Tämä päätös on al-

lekirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

 

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 28 5. kohta 

Kustannukset  

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

15.6.2022 Pia Kokko 

 Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Titta Väkevä 

Henkilöstöhallinto 

 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

https://sign.visma.net/fi/document-check/77abd859-ac7d-456e-a659-63688916e9db
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Sivistystoimenjohtaja 15.6.2022 § 73 
Päätöspöytäkirja 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven Sivistyslautakunta 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

  

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käyttäessa 

tavallista sähköistä tiedoksiantaa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:_____________________ 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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