
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 21.6.2022 § 81 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia VARAJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN /  Essi Rantapää 

 

Peruopetuslain mukaan (PoL 628/1998 § 37) jokaisella koululla on olta-

va rehtori, joka vastaa sen toiminnasta. Hilda Käkikosken koulun rehto-

rina toimii Titta Väkevä. Lisäksi opetuksen järjestäjä voi valita varareh-

torin, joka toimii rehtorin sijaisena tarvittaessa. Vararehtorin, jota jäl-

jempänä kutsutaan varajohtajaksi, tehtävistä on sovittu tarkemmin TVA-

sopimuksella, jonka perusteella varajohtajalle maksetaan tehtävän hoi-

tamisesta korvaus.Titta Väkevä esittää (21.6.2022) Essi Rantapään valit-

semista Hilda Käkikosken koulun varajohtajaksi määräaikaisesti ajalle 

1.8.2022-31.7.2023.  

 

Päätös Päätän nimetä lukuvuodeksi 2022- 2023 Hilda Käkikosken koulun vara-

johtajaksi Essi Rantapään. Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti.  

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Perusopetuslaki 628/1998 § 37 

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö §33 

Kustannukset TVA-sopimuksen mukainen korvaus  

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

21.6.2022 Pia Kokko 

 Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Essi Rantapää 

Palvelussuhdesihteeri 

Titta Väkevä 

 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

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 
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Sivistystoimenjohtaja 21.6.2022 § 81 
Päätöspöytäkirja 

 

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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