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Sivistystoimenjohtaja 29.3.2021 § 42 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia PALKKAUSPÄÄTÖS/ Laura Punta 

 

Kirkonkylän kouluun tarvitaan koulunkäynninohjaaja lukuvuodelle 

2021-2022. Avustajan tarve on osa-aikainen (32,5 tuntia viikossa). Kun-

nanhallitus on myöntänyt (8.2.2021 § 18) täyttöluvan tehtävän täyttä-

miseksi. Tehtävä on ollut julkisesti haettavana siten, että sen viimeinen 

hakupäivä oli 4.3.2021. Tehtävään tuli yhteensä neljä hakemusta, joista 

kolme haastateltiin. Haastatteluryhmän muodostivat Siltala ja Klingberg. 

 

Päätös Päätän palkata koulunkäynninohjaajaksi Kirkonkylän kouluun määräai-

kaiseen työsuhteeseen Laura Punnan ajalle 13.8.2021-.4.6.2022. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Täyttölupa Kh 8.2.2021 § 18 

 

Hallintosääntö § 46 

Kustannukset Palkkauskulut KVTES:in ja TVA:n mukaan. Kustannukset jakautuvat 

esi- ja perusopetuksen kesken tuntimäärien suhteessa. 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

29.3.2021 Pia Aaltonen 

           Sivistystoimenjohtaja  

 

Pia Aaltonen 050 543 9522  

pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Laura Punta 

Kirkonkylän koulu 

Henkilöstöhall./Sarastia 

Hakijat 

  

 

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 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 

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