
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 8.2.2022 § 15 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia MAKSUPÄÄTÖS / T.L. 

 

Kirkonkylän koulun koulunjohtaja on tehnyt suullisen sopimuksen Tomi 

Lambergin kanssa. Lambergin kanssa on tehty suullinen sopimus hänen 

palkkaamisestaan koulunkäynninohjaajan määräaikaiseen tehtävään. 

Koska sopimus on ollut suullinen, on jäänyt näyttämättä, että henkilön 

kanssa olisi sovittu koeajasta tai muista palvelussuhteen ehdoista. Kou-

lunjohtaja on perunut tekemänsä päätöksen perusteena henkilön sovel-

tumattomuus tehtävään. Lamberg on riitauttanut suullisen sopimuksen 

perumisen ja vaatinut palkkaa koulun työajalta, jolloin varsinaisesti pal-

kattu henkilö on ollut työvapaalla. 

 

Keskustelussa Lambergin kanssa on sovittu, että hänelle maksetaan 

suullisen sopimuksen perusteella korvaus. Tomi Lamberg ei koskaan 

aloittanut tehtävässä ja sijaiseksi palkattiin toinen henkilö. Sivistystoi-

menjohtaja on sopinut asian riitauttaneen henkilön kanssa, että kyseisel-

le henkilölle maksetaan koulunkäynninohjaaja KVTES:n mukainen 

palkkaa ajasta 13.12.-22.12.2021 ja 10.1.-2.3.2022 seuraavasti: 

 

Koulunkäynninohjaajan KVTES:n mukainen täysimääräinen kuukausi-

palkka on 1962,08 euroa. Joulukuussa oli 21 työpäivää, jolloin päivä-

palkka on 93,43 euroa. Joulukuusta maksetaan kahdeksalta päivää 

747,46 euroa.Tammikuun palkka 16 päivältä on 1569,66 euroa. Helmi-

kuulta maksetaan täysimääräinen kuukausipalkka 1962,08 euroa. 

Maaliskuulta maksetaan 2 päivää 170,62 euroa. Yhteensä maksetaan 

4449,82 euroa, josta vähennetään henkilön verokortin mukainen vero-

prosentti ja muut työntekijälle kuuluvat maksut. 

 

Päätös Päätän maksaa Tomi Lambergille koulunkäynninohjaajan KVTES:n 

mukaisen palkan ajalta 13.12.-22.12.2021 ja 10.1.-2.3.2022. Tämä pää-

tös on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Suullinen sopimus 

 

Hallintosääntö § 28 kohta 7 

Kustannukset Palkkauskulut KVTES:in mukaan 4449,82€ + työnantajan sivukulut 

21,53% =5407,86€ 
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Lisätietoja 

 

 

8.2.2022 Pia Kokko 

 Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Tomi Lamberg 

Titta Väkevä 

Henkilöstöhallinto 

Sarastia Oy 

  

 

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, 

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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