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Päätöspöytäkirja 

 

Asia VIRKASIIRTO/Johanna Koskinen 

 

Kirkonkylän koulun esiluokanopettaja on virkavapaalla tehtävästään 

kuluvan lukuvuoden. Hän haluaa siirtyä vakinaisesti päiväkoti Peikko-

laaksoon ja on pyytänyt (19.1.2021) siirtoa vakinaisesta esiopettajan 

tuntiopettajan tehtävästä varhaiskasvatuksen opettajan virkaan. Virka on 

tullut avoimeksi irtisanoutumisen myötä ja kunnanhallitus (KH 

2.11.2020 §157) on myöntänyt varhaiskasvatuksen opettajan viran vaki-

naista täyttöä varten 1.12.2020 alkaen. 

 

Päätös Päätän siirtää esiopettajan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään 

1.8.2021 lukien. Palvelussuhde siirtyy katkeamattomana, entisin eduin. 

Ennen päätöksentekoa on kuultu suomenkielisen koulun rehtorin ja var-

haiskasvatuspäällikön mielipide ja puoltolomake on tämän päätöksen 

liitteenä.Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Avoimen tehtävän täyttäminen 

 

 

Kustannukset  

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

21.1.2021 Pia Aaltonen 

           Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Aaltonen 050 543 9522  

pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Johanna Koskinen 

Henkilöstöhallinto 

Varhaiskasvatus 

 

  

 

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 
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 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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