
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 24.6.2021 § 80 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia PALKKAUSPÄÄTÖS/ Pinja Helling 

 

Nuorisotyöntekijän tehtävä on tullut täytettäväksi, kun nuorisotyöntekijä 

Pinja Helling on irtisanoutunut tehtävästäään 1.8.2021 lukien. Lapinjär-

ven harrastamisen mallin mukaisen toiminnan käynnistäminen vaatii 

mm. harrastuskalenterin laatimisen ja toimijoiden kanssa tehtävien so-

pimusten valmistelun ennen koulujen alkamista, jotta harrastukset voivat 

alkaa samaan aikaan kuin koulutyö käynnistyy Lapinjärvellä. Pinja Hel-

ling voi jatkaa työsuhdettaan alkuperäisestä ilmoituksesta poiketen vielä 

elokuun alussa ja samalla myös valmistella päättyvän vuoden hankera-

portointeja. 

 

Päätös Päätän palkata Pinja Hellingin nuorisotyöntekijän avoimeen tehtävään 

ajalle 1.8.-15.8.2021. Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Toiminnan tarjoaminen koulujen alkamisesta lukien ja harrastustoimin-

nan järjestäminen edellyttää työntekijän palkkausta. 

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 46 

Kustannukset Palkkaus kunnan TVA-järjestelmän mukaan. 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

24.6.2021 Pia Aaltonen 

           Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Aaltonen 050 543 9522  

pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Pinja Helling 

Sarastia Oy 

Henkilöstöhallinto 

Sinikka Mickos 

  

 

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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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 24.6.2021 § 80 
Päätöspöytäkirja 

 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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