
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 21.5.2021 § 63 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia VIRKAMÄÄRÄYS/ Eeva Lydecken 

 

Hilda Käkikosken koulussa on avoinna oleva erityisluokanopettajan 

virka, johon on myönnetty täyttölupa. Tehtävä on ollut julkisesti haetta-

vana siten, että viran viimeinen hakupäivä on ollut 5.5.2021. Virkaa on 

hakenut yhteensä kolme henkilöä, joista yksi on peruuttanut hakemuk-

sensa. Kaksi hakijaa haastateltiin. Haastatteluryhmän muodostivat Päivi 

Lempiö, Piia Siltala ja Pia Aaltonen. Haastatteluryhmän yksimielinen 

esitys on palkata Eeva Lydecken  määräaikaiseksi erityisluokanopetta-

jaksi Hilda Käkikosken kouluun ajalle 1.8.2021-31.7.2022. 

 

Päätös Päätän valita Eeva Lydeckenin erityisluokanopettajan määräaikaiseen 

virkaan Hilda Käkikosken kouluun ajalle 1.8.2021-31.7.2022. Viran-

täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkavalinta on eh-

dollinen siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus tervey-

dentilastaan ja hyväksyttävä ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa 

tämän päätöksen tiedoksisaannista. Tämä päätös on allekirjoitettu säh-

köisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Valittavalla henkilöllä on kyky ja osaaminen tehtävän hoitamiseksi. 

 

Hallintosääntö § 33 kohta 1 

Kustannukset OVTES ja kunnan TVA-järjestelmän mukaiset palkkauskulut 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

 

21.5.2021 Pia Aaltonen 

           Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Aaltonen 050 543 9522  

pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Hakijat 

Henkilöstöhallinto 

Piia Siltala 

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: 

https://sign.visma.net/fi/document-check/5b984ba6-4418-4fa1-9fd7-e7971acbfd1e
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Päätöspöytäkirja 

 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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