
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 18.3.2021 § 30 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia VIRKAVALINTA/ Tuntiopettajan tehtävä ortodoksiuskonnon opetus 

 

Ortodoksiuskonnon opettajan määräaikainen tehtävä on ollut julkisesti 

haettavana 18.2.-4.3.2021 Kuntarekryssä, kunnan ilmoitustaululla ja 

Työvoimahallinnon sivuilla, kun kunnanhallitus on myöntänyt (8.2.2021 

§ 22) täyttöluvan tehtävän määräaikaiselle täytölle. Tehtävää haki yksi 

henkilö, joka haastateltiin. Rehtori Piia Siltala esittää (18.3.2021) Asta 

Koivusen valitsemista ortodoksiopettajan määräaikaiseen tehtävään ajal-

le 16.8.2021-3.6.2022. 

 

Päätös Päätän valita Kirkonkylän koulun määräaikaiseen tuntiopettajan tehtä-

vään ortodoksiuskonnon opettajaksi kriminologian ja kriminaalipsyko-

logian maisteri Asta Koivusen ajalle 16.8.2021 - 3.6.2022. Opettajan 

opetusvelvollisuuteen kuuluu tarvitaessa opettaminen myös Hilda Käki-

kosken koulussa. Opetusjärjestelyt kuvataan tarkemmin koulun työ-

suunnitelmassa lukuvuodelle 2021-2022. Ortodoksiuskonnon opettajan 

tuntimäärä on 0-2 vuosiviikkotuntia. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Kriminologian ja kriminaalipsykologian maisteri Asta Koivusella on 

ortodoksiuskonnon opettajan tehtävään tarvittava osaaminen, tehtävässä 

jo osoitettu taito sekä haastattelussa 17.3.2021 esiin tuotu soveltuvuus 

kyseiseen tehtävään. 

 

Hallintosääntö § 46 

Kustannukset OVTES ja kunnan TVA-järjestelmän mukainen palkkaus 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

18.3.2021 Pia Aaltonen 

           Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Aaltonen 050 543 9522  

pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Asta Koivunen 

Kirkonkylän koulu 

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. 
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Sivistystoimenjohtaja 18.3.2021 § 30 
Päätöspöytäkirja 

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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