
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 23.4.2021 § 40 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia PALKKAUSPÄÄTÖS/ Titta Väkevä 

 

Luokanopettajan virka, joka on sijoitettu Kirkonkylän kouluun, on tullut 

täytettäväksi, kun sen vakinainen haltija on anonut virkavapaata ajalle 

1.8.2021-31.1.2022. Sivistystoimenjohtaja on myöntänyt virkavapaata 

anotulle ajalle (22.3.2021). Tehtävän täyttämiseksi kunnanhallitus on 

myöntänyt täyttöluvan (Kh 12.4.2021 § 55). 

 

Päätös Päätän palkata KM Titta Väkevän määräaikaiseksi luokanopettajaksi 

Kirkonkylän kouluun ajalle 1.8.2021-31.1.2022. Lisäksi päätän, että 

kyseiseen tehtävään yhdistetään koulun johtajan tehtävät sekä Hilda Kä-

kikosken koulussa että Kirkonkylän koulussa ja että näistä maksetaan 

korvaus kunnan TVA-palkkausjärjestelmän mukaisesti vastaavalta ajal-

ta. Hakijan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä ote 

rikosrekisteristä ja toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. 

Virantäytössä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. 

 

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) § 

23 

 

Hallintosääntö § 46 

Kustannukset Palkkauskulut OVTES:in ja kunnan hyväksytyn TVA mukaan 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

23.4.2021 Pia Aaltonen 

           Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Aaltonen 050 543 9522  

pia.aaltonen@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Titta Väkevä 

Kirkonkylän koulu 

Sarastia Oy 

Henkilöhall./M. Fabritius 

  

 

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/5c2cc783-ecaa-40a1-8bc0-6fd97d18dc45
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 23.4.2021 § 40 
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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