
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja 16.2.2023 § 13 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia VS. VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKÖN MÄÄRÄÄMINEN/ Paula 

Kaikkonen 

 

Vakinainen varhaiskasvatuspäällikkö on poissa virastaan 20.2.2023- 

28.2.2023 välisenä aikana.  

 

Päätös Päätän määrätä varhaiskasvatuspäällikön virkaan väliaikaisesti varajoh-

taja Paula Kaikkosen ajalle 20.2.2023-28.2.2023. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseksi ja päiväkodinjohtajan tehtä-

vien hoitamiseksi on välttämätöntä saada varhaiskasvatuspäällikön virka 

väliaikaisesti täytetyksi, kunnes varhaiskasvatuspäällikkö palaa virkaan-

sa.  

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 18 

Kustannukset KVTES:in mukaan. Valitulle hankilölle maksetaan varhaiskasvatuspääl-

liikön tehtäväkohtainen palkka ikälisineen. Lisäksi kunnanhallituksen 

päätöksen mukaan (24.11.2008 § 211) maksetaan sellaisesta yli kymme-

nen työpäivää kestävästä sijaisuudesta, joka viranhaltija/työntekijä tekee 

omien tehtävien ohella, 10 % sijaistettavan henkilön tehtäväkohtaisesta 

palkasta, jos töiden määrä on yli 20 % sijaistettavan henkilön tehtävästä. 

Täten Paula Kaikkoselle maksetaan myös 10 % hänen oman erityisopet-

tajan tehtävän palkasta. 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

16.2.2023 Pia Kokko 

           Sivistys- ja hyvinvointijohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Paula Kaikkonen 

 

Henkilöstöhallinto 

 

  

 

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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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja 16.2.2023 § 13 
Päätöspöytäkirja 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 

 Lapinjärven Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 

 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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