
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 3.12.2021 § 134 
Päätöspöytäkirja 

 
Asia PALKKAUSPÄÄTÖS, Viranomaistehtävä Petteri Aaltolainen 

 

Itsenäisyyspäivä juhlitaan tänä vuonna perinteisin menoin Lapinjärven 
Seurakuntakodilla 6.12.2021.  

 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella Etelä-Suomen alue-

hallintovirasto kieltää sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja ylei-

set kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Yleisötilaisuuden järjes-
täjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin henkilömäärärajaa ei tarvit-

se noudattaa. 
 

Jos koronapassi otetaan yleisötilaisuudessa käyttöön kokoontumisrajoi-

tusten vaihtoehtona, sitä tulee edellyttää koko tilaisuuden osalta. Koro-
napassi pitää tarkastaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä yli 16-

vuotiailta henkilöiltä.  
 

Juhlatilaisuudessa Seurakuntakodilla tarkistetaan yli 16 vuotiailta osal-

listujilta koronapassi.  
 

Päätös Päätän palkata Petteri Aaltolaisen tilapäiseksi koronapassin ja henkilölli-
syyden tarkistajaksi itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 Lapinjärven seurakun-

takodille. Työaika alkaa klo 11.30 ja palkka maksetaan jälkikäteen to-

teutuneen kirjanpidon mukaan.  
 

Päätöksen peruste 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Aluehallintoviraston rajoitustoimet: TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N 
JA 58 D §:N MUKAINEN PÄÄTÖS HELSINGIN JA UUDENMAAN 

SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEILLE 2.12.2021 

 
Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 28 kohta 3 ja § 45 

Kustannukset Tehtävän toimittamisesta maksetaan 65€/h ja työnantajan sivukulut. 

Palkka sisältää pyhälisän.  
 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 
 

3.12.2021 Pia Kokko 

           Sivistystoimenjohtaja  
 

 
Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 
 

Jakelu Petteri Aaltolainen 
Palvelussuhdesihteeri 

Sarastia Oy 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 3.12.2021 § 134 
Päätöspöytäkirja 

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 
  

 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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