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Asia MÄÄRÄYS: MUUT ESIHENKILÖN MÄÄRÄÄMÄT TEHTÄVÄT 

 

Varhaiskasvatuspäällikkö on ollut pidemmän aikaa poissa omista työteh-

tävistään. Työntekijän kanssa on keskusteltu työnantajan ehdottomasta 

työhönpaluusuunnitelmasta ja muutoksesta virkatehtävissä 14.2.2023. 

Osana työhönpaluusuunnitelmaa on tarpeen huomioida työntekijän pitkä 

poissaolo ja sen vaikutukset työntekoon. 

 

Päätös Tällä päätöselllä päätän vapauttaa varhaiskasvatuspäällikko Thelma Lill-

Smedsin määräaikaisesti omasta tehtävästään varhaiskasvatuspäällikkö-

nä ajalla 20.2.-28.2.2023 ja osoittaa hänelle varhaiskasvatuksen opetta-

jan tehtävät vastaavalle ajalle. Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti.  

 

Päätöksen peruste 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan vakauttaminen ja työntekijän 

pehmeä paluu takaisin työhön.   

 

Työsopimuslaki (55/2001) 2 luvun 11 a §:n 1 ja 2 mom. (8.6.2006/461) 

Työsopimuslaki 2 luvun 11 a § (8.6.2006/460) 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 18 

 

Kustannukset 

 

Varhaiskasvatuspäällikon palkkaus; Tehtäväkohtainen palkka 3551,34 ja 

työkokemuslisät. 

 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

20.2.2023 Pia Kokko 

           Sivistys- ja hyvinvointijohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Thelma Lill-Smeds 

vs.Varhaiskasv.päällikkö 

Palvelussuhdesihteeri 

 

  

 

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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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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