
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 27.4.2022 § 53 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia MUUTOS KOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMIIN 

 

Osana UNICEF Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa kunnas-

sa on päätetty kehittää lasten palautteenantokanavia kunnan päätöksen-

teossa. Lapsia ja nuoria voidaan kuulla monella eri tavalla. Lasten Par-

lamentti voi tehdä aloitteita Lapinjärven kunnan hallintoelimille. Lasten 

esityksiin ja kysymyksiin vastataan parlamentin istunnossa samalla ta-

valla kuin valtuuston kokouksessa. Lapset esittävät Lapsiparlamentissa 

ideoita ja toiveita luottamushenkilöille ja virkamiehille. Luottamushen-

kilöistä paikalla ovat ainakin valtuuston puheenjohtaja ja kunnanhalli-

tuksen puheenjohtaja. Virkamiehistä paikalla ovat kunnanjohtaja, hallin-

tojohtaja ja toimialajohtajat. Kokous on julkinen, ja se noudattaa val-

tuuston kokousjärjestystä. Käsiteltävänä asiana ovat lasten aloitteet ja 

kysymykset. Koulut valmistelevat aloitteet ja kysymykset etukäteen 

koulujen oppilaskunnissa. Osallistujille maksetaan kokouspalkkio. Lap-

siparlamentin tarkoituksena on kokoontua jatkossa vuosittain ja ensim-

mäistä kertaa tänä keväänä huhtikuussa. Koska Lapsiparlamentin kokous 

ei sisälly lukuvuosisuunnitelmaan, on siihen tarpeen tehdä muutos. 

 

Päätös Päätän hyväksyä muutoksen sivistyslautakunnan hyväksymiin koulujen 

lukuvuosisuunnitelmiin (12.10.2021 § 5): Hilda Käkikosken koulun lu-

kuvuosisuunnitelmaan, Kapellby skolan lukuvuosisuunnitelmaan ja Kir-

konkylän koulun lukuvuosisuunnitelmaan siten, että koulujen oppilas-

kuntien edustajat osallistuvat ohjaajineen Lapsiparlamentin kokoukseen 

4.5.2022 klo 15-17. Päätän, että Lapsiparlamentin kokous järjestetään 

Siviilipalveluskeskuksella ja että Lapsiparlamenttiin osallistuvilla oppi-

lailla koulupäivä on poikkeava siten, että koulu alkaa kello 10.30 ja 

päättyy kello 17.00. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Lapsiparlamentti-mallin erityisenä vahvuutena on sen tukeutuminen 

koulujen toimintaan. Kyse ei ole poliittisiin puolueihin turvautuvasta 

demokratiamallista, vaan koulujen varaan rakentuvasta ns. mandaatti-

demokraattisesta mallista. Mallin tavoitteena on luoda lasten osallistu-

miseen vahvuutta, säännöllisyyttä ja turvallisuutta. Koulujen varaan ra-

kentuva lasten vaikuttamiskanava motivoi sekä opetusta että tarjoaa ope-

tukselle jokapäiväisen ja arkisin käytössä olevan sovelluskentän, lasten 

osallistumisen toimintafoorumin. Opetus ja käytäntö kulkevat näin vah-

vasti käsi kädessä. Lasten parlamentin edustajat osallistuvat mahdolli-

sesti myöhemmällä iällään luontevammin myös poliittisten puolueiden 

toimintaan. Suomen Lasten Parlamentti ry:n aatteellisena sisältönä on 

YK:n lasten oikeuksien sopimus, jonka Suomikin on ratifioinut. 

 

Hallintosääntö § 28.1 

Kustannukset  
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Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

 

27.4.2022 Pia Kokko 

 Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Koulut 

Johtoryhmä 

Taksiautoilijat 

 

  

 

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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