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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Koululautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Koululautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai-
seksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Koululautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Koululautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Lempi-
ön ja Annika Lindforsin.
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6 § VALTIOVARAINMINISTERIÖN VALTIONOSUUSPÄÄTÖS JA MUU RAHOITUS
VUODELLE 2010 (LIITE)

Valtiovarainministeriö myöntää kunnan peruspalveluiden valtionosuuden
sekä päättää kunnan verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta.
Valtiovarainministeriön hallinnonalaan siirtyvistä valtionosuuksista sekä
kotikuntakorvauksienperusteista säädetään uudessa kunnan peruspalvelujen
valtionosuuslaissa.

Lapinjärvelle maksetut valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2010 jakau-
tuvat seuraavasti:

- Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, jossa on otettu huomioon  verotu-
loihin perustuva valtionosuuden tasaus ja kunnan peruspalvelujen valtion-
osuuslain 7. luvun mukaiset muut vähennykset ja lisäykset: 609 005 e/kk

- Kotikuntakorvaustulot: 105 414 e/kk

- Kotikuntakorvausmenot: 34 357 e/kk

- Yksityisten opetuksen järjestäjien arvonlisävero: 0 e/kk

- Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta si-
vistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus: -34 384 e/kk

Yhteenlaskettu summa on 645 678 e/kk.

EHDOTUS: Lautakunta tyytyy päätökseen.

PÄÄTÖS: Lautakunta tyytyi päätökseen.
____________________________
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7 § VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KOTIKUNTAKORVAUSTEN 
PERUSOSASTA VUODELLE 2010

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n 1 ja 2 mo-
mentin mukaan kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan kotikunnan esi- pe-
rusopetuksen laskennallisten kustannusten perusteella. Kotikuntakorvauk-
sen perusosa lasketaan jakamalla kunnan esi- ja perusopetuksen laskennalli-
set kustannukset kunnan painotetulla 6-15-vuotiaiden määrällä. Kunnan
painotettu 6-15-vuotiaiden määrä saadaan kertomalla kunnan 6-vuotiaiden
määrä luvulla 0,91, 7-12-vuotiaiden määrä luvulla1 ja 13-15-vuotiaiden
määrä luvulla 1,35 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen.

Kotikuntakorvaus on porrasteinen oppilaan iän perusteella. Kotikuntakor-
vaus saadaan kertomalla kotikuntakorvauksen perusosa 6-vuotiaiden osalta
kertoimella 0,91, 7-12-vuotiaiden 1 ja 13-15-vuotiaiden osalta 1,35. Muulle
oppivelvolliselle oppilaan kotikuntakorvaus määräytyy 13-15-vuotiaiden
kotikuntakorvausperusteen perusteella.

Lain 38§:n 5 momentin mukaan valtiovarainministeriö vahvistaa vuosittain
kunnan kotikuntakorvauksen perusosan.

Vuoden 2010 Lapinjärvelle suoritettavan kotikuntakorvauksen perusosaksi
on vahvistettu 6 518,37 euroa (liite).

EHDOTUS: Lautakunta tyytyy päätökseen.

PÄÄTÖS: Lautakunta tyytyi päätökseen.
_________________________
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8 § LÄHIRUOKA-PILOTTIHANKE KIRKONKYLÄN ALAKOULULLA

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.3.2009 (§ 67) selvittää lähiruokape-
riaatteen toteuttamista pilottihankkeen yhdellä alakoululla. Päätöksen to-
teuttamisvaiheessa päätettiin, että pilottihanke toteutetaan Kirkonkylän ala-
koululla.

Kunnanhallitus on syksyn 2009 aikana keskustellut Lähiruoka-
pilottihankkeen toteuttamisesta ja mahdollisista alkuvaikeuksista. Koska
pilottihankkeen tarkoitus on mm. saada tietoa lähiruokaperiaatteen toimi-
vuudesta ja kustannuksista kunnan hankinnoissa, olisi tärkeää, että hanke
toimii ja että sitä tuetaan kaikin tavoin.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.1.2010 (§ 24) nimetä työryhmän
seuraamaan hankkeen etenemistä ja toimia pilottihankkeen kanssa työsken-
televän kunnan henkilökunnan tukena. Kunnanhallitus päätti valita työryh-
män jäseniksi keittäjä rea Vierulan, koulunjohtaja Anne Rönkön, sivistys-
toimenjohtaja Jaana Härmävaaran, kunnanhallituksen puheenjohtaja Tho-
mas Antaksen ja kunnanhallituksen jäsenen Tuomo Hasun. Koolle kutsuja-
na toimii sivistystoimenjohtaja.

Työryhmä piti kokouksen 16.3.2010, missä käytiin läpi hankkeen taustaa,
kartoitettiin nykytilanne ja mietittiin toimintamalleja toteutettavaksi seuraa-
vana lukuvuonna. Työryhmä haluaa tarkemman selvityksen hankkeen talo-
usarviosta, selkeän aikataulun ja tavarantoimittajien kartoittamisen lähiseu-
dulla. Kyseiset tehtävät annettiin sivistystoimenjohtajan alustavasti selvi-
tettäviksi.

EHDOTUS: Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________________
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9 § KOULULAUTAKUNNAN RUOTSINKIELISEN OSASTON SIHTEERIN
VIRKAVAPAUSANOMUS

Kapellby Skolanin johtaja Christian Almgren on pyytänyt vir-
kavapautta koululautakunnan ruotsinkielisen osaston sihteerin
tehtävästä ajalle 01.03.-31.12.2010 henkilökohtaisista syistä.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 08.03.2010 ( §46)
myöntää virkavapautta koululautakunnan ruotsinkielisen
osaston sihteerin tehtävästä ajalle 01.04.-31.12.2010, ja että
sijaisena toimii sivistystoimenjohtaja.

EHDOTUS: Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.
__________________________
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10 § KOULUATERIAN HINTA JA VEROTUSARVO VUONNA 2010

Verohallinnon 25.11.2009 luontoisetujen verotusarvoa koskevan päätöksen
13 §:n mukaan kouluaterian verotusarvo valvovilla opettajilla vuonna 2010
on 3,42 euroa (vuonna 2009 verotusarvo oli 3,30 euroa), ja muiden ruokai-
levien ravintoedun raha-arvo on 4,28 euroa (4,13 vuonna 2009).

EHDOTUS: Noudatetaan vuonna 2010 verohallinnon päätöksen mukaista
hintaa 4,28 euroa ja verotusarvoa 3,42 euroa.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti noudattaa vuonna 2010 verohallinnon pää-
töksen mukaista hintaa.

_____________________________________
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11 § ERITYISAVUSTUS PERUSOPETUKSEN OPETUSRYHMIEN PIENENTÄMISEEN
(LIITE)

Opetusministeriö on myöntänyt Lapinjärven kunnalle Opetus- ja kulttuuri-
toimenrahoituksesta annetun lain 44 § 1 mom. mukaisesti valtion erityis-
avustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen 42 000 euroa.

Syksyllä 2009 Kirkonkylän koulu, Porlammin koulu ja Lastentalo toimitti-
vat määräaikaan mennessä oman suunnitelmansa mahdollisen erityisavus-
tuksen käyttämiseksi omassa toimipisteessä.

Opetusministeriön myönteisen päätöksen jälkeen Päivi Viren, Eija Brusas ja
Jouni Salo Porlammin yläkoululta, Ari Kortelainen Lastentalolta ja Anne
Rönkkö Kirkonkylän koululta sivistystoimenjohtajan kutsumina pitivät yh-
teisen suunnittelupalaverin 09.03.2010. Kokouksessa käytiin läpi suunni-
telmat ja mietittiin niiden toteuttamista. Lopputuloksena päädyttiin siihen,
että opettaja aloittaa jo keväällä opetuksen Lastentalon Heikinkylän toimi-
pisteessä. Opetukseen voi mahdollisuuksien mukaan osallistua muitakin
kuin huostaan otettuja oppilaita. Lukuvuoden 2010 alussa opettaja toimii
aamupäivisin Lastentalolla ja iltapäivisin joko samanaikais- tai resurs-
siopettajana Porlammin koululla. Opetusministeriön myöntämä  erityis-
avustus on tarkoitettu käytettäväksi vuoden 2010 loppuun mennessä.

EHDOTUS: Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_____________________________
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12 § PORLAMMIN KOULUN (YLÄKOULU JA LUKIO) REHTORIJÄRJESTELYT
LUKUVUONNA 2010-2011

Koululautakunta on kokouksessaan 03.02.2010 (§2) Porlammin yläkoulun
ja lukion rehtori Jouni Salolle eron virasta 01.02.2011 alkaen.

Jouni Salon tekemän esityksen perusteella hän on  vetäytymässä rehtorin
tehtävästä lukuvuoden 2010 alusta alkaen. Eroanomus on tehty riittävän
ajoissa. Siihen oli liitetty ns. vetäytymissuunnitelma, jonka mukaan viimei-
nen varsinainen työpäivä olisi 6.7.2010.

Hallintosäännön mukaan rehtorin virat täyttää ja nimikkeet määrittelee La-
pinjärven koululautakunta (Lapinjärven kunnan hallintosääntö 9.8). Rehto-
rin eroanomus on käsitelty Porlammin yläasteen ja lukion johtokunnan ko-
kouksessa 9.2.2010 (§ 4).

Koulussa käytyjen keskustelujen jälkeen on päädytty seuraavaan ehdotuk-
seen virkajärjestelyjen osalta:
- Porlammin yläkoulun (ent. yläaste) ja lukion rehtorina toimisi lukuvuonna
2010-11 Päivi Virén, jonka vastuualueena olisi yläkoulu.
- Apulaisrehtorina toimisi lukuvuonna 2010-11 lehtori Marketta Takkala,
jonka ensisijaisena vastuualueena olisi lukio.

EHDOTUS: Lautakunta päättää valita Päivi Virénin Porlammin yläkoulun
sekä  lukion rehtoriksi ja apulaisrehtoriksi Marketta Takkalan lukuvuodeksi
2010-2011 siten, että tarkemmat viran hoitamisen aloitus- ja lopetta-
misajankohdat sovitaan myöhemmin.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti:
- valita Porlammin yläkoulun ja lukion rehtorin viransijaiseksi
Päivi Virén ajalle 1.8.2010-31.1.2011 sekä kyseisen viran vä-
liaikaiseksi hoitajaksi ajalle 1.2.-31.7.2011 ensisijaisena vas-
tuualueena yläkoulu.
- valita Marketta Takkala Porlammin yläkoulun ja lukion
apulaisrehtoriksi ajalle 1.8.2010-31.7.2011 ensisijaisena vas-
tuualueena lukio.
- julistaa rehtorin virka auki keväällä 2011 myöhemmin tar-
kennettuna ajankohtana.
_________________________________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
KOULULAUTAKUNTA 24.3.2010 10

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

13 § LUKIOKOULUTUKSEN YKSIKKÖHINNAT VUONNA 2010 (LIITE)

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:ssä tarkoitetuksi
lukiokoulutuksen oppilaskohtaisiksi yksikköhinnoiksi vuodelle 2010 on
17.11.2009 määrätty 9 304,89 euroa yksikköhinnaksi opiskelijaa kohden
(liite).

EHDOTUS: Lautakunta tyytyy päätökseen.

PÄÄTÖS: Lautakunta tyytyi päätökseen.
_______________________
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14 § KOULUJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2009

Koulut ovat toimittaneet omat toimintakertomuksensa vuodelta 2009. Kun-
nan toimintakertomukseen on valittu tietoa kunkin koulun toimintakerto-
muksesta. Toimintakertomukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa koulu-
jen omilla sivuilla.

EHDOTUS: Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.
___________________________
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15 § KOULUNKÄYNTIAVUSTAJIEN JA KOULUAVUSTAJIEN
PALVELUSSUHTEIDEN TARKISTAMINEN

Lapinjärven kunnan kouluissa on joko koulunkäyntiavustajia tai koulu-
avustajia yhdeksän, joista viisi vakituisessa työsuhteessa ja neljä määräai-
kaisessa (liite).
Työsopimuslaissa lähtökohtana on, että työsuhde on voimassa toistaiseksi.
Työsopimus voidaan tehdä määräajaksi vain, mikäli määräaikaisen työso-
pimuksen solmimiselle on laissa tarkoitettu perusteltu syy.

Jos työsopimus tehdään kokoaikatyöstä, on tärkeää, että jo työsopimusta
solmittaessa sovitaan siitä, mitä tehtäviä työntekijä tekee koulujen keskey-
tysten aikana. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia myös osa-aikatyöstä,
jolloin töitä tehdään vain silloin kuin koululaisetkin ovat koulussa.

Koska käytäntö Lapinjärvellä ei ole yhdenmukaista, on syytä keskustella ti-
lanteesta ja pyrittävä tekemään selkeä linjaus palkattaessa avustajia opetus-
toimeen.

EHDOTUS:  Lautakunta perustaa työryhmän selvittämään avustajien palk-
kaamisen linjauksia ja määrää päivämäärän, mihin mennessä on annettava
ehdotus lautakunnalle.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti:
-perustaa työryhmän, johon kuuluvat Tea Brusas, Arja Grön-
berg, Päivi Lempiö, Maria Tenhunen ja koolle kutsujana Jaana
Härmävaara.
- antaa työryhmälle aikaa saada selvitys valmiiksi 21.4.2010
mennessä sekä esitys koululautakunnan seuraavaan kokouk-
seen.

_________________________
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16 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Koululautakunnan tietoon saatetaan seuraavat sen alaisten viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

Sivistystoimenjohtaja:

§ 6 opettajan henkilökohtainen palkanlisä
§ 7 kirjastohoitajan vuosiloma
§ 8 opettajan palkallinen virkavapaus/sairaus
§ 9 opettajan palkallinen virkavapaus/sairaus
§ 10 rehtorin palkallinen virkavapaus/vuosiloma

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 1 Iltapäivätoiminnan paikkapäätös
§ 2 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 3 Palkaton opintovapaa
§ 4 Koulunkäyntiavustajan opintomaksujen maksaminen
§ 5 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 6 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 7 Koulunkäyntiavustaja/sairaus/palkallinen
§ 8 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 9 Koulunkäyntiavustaja/sairaus/palkallinen
§ 10 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 11 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 12 Maksu ylityötunneista
§ 13 Loma anomus

Porlammin yläasteen ja lukion rehtori:

§ 4 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 6 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 7 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 8 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 9 Koulunkäyntiavustajan virkavapaus/palkallinen
§ 10 Opettajan virkavapaus/lapsen sairaus/palkallinen
§ 11 Opettajan virkavapaus
§ 12 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 13 Opettajan virkavapaus/lapsen sairaus/palkallinen
§ 14 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 15 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 16 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
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§ 17 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 18 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 19 Opettajan virkavapaus/lapsen sairaus/palkallinen
§ 20 Opettajan virkavapaus/lapsen sairaus/palkallinen/palkaton
§ 21 Opettajan virkavapaus/lapsen sairaus/palkallinen
§ 22 Opettajan virkavapaus/tapaturma/palkallinen
§ 23 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 24 Opettajan virkavapaus/yksityisasia/palkaton
§ 25 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 26 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 27 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 28 Opettajan virkavapaus/lapsen sairaus/palkaton
§ 29 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 30 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 31 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 32 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 34 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 35 Opettajan virkavapaus/yksityisasia/palkaton
§ 36 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 37 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen

Kapellby skolan rehtori:

§ 1 Lärarens tjänstledighet/barnsjukdom/med lön

EHDOTUS: Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuik-
si ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi asian tiedoksi eikä käyttänyt otto-oikeuttaan.
________________________________
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17 § VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KOULUALUERAJOJEN MUUTTAMISTA (LIITE)

Varavaltuutettu Hanne Owen jätti valtuustoaloitteen, jossa hän ehdottaa,
että Porlammintien varrella asuvat alakoululaiset saisivat kulkea koulubus-
silla Hilda Käkikosken koululle ja koulualuetta laajennettaisiin niin, että
tämä tulisi mahdolliseksi. Aloite liitteenä.

Kunnanvaltuusto päätti lähettää  kokouksessaan 16.09.2009 aloitteen kun-
nanhallituksen käsiteltäväksi.

EHDOTUS: Lautakunta keskustelee asiasta ja tekee esityksen vietäväksi
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti siirtää valtuustoaloitteen käsiteltäväksi uudel-
leen koululautakunnan seuraavassa kokouksessa.
___________________________________
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18 § OPETTAJIEN VIRAT HILDA KÄKIKOSKEN JA PUKARON KOULUILLA

Kunnanvaltuuston vuonna 2003 tekemän linjauksen mukaan koululla on
kaksi opettajan virkaa, jos oppilaita on 20-39 ja kolme opettajaa, jos oppi-
laita on 40-59. Pukaron koululla on oppilasennusteen mukaan lukuvuonna
2010-2011 33 ja Hilda Käkikosken koululla 44 oppilasta.

EHDOTUS: Pukaron koululle sijoitettu opettajan virka jätetään täyttämättä
lukuvuodeksi 2010-2011 ja Hilda Käkikosken koululle sijoitettu yksi virka
osoitetaan kunnan toiseen kouluun ottaen eri mahdollisuudet huomioon.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti:
- jättää täyttämättä lukuvuonna 2010-2011yksi opettajan virka,
sijoituspaikka Pukaron koulu.
- osoittaa lukuvuodeksi 2010-2011 Hilda Käkikosken koululta
yksi opettajan virka kunnan toiseen kouluun.
_____________________________
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19 § MUUT ASIAT
Sivistystoimenjohtaja esitteli vuoden 2009 toimintakertomuksen. Koska
toimintakertomus oli saatu valmiiksi ja tulostettua lautakunnan kokouspäi-
vänä, on lopullinen vuoden 2009 tilinpäätös ja toimintakertomus käytävä
yksityiskohtaisemmin läpi seuraavassa koululautakunnan kokouksessa ja
tehtävät tarvittavat muutosehdotukset.

EHDOTUS: Lautakunta käsittelee vuoden 2009 tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen uudelleen seuraavassa koululautakunnan kokouksessa.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti käsitellä vuoden 2009 tilinpäätöstä ja toimin-
takertomusta koululautakunnan seuraavassa kokouksessa.
__________________________________
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20 § AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN LAPINJÄRVELLÄ
LUKUVUONNA 2010-11

Lapinjärvellä on lukuvuodeksi 2010-2011 alustavasti ilmoittautunut aamu-
päivätoimintaan 7 oppilasta vuosiluokilta 1-2 sekä yksi erityisopetuksen op-
pilas. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhempien työvuorojen aikai-
sen alkamisen vuoksi tulisi tarjota aamupäivätoimintaa oppilaille mahdolli-
sesti jo klo 7.00 alkaen. Koska Lapinjärvellä suunnitteilla olevaan hallin-
nonalauudistukseen kuuluu myös varhaiskasvatuksen ja opetustoimen yh-
distäminen sivistystoimen alaisuuteen, on asiaa syytä selvittää tarkemmin.

EHDOTUS: Lautakunta päättää antaa selvityksen tekemisen työryhmälle,
joka valmistelee myös avustajien palkkaamisen linjauksia.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti antaa aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan
selvityksen työryhmälle, joka valmistelee myös avustajien palkkaamisen
linjauksia.
______________________________
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21 § PORLAMMIN YLÄKOULUN JA LUKION HENKILÖSTÖTILANNE
LUKUVUONNA 2010-11

Rehtori Jouni Salo esitteli Porlammin yläkoulun ja lukion henkilöstötilan-
netta ja teki seuraavat omat ehdotuksensa:
- Kotitalouden lehtorin virka laitetaan julkiseen hakuun.
- Erityisopettajan virkaa laitetaan julkiseen hakuun.
- Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan virka täytetään lukuvuodeksi
2010-11 vuorotteluvapaan tueksi.
- Tyttöjen  liikunnan  lehtorin virka täytetään vakinaisesti, jos vakituinen vi-
ranhaltija ilmoittaa 15.4.2010 mennessä erostaan.
- Teknisen työn lehtorin virka täytetään väliaikaisesti lukuvuodeksi 2010-
11.
- Opinto-ohjaajan virka käsitellään koululautakunnan seuraavassa kokouk-
sessa.
- Erityisopettajan virkaan siirrettäneen Juha Heinonen Hilda Käkikosken
koululta, jolloin vastuualueeksi tulisi myös sekä musiikin opetus että kou-
lunjohtajan tehtävät Hilda Käkikosken koululla.
- Saksan ja englannin kielen lehtorin virka lakkautetaan sitä hoitaneen hen-
kilön eläköitymisen myötä.
- Historian lehtorin virka muutetaan vanhemman lehtorin viraksi, ja opetus-
velvollisuus vähenisi kahdella tunnilla. Muutos tehtäisiin rehtori Jouni Sa-
lon eläköityessä 1.2.2011 alkaen.
-Koulunkäyntiavustajan mahdollinen irtisanoutuminen käsitellään lauta-
kunnan asettamassa työryhmässä. Esitys on oltava valmiina 21.4.2010 men-
nessä.
-keittäjän äitiysloman ja mahdollisen hoitovapaan ajaksi 3.6.2010-
31.7.2011 haetaan sijainen. Sijaisuus laitetaan kunnan sisäiseen hakuun.

EHDOTUS: Lautakunta päättää edetä virkojen ja toimien eri toimeenpa-
noissa rehtori Jouni Salon tekemän esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti edetä virkojen ja toimien eri toimeenpanoissa
rehtori Jouni Salon esityksen mukaisesti.

______________________
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22 § UUDEN EDUSTAJAN VALINTA PUKARON KOULUN JOHTOKUNTAAN

Timo Hirvolan erottua luottamustoimistaan Lapinjärvellä, vapautui Pukaron
koulun johtokunnassa koululautakunnan edustajan paikka kuluvan valtuus-
tokauden loppuajaksi.

EHDOTUS: Lautakunta valitsee Timo Hirvolan tilalle Päivi Lempiön Puka-
ron koulun johtokuntaan koululautakunnan edustajaksi valtuustokauden
2009-2012 loppuun saakka.

PÄÄTÖS: Lautakunta valitsi Päivi Lempiön Timo Hirvolan tilalle Pukaron
koulun johtokuntaan koululautakunnan edustajaksi valtuustokauden 2009-
2012 loppuun saakka.
________________________________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
KOULULAUTAKUNTA 24.3.2010 21

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-
vaatimus-
viranomainen
ja  -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Lapinjärven koululautakunta
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi

Pykälät
12, 18, 22

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Oikaisuvaa-
timuksen
sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk-
sin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
PL 120, 00521  HELSINKI

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika                     päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika                    päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-
kuun.

Valituskir-
jelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- Päätös, johon haetaan muutosta
- Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- Muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL
21 §:ssä säädetään.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §  nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa

Valitusasia-
kirjojen toi-
mittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim-
mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty-
mistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                 Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite                                   Pykälät

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan


