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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Koululautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Koululautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
______________________________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Koululautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Koululautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Lauta-
mäen ja Annika Lindforsin.
_____________________________
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35 § AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT LV. 2010-11

Koululautakunta päätti kokouksessaan 28.4.2010 (§ 26) aamu- ja iltapäivä-
toiminnan maksuista lukuvuonna 2010-11 sekä antoi sivistystoimenjohta-
jalle tehtäväksi järjestää tilat toimintaa varten Kirkonkylän alueella.

Koululautakunnan päätöksessä on huomioitu 60 euron kuukausimaksu  sekä
kolmen euron päivämaksu (läsnäolopäiviä vähemmän kuin kymmenen), jos
oppilas on joko aamu- tai iltapäivätoiminnassa. Loppukartoituksen jälkeen
Kirkonkylällä on tarvetta sekä aamu- että iltapäivätoiminnalle, jolloin pe-
rittäviin maksuihin on tehtävä lisäyksiä.
Opetushallituksen ohjeen mukaan voidaan periä kohtuullisia asiakasmak-
suja (60-80 €/kk). Jotta perittävät maksut olisivat yhtenäisen linjan mukai-
sia, voi perittävä maksu olla 80 €/kk, kun oppilas osallistuu toimintaan sekä
aamu- että iltapäivällä. Täten päivämaksu voi olla neljä euroa, kun läsnä-
olopäiviä kuukaudessa on vähemmän kuin kymmenen.

Lapinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt vuokrata seurakunta-
kodin alakerran Lapinjärven kunnan käyttöön ajalle 1.8.2010-4.6.2011.
Vuokra on 450 €/kk, johon sisältyy vesi ja sähkö. Vuokrasopimus kirjoite-
taan kesäkuun aikana, jolloin sovitaan yksityiskohdat tarkemmin.

EHDOTUS: Lautakunta päättää:
- että oppilaan osallistuessa sekä aamu- että iltapäivätoi-

mintaan kuukausimaksu on 80 € kuukaudessa ja 4 €/päivä,
kun osallistumispäiviä kuukaudessa on vähemmän kuin
kymmenen.

- hyväksyä seurakuntakodin alakerran vuokraamisen Lapin-
järven seurakunnalta 1.8.2010-4.6.2011 väliseksi ajaksi.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti:
- että oppilaan osallistuessa sekä  aamu- että iltapäivätoimin-
taan kuukausimaksu on 80 € kuukaudessa ja 4 € / päivä, kun
osallistumispäiviä kuukaudessa on vähemmän kuin kymme-
nen.
- että seurakuntakodin alakertaa ei vuokrata lapinjärven seura-
kunnalta 1.8.2010-4.6.2011 väliseksi ajaksi.

__________________________________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
KOULULAUTAKUNTA 1.6.2010 4

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

36 § KEHITTÄMISUUNNITELMAN AIKATAULUMUUTOS

Koululautakunta päätti kokouksessaan 28.4.2010 (§ 23), että johtava kon-
sultti Raila Oksanen Finnish Consulting Group Oy:stä palkataan toteutta-
maan kehittämissuunnitelmaa Lapinjärven kuntaan.

Myöhemmin kokouksen jälkeen Raila Oksasen kanssa sovittiin erikseen,
että kehittämissuunnitelman työstäminen aloitetaan toukokuussa. Antaman-
sa ilmoituksen mukaan hän on sairauslomalla kesäkuun puoliväliin asti, jo-
ten kehittämissuunnitelman aloittaminen siirtyy elokuun 2010 alkuun. Ke-
hittämissuunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi aikataulun mukaisesti
31.12.2010 mennessä.

EHDOTUS: Lautakunta merkitsee asian tiedoksi

PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.
___________________________________
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37 § ERITYISAVUSTUS OPETUSRYHMIEN PIENENTÄMISEEN

Opetusministeriö on myöntänyt Lapinjärven kunnan opetustoimeen 42 000
€ erityisavustusta opetusryhmien pienentämiseen. Kunta on 16.3.2010 alka-
en tehnyt yhteistyötä Lastentalon kanssa tarjoamalla opetuspalveluja opet-
tajan palkkaamiseksi myönnetyn avustusmäärärahan turvin. Työryhmän
seurantapalaverissa 18.5.2010 todettiin, että tähänastiset tulokset ovat olleet
positiivisia, ja toiminnalle toivotaan jatkuvuutta. Koululautakunta päätti ko-
kouksessaan 28.4.2010 (§25) siirtää henkilökohtaisen lisän päättämisestä
seuraavaan kokoukseen, kun nykyisestä palkkauksesta saadaan sekä tun-
nuslukuja että lisäselvitystä. Henkilöstösihteeri on toimittanut palkkalas-
kelman ajalta 16.3.-30.05.2010.

Jos opettajalle määrätty projekti-, suunnittelu tai kehittämistyö, jonka teke-
miseen yhteissuunnittelutyön, koulukohtaisen lisätehtävän ja opettajatyö-
päivien tuoma resurssi ei riitä, voidaan korvata myös ns. lisätyöpykälän pe-
rusteella. Työstä maksetaan ylituntipalkkion mukainen korvaus siten, että
1,5 tunnin työmäärä vastaa yhtä ylituntipalkkiota (OVTES, § 19, osio B)
Koska kyseessä on opetusministeriön hanke, ja opettajan tehtävät poikkea-
vat suuresti peruskoulun luokanopettajan tehtävistä, voidaan Essi Vuoren-
juurelle maksaa korvaus lisätehtävistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
yhden korvattavan tunnin hinnaksi tulee 17,63 €.

EHDOTUS: Lautakunta päättää:
-maksaa 16.3.alkaen työsuhteen päättymiseen saakka enintään
10 ylituntia/kk Essi Vuorenjuurelle.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti maksaa 16.3. 2010 alkaen työsuhteen päät-
tymiseen saakka enintään 10 ylituntia / kk Essi Vuorenjuurel-
le.

____________________________________
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38 § OPETUSPALVELUIDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

Opetuspalveluiden määrärahatilanne 30.4.2010 oli:

Menot 1 234 537 € 29,9 %
Tulot   491 352 € 38,6 %
Netto ..743 185 € 26,0 %

Liitteenä raportti kunnanhallitukselle.

EHDOTUS: Hyväksytään kunnanhallitukselle annettu raportti

PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi kunnanhallitukselle annetun raportin.
________________________________
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39 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Koululautakunnan tietoon saatetaan seuraavat sen alaisten viranhaltijoiden
tekemät viranhaltijapäätökset.

Sivistystoimenjohtaja:
§13 opettajan palkallinen virkavapaus/sairaus
§14 oppilaan vapautus koulutyöstä
§15 opettajan palkaton virkavapaus
§16 opettajan palkallinen virkavapaus/koulutus
§17 opettajan palkallinen virkavapaus/koulutus
§18 opettajan palkaton virkavapaus
§19 luokanopettajan sijaisuus
§20 opettajan palkallinen virkavapaus/koulutus
§21 opettajan palkallinen virkavapaus/sairaus
§22 opettajan palkallinen virkavapaus/sairaus
§23 palkaton työloma
§24 palkaton työloma
§25 opettajan palkallinen virkavapaus/sairaus
§26 vararehtorina toimiminen/ko. ajan palkkaus
§27 opettajan palkaton virkavapaus

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 24 Työsopimus
§ 25 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 26 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 27 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 28 Keittiöapulaisen palkaton vapaa
§ 29 Koulunkäyntiavustajan palkaton vapaa
§ 30 Koulunkäyntiavustaja/lapsen sairaus/palkallinen
§ 32 Luokanopettajan sijaisen valitseminen
§ 31 Luokanopettajan sijaisen valitseminen
§ 33 Palkanmaksu ylityötunnit
§ 34 Palkaton opintovapaa
§ 35 Palkanmaksu KELPO-koordinaattorin työstä

Porlammin yläasteen ja lukion rehtori:

§ 49 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
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§ 50 Koulukäyntiavustajan vapaus/lapsen sairaus/palkallinen
§ 51 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 52 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 53 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 54 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 55 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 56 Keittäjän äitiys- ja vanhempain- hoitovapaa/vuosiloma

Hilda Käkikosken koulun rehtori:

§ 4 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen

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

PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja
päätti, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

___________________________________
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40 § KOULULAUTAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA KIRKONKYLÄN KOULUN
JOHTOKUNTAAN

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.3.2010 (§ 17) päättänyt Tiina Rinki-
sen erosta koululautakunnan ja koululautakunnan suomenkielisen osaston
jäsenyydestä. Hänen tilalleen on vuoden 2012 loppuun asti valittu Heidi
Silfvast.
Tiina Rinkinen on toiminut myös Kirkonkylän koulun johtokunnassa kou-
lulautakunnan edustajana. Hänen eroamisensa vuoksi on koululautakunnan
valittava uusi edustaja Kirkonkylän koulun johtokuntaan vuoden 2012 lop-
puun asti

.
EHDOTUS: Lautakunta päättää:

- valita koululautakunnan edustaja Kirkonkylän koulun johtokuntaan vuo-
den 2012 loppuun asti.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti:
- valita Heidi Silfvastin koululautakunnan edustajaksi Kirkonkylän koulun
johtokuntaan vuoden 2012 loppuun asti.
________________________________________
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41 § KOULUNKÄYNTIAVUSTAJIEN JA KOULUAVUSTAJIEN PALKKAAMINEN

Koululautakunta päätti kokouksessaan 28.4.2010 (§ 24) muuttaa kaksi mää-
räaikaista toimea toistaiseksi voimassa oleviksi siten, että työ on kokopäi-
väistä. Edellisen lisäksi lautakunta päätti muuttaa yhden määräaikaisen toi-
men toistaiseksi voimassa olevaksi siten, että viikottainen työaika on 30 h,
ja siihen sisältyy lukuvuonna 2010-11 opetusta (käsityö ja suomen kieli)
ruotsinkielisessä koulussa. Lautakunta päätti myös palkata määräaikaisen
kouluavustajan  (18h / vko) Pukaron koululle ajalle 16.8.2010-4.6.2010 ja
muuttaa yksi osa-aikainen toimi kokopäiväiseksi, sijoituspaikka Porlammin
koulu.
Koska määräaikaiset toimet muutetaan toistaiseksi voimassa oleviksi, ovat
ne olleet julkisesti haettavina sekä kunnan ilmoitustaululla että työministe-
riön sivulla www.mol.fi. Hakuaikaan mennessä saapui hakemuksia yhteensä
kuusi kappaletta kokouksessa jaettavan liitteen mukaisesti.

EHDOTUS: Lautakunta päättää:
- valita Pamela Nordin Sjögård toistaiseksi voimassa olevaan koulunkäyn-
tiavustajan toimeen 1.8.2010 alkaen, ensisijaisena sijoituspaikkana Kapell-
by skola
- valita Lenita Petrell toistaiseksi voimassa olevaan koulunkäyntiavustajan
toimeen 1.8.2010 alkaen siten, että viikoittaisesta työajasta sovitaan myö-
hemmin. Ensisijainen sijoituspaikka on Kapellby skola.
- valita Annette Tähtinen kouluavustajaksi 16.8.2010.4.6.2011 väliseksi
ajaksi kuitenkin niin, että hänen toimitettuaan opiskelunsa jälkeen kelpoi-
suutta osoittavat asiakirjat toimi jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Ensi-
sijainen sijoituspaikka on Kirkonkylän koulu.
- valita Susanna Hellgren kouluavustajaksi 16.8.2010-4.6.2011 väliseksi
ajaksi siten, että viikoittainen työaika on 18 h ja ensisijainen sijoituspaikka
on Pukaron koulu.
- että Porlammin koululla koulunkäyntiavustajana toistaiseksi voimassa
olevassa toimessa työskentelevän Mirja Pakkasen viikoittainen työaika on
1.8.2010 alkaen 38,25 h/vako.
- että koeaika on toistaiseksi voimassa olevien toimienosalta neljä kuukautta
ja määräaikaisten osalta kaksi kuukautta.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
__________________________________
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42 § HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN ANOMUS KOULUAVUSTAJAN SAAMISEKSI

Juha Heinonen on toimittanut koululautakunnalle 27.5.201 kirjeen, jossa
anotaan kouluavustajan palkkaamista Hilda Käkikosken koululle lukuvuo-
deksi 2010-11. Avustajan toimenkuvana olisi erityisesti tulevan esi-, 1.- ja
2. luokan avustaminen, koska luokassa tulee olemaan kolmella oppilaalla
erityisopetuspäätös.
Työaika olisi noin 24 h viikossa ja mahdollinen iltapäivätoiminta jonakin
päivänä. Tarkoituksena on selvittää yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa
työntekijän mahdollisuutta pätevöityä oppisopimusteitse tehtäväänsä.

EHDOTUS: Lautakunta päättää:
- että Hilda Käkikosken koululle voidaan valita kouluavustaja lukuvuodeksi
2010-11 ensisijaisesti hyödyntäen oppisopimuskoulutusta yhteistyössä työ-
voimaviranomaisten kanssa.
- että Hilda Käkikosken koulunjohtaja voi valita kouluavustajan ja sopia
työsuhteen yksityiskohdista.
- että koeaika on kaksi kuukautta
- että tehtävään valittu toimittaa terveydentilaa koskevan todistuksen sekä
rikosrekisteriotteen/laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittä-
misestä nähtäväksi.

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
____________________________________
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43 § LUKUVUOSI 2010-11

Lapinjärven opetustoimen resurssisuunnitelma on esitelty liitteessä, joka
jaetaan kokouksessa.

EHDOTUS: Koululautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Koululautakunta merkitsi asian tiedoksi.
__________________________________
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44 § HEIDI PASIN OIKAISUVAATIMUS

Heidi Pasi on 1.6.2010 saapuneella kirjeellään hakenut oikaisuvaatimusta
koululautakunnan 28.4.2010 (§ 34) tekemään päätökseen. Tämän kokouk-
sen pöytäkirjassa on todettu, että Heidi Pasin opintovapaa kestää 31.7.2010
mennessä kaksi vuotta. Tieto on Heidi Pasin mielestä virheellinen, koska
1.8.-31.12.2008 hänen ollessaan virkavapaalla kyse ei ollut opintovapaasta,
vaan rehtorin valtuuksiensa nojalla myöntämästä projektityöhön tarkoite-
tusta virkavapaudesta. Edellä mainitun perusteella Heidi Pasi hakee muu-
tosta aikaisempaan kielteiseen päätökseen ja opintovapaan myöntämistä
ajalle 1.8.-31.12.2010.

Koululautakunnan päätöksen perusteena on 28.4.2009 päivätty Porlammin
yläasteen ja lukion johtokunnan kokouksen pöytäkirjan kopio, jossa maini-
taan, että lehtori Heidi Pasille on myönnetty opintovapaata 1.8.-31.12.2008
ja 1.1.-30.4.2009, (§ 23). Heidi Pasi puolestaan toimitti oikaisuvaatimuksen
liitteenä kopion koulutoimenjohtaja Seija Ronimuksen viranhaltijapäätök-
sestä (27.8.2008, § 27), minkä mukaan Heidi Pasille on myönnetty palka-
tonta virkavapautta ajalle 1.8.-31.12.2008 muun syyn perusteella (projekti-
työ Jyväskylän yliopistossa).
Koska koulutoimenjohtajan päätöksessä  (27.8.2008, § 27) ei ole mainintaa
opintovapaasta, on lautakunnan syytä kumota kokouksessaan 28.4.2010, §
34 tekemä päätös ja myöntää Heidi Pasille opintovapaata ajalle 1.8.-
31.12.2010.

EHDOTUS: Lautakunta päättää:
- että se kumoaa kokouksessaan 28.2.2010, § 34 tekemän päätöksen
- että se myöntää opintovapaata Heidi Pasille ajalle 1.8.-31.12.2010

PÄÄTÖS: Lautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
______________________________________
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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
35,36,38,43

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
37,39,40,41,42

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 44 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.
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¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan


