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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösval-
taisesi.

__________________________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Niels Boru-
pin ja Markku Lautamäen.

_______________________________
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45 § ARTJÄRVEN, LAPINJÄRVEN JA MYRSKYLÄN YHTEISEN SUOMENKIELISEN
KOULUTOIMEN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Artjärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan 8.6.2010 ( § 147 ) yksimieli-
sesti Artjärven kunnanvaltuuston 1.6.2010 ( § 14 )tekemän päätöksen mu-
kaisesti, että Artjärven kunta irtisanoo Artjärven, Lapinjärven ja Myrskylän
yhteisen suomenkielisen koulutoimen sopimuksen 28.6.2010 alkaen. Sopi-
muksen voimassaolo päättyy sopimuksen kohdan 11 mukaisesti 31.7.2011.
Porlammin koululta siirtyminen Orimattilan kouluihin tapahtuu asteittain
siten, että siellä Porlammin koululla koulunkäyntinsä aloittaneet oppilaat
voivat suorittaa yläluokat (7-9) siellä loppuun saakka (liite).

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_____________________________
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46 § SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA LAPINJÄRVEN, LOVIISAN JA
MYRSKYLÄN KESKEN

Lapinjärvi, Loviisa ja Myrskylä ovat tehneet sopimuksen perusopetuksen
järjestämisestä, ja sopimusta on päivitetty syksyn 2009 aikana. Sopimuksen
sisältönä on yhteinen koulutoimen laajuus, hallinto, kustannukset, inves-
toinnit sekä oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus astuu voimaan vuoden
2010 alussa ja se on voimassa toistaiseksi.
Kokouksessaan 17.3.2010 Lapinjärven kunnanvaltuusto päätti hylätä yhtei-
sen muutetun koulusopimuksen, minkä jälkeen käytiin uusia neuvotteluja
viranhaltijatasolla. Lopulliseen sopimusehdotukseen muutettiin kohta 3.2.
Johtokunnat ja sen kuudes kappale seuraavasti: ”Kunnat valitsevat johto-
kuntien jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet oman hallintosäännön mu-
kaisesti huomioiden tasa-arvolain määräykset.”
Kokouksessaan 19.5.2010 Lapinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi uudelleen
päivitetyn koulutoimisopimuksen (liite). Lapinjärven, Myrskylän ja Lovii-
san edustajat allekirjoittivat yhteisen koulutoimen sopimuksen 18.6.2010.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
______________________________
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47 § ORGANISAATIOMUUTOKSEN AIHEUTTAMAT NIMIMUUTOKSET 1.8.2010
ALKAEN

Kunnanhallituksen kokouksessaan 25.1.2010 ( § 25) asettaman työryhmän
ehdotuksen mukaan päivähoito siirtyy perusturvapalveluista sivistystoimeen
1.8.2010 alkaen. Siirrolla pyritään madaltamaan nivelvaiheet lasten ja
nuorten varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa.
Työryhmä ehdotti myös, että termistä päivähoito kunnan hallinnossa luo-
vutaan ja siirrytään käyttämään termiä varhaiskasvatuspalvelut. Täten myös
päivähoidon johtajan nimike muutetaan varhaiskasvatuspäälliköksi  ja
koululautakunnan uudeksi nimeksi tulee sivistyslautakunta.
Edellä mainitut ehdotetut muutokset kunnanhallitus päätti kokouksessaan
29.3.2010 ( § 57)viedä kunnanvaltuuston käsittelyyn hallintosäännön muu-
toksena.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 19.5.2010 ( § 28 ), että hallintosään-
nön muutokset astuvat voimaan 1.8.2010 alkaen.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunnan hallinnossa luovutaan koko-
naan koululautakunta-termistä ja sen tilalla käytetään termiä sivistyslauta-
kunta. Muutos näkyy mm. kunnan kotisivuilla sekä eri asiakirjoissa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
__________________________________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 10.8.2010 6

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

48 § LAPINJÄRVELÄISTEN OPPILAIDEN KIINTIÖ PORVOON MUSIIKKIOPISTOSSA

Porvoon musiikkiopistossa on lapinjärveläisiä oppilaita varsinaisessa ope-
tuksessa keskimäärin kaksikymmentä kuukausittain. Saman verran osallis-
tuu lapsia myös Lapinjärvellä pidettävään musiikkileikkikoulun.
Kesällä käytyjen virkamiestason keskustelujen pohjalta on selvinnyt, että
musiikkiopisto pystyy tarjoamaan alenneiden kustannusten vuoksi lisää op-
pilaspaikkoja Lapinjärven kiintiöön.
Tänä vuonna on hakenut kahdeksan lasta laajan oppimäärän opetukseen,
joista seitsemän on suorittanut testin hyväksyttävästi. Tämän lisäksi haki-
joita on ollut ryhmäopetukseen ja musiikkileikkikouluun.
Lapinjärven oppilaspaikkakiintiö on 19 oppilasta ja oppilaspaikkakohtainen
nettomeno vuonna 2009 oli 1.311,65 €. Uusi nettomeno vuonna 2010 oppi-
laspaikkaa kohden (lisääntynyt VOS) on 1.097,97 €, jolloin erotus-
ta/muutosta syntyy 213,68 €. Vuodelle 2011 Porvoon musiikkiopiston net-
tomenoksi oppilaspaikkaa kohden on arvioitu 1.057,11 €.
Jos lisäpaikkoja otetaan vastaan kuusi, olisi vuonna 2011 lisämäärärahan
tarve 1.507,75 €.
Kunnanjohtaja on antanut oman suostumuksensa kuudelle lisäpaikalle Por-
voon musiikkiopistossa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää ottaa vastaan lukuvuodeksi 2010-11
Lapinjärven oppilaskiintiöön kuusi lisäpaikkaa.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti ottaa vastaan
lukuvuodeksi 2010-11 kuusi lisäpaikkaa Porvoon Musiik-
kiopistosta.

___________________________________
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49 § PORLAMMIN YHTENÄISKOULUN SUUNNITTELU

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.3.2010 ( § 16 ) opetustoimen
kehittämistoimenpiteet, joista yhtenä on yhtenäiskoulun suunnittelun aloit-
taminen Porlammilla. Koululautakunnan tekemän ehdotuksen mukaan
aloitusajankohdaksi suunniteltiin syksyä 2012.
Koska Artjärvi on sanonut irti yhteisen koulutoimen sopimuksen siten, että
sen voimassaoloaika päättyy 31.7.2011, on syytä aloittaa suunnittelu jo lu-
kuvuoden 2010 alussa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta asettaa työryhmään suunnittelemaan yhte-
näiskoulua Porlammille.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta asetti työryhmän, johon kuuluvat sivistys-
lautakunnan puheenjohtaja Erja Junna, sivistyslautakunnan jä-
sen Markku Lautamäki, edustaja Myrskylän kunnasta, edustaja
Hilda Käkikosken koululta, edustaja Porlammin yläkoululta,
pääluottamusmies Teri Kainulainen sekä sivistystoimenjohtaja
Jaana Härmävaara työryhmän koolle kutsujana.

___________________________________
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50 § REHTORIN JA APULAISREHTORIN PALKKAJÄRJESTELYT 1.8.2010 ALKAEN
PORLAMMIN YLÄASTEELLA JA LUKIOSSA

Koululautakunta valitsi kokouksessaan 24.3.2010 ( § 12 ) Porlammin ylä-
asteen ja lukion rehtorin viransijaiseksi Päivi Virenin ajalle 1.8.2010-
31.1.2011 sekä kyseisen viran väliaikaiseksi hoitajaksi ajalle 1.2.-
31.7.2011, ensisijaisena vastuualueena yläaste.
Samassa kokouksessa koululautakunta valitsi Marketta Takkulan Porlam-
min yläasteen ja lukion apulaisrehtoriksi ajalle 1.8.2010-31.7.2011, ensisi-
jaisena vastuualueena lukio.
Palkkaneuvotteluja on käyty Päivi Virenin, Marketta Takkulan, pääluotta-
musmies Teri Kainulaisen, henkilöstösihteerin ja sivistystoimenjohtajan
kanssa.

EHDOTUS: Annetaan kokouksessa.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti asiasta kokouksessa annetun ehdo-
tuksen mukaisesti siten, että Päivi Virénin tehtäväkohtainen
palkka on 3.800 € ja Marketta Takkalan 3.474,78 € kuukau-
dessa.

______________________________
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51 § AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mu-
kaista lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, jota kunta voi järjestää tai
hankkia. Sen yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvin-
vointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toimintaa tarjotaan
ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien
erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Toimintaa järjestettäessä
tulee ottaa huomioon eri kieliryhmien tarpeet.
Opetushallitus päättää perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoi-
minnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä (koululaisten aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan perusteet).
Kunnan tulee hyväksyä toimintaa varten toimintasuunnitelma, jonka tar-
koituksena on varmistaa toiminnan jatkuvuus ja laatu sekä sen tulee olla
Opetushallituksen antamien perusteiden mukainen. Kunnan tulee arvioida
hankkimaansa ja antamaansa aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä osallistua
toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arviointien keskeiset tulokset tulee
julkistaa.
Lapinjärvellä ei ole kuntakohtaista suunnitelmaa, vaan koulut ovat itsenäi-
sesti toteuttaneet aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa Opetushallituksen ohjeiden
mukaisesti. Koska Lapinjärven kunnassa ei ole yhtenäistä aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan suunnitelmaa, on sellainen laadittava.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- asettaa työryhmän laatimaan aamu- ja iltapäivätoiminnan
toimintasuunnitelman

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta asetti työryhmän, johon kuuluvat sivistys-
lautakunnan jäsen Heidi Silfvast, edustaja Kapellbyn koulusta,
edustaja Kirkonkylän koulusta, edustaja Hilda Käkikosken
koulusta sekä koolle kutsujanana sivistystoimenjohtaja Jaana
Härmävaara.

___________________________
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52 § VARHAISKASVATUSSTRATEGIA 2008-2018 JA
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Lapinjärven kunnassa on käytössä sekä varhaiskasvatussuunnitelma ( liite )
että varhaiskasvatusstrategia 2008-2018( liite ).
Organisaatiomuutoksen yhteydessä päivähoitopalvelut liitetään 1.8.2010 al-
kaen opetustoimen yhteyteen, jolloin käytetään nimitystä varhaiskasvatus-
palvelut.
Koska varhaiskasvatuspalveluiden liittäminen opetustoimeen aiheuttaa
muutoksia, on sekä varhaiskasvatussuunnitelma että -strategia päivitettävä
vastaamaan uutta tilannetta 1.8.2010 alkaen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta asettaa työryhmän päivittämään sekä var-
haiskasvatussuunnitelman että –strategian.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta asetti työryhmän, johon kuuluvat sivistys-
lautakunnan varapuheenjohtaja Annika Lindfors, kaksi edus-
tajaa Peikkolaakson päiväkodista, edustaja Porlammin ryhmä-
perhepäiväkodista, varhaiskasvatuspäällikkö Maria Tenhunen
sekä koolle kutsujana sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaa-
ra.

______________________________
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53 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat sen alaisten viranhaltijoiden
tekemät viranhaltijapäätökset.

Sivistystoimenjohtaja:

§28 vuosiloma
§29 siirto erityisopetukseen
§30 esiopetus
§31 vuosiloma
§32 henk.kohtainen lisä
§33 opettajan palkallinen virkavapaus/ sairaus
§34 palkallinen virkavapaus/sairaus
§35 resurssiopettaja
§36 sivutoimilupa
§37 henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen
§38 henkilökohtainen lisä
§39 henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen

Kirkonkylän koulun rehtori:

§36 Hojks
§37 Vuosiluokalle jättäminen
§38 Vapautus työstä/sairaus/palkallinen
§39-46 Iltapäivätoiminnan paikkapäätöksiä
§48-54 Iltapäivätoiminnan paikkapäätöksiä
§55 Työsopimus
§56 Palkanmaksun määräys
§57 Hojks
§58 Esikoululuokan opettajana toimiminen
§59 Työsopimus
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Porlammin yläasteen ja lukion rehtori:

§59 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§60 Opettajan virkavapaus/yksityisasia/palkaton
§61 Opettajan virkavapaus/yksityisasia/palkaton
§62 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§63 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen

Hilda Käkikosken koulun rehtori:

Varhaiskasvatuspäällikkö:

§115 Työkuvanmuutos

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

PÄÄTÖS: Lautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi
ja päätti, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
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54 § ERITYISPÄIVÄHOITO LAPINJÄRVEN KUNNASSA

Lapinjärven kunnan varhaiskasvatusstrategian 2008-18 kohdan 3.7 mukaan
erityispäivähoidon tehtävänä on ennalta ehkäistä, havaita ja hoitaa lapsen
kehitykseen liittyviä erilaisia häiriöitä.
Koska erityislastentarhanopettajan palveluja ei ole käytettävissä, eivät tukea
tarvitsevat lapset saa riittävän asiantuntevaa palvelua. Erityislastentarhan-
opettajien saatavuus on valtakunnallisesti heikkoa, mutta kunnallamme on
valmiudet palkata erityislastentarhanopettaja myös seudullisena yhteistyönä
tai hankkimalla palvelut ostopalveluna.
Lapinjärven kunnalla olisi mahdollisuus käyttää syksyllä 2010 erityisopet-
taja Marjatta Weckströmiä (Loviisa) asiantuntijana kaksi tuntia viikossa.
Tuntiveloitus on 38 €, mikä sisältää työntekijää koskevat maksut sekä tä-
män lisäksi OVTES:n mukaisen kilometrikorvauksen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää ostaa erityispäivähoitopalveluita 2
h/vko.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ostaa erityispäivähoitopalveluita 2 h /
vko.

_____________________________________
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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
45, 46, 47, 48, 49, 51,52, 54

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
50
53

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


