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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai-
seksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dan Nybondas ja Maria Lill-
Smeds.
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50 § ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Sivistyslautakunnan Myrskylän edustajien läsnäolon vuoksi on perusteltua
käsitellä pykälä numero 57 heti pykälän 53 jälkeen.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää käsitellä esityslistan ulkopuolelta
pykälän 57 heti pykälän 53 jälkeen ennen pykälää numero 54.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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51 § AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA JA LOMA-AIKOJEN HOITO

Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Kunnan tulee kehitysvammalain nojalla järjestää kesä- ja loma-ajan hoitoa
kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavalla tavalla. Viime kädessä kunta voi
ratkaista hoidon paikan ja toteuttamistavan. Asia tulee kuitenkin asiakaslain
mukaan ratkaista ensisijaisesti asiakkaan edun mukaisesti ja asiakkaan toi-
vomukset ja mielipide huomioiden. (Kehitysvammaisten tukiliitto ry.) Aa-
mu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä koskevat samat velvoitteet.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja loma-ajan hoidon järjestämisvelvoite pe-
rustuu kehitysvammalain määräämään velvoitteeseen järjestää ”yksilöllistä
hoitoa ja muuta huolenpitoa” erityishuoltona ”henkilölle, jonka kehitys tai
henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä
saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi
saada tarvitsemiaan palveluksia.” (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
519/1977 § 2.) Kehitysvammalaissa tarkoitettu erityishuolto on maksutonta.

Lapinjärven kunnan ja Loviisan kaupungin solmiman koulusopimuksen pe-
rusteella

Sijaintikunta tarjoaa mahdollisuuden aamu- ja iltapäivätoi-

mintaan sekä oppilaiden loma-aikoina tapahtuvaan hoitoon

samoin edellytyksin kuin sijaintikunnan oppilaille. Sopija-

kunta korvaa siitä aiheutuvat todelliset kulut.

Lapinjärven kunnassa aamu- ja iltapäivätoimintaa ja loma-ajan hoitoa on
kuitenkin tähän asti järjestetty Kirkonkylän koulussa ja päivähoidon yhtey-
dessä. Vammaispalvelulain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa on järjes-
tetty Kirkonkylän koulussa muun aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä ja
loma-ajan hoito on toteutettu esikoululaisten loma-ajan hoidon yhteydessä
päiväkoti Peikkolaaksossa. Järjestelyä tulee kuitenkin selkiyttää ja aamu- ja
iltapäivätoimintaan suunnata selkeä henkilöstöresurssi.

Sivistystoimenjohtaja on käynyt varhaiskasvatuspäällikön kanssa keskuste-
luja mahdollisuudesta järjestää loma-ajan hoito varhaiskasvatuspalveluiden
yhteydessä kirjaston päädyssä olevissa tiloissa. Lapinjärven koulunkäyn-
ninohjaajat ja henkilökohtaiset avustajat palkataan yleensä vain koulujen
työajoiksi, jolloin työ keskeytyy koulujen loma-ajoiksi, ellei kunnalla ole
tarjota työtä kyseisille ajanjaksoille.

Sivistystoimenjohtaja on keskustellut henkilökohtaisena avustajana toimivi-
en Anette Tähtisen ja Anni Simolan kanssa mahdollisuudesta muuttaa hei-
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dän työsopimustaan määräajaksi siten, että ajalla 1.8.2013-31.7.2014 mo-
lemmat työntekijät työskentelisivät koulujen loma-aikoina varhaiskasvatus-
palveluissa muodostaen loma-ajan hoidon ensisijaisen henkilöstöresurssin,
jota tarvittaessa täydennettäisiin varhaiskasvatuspalveluiden omalla henki-
lökunnalla. Mikäli loma-ajan hoidolle ei olisi tarvetta, Simola ja Tähtinen
työskentelisivät muun varhaiskasvatuspalvelun lisäresurssina.

Loviisan toteuttamana palveluna kustannukset olisivat jo kuljetusten osalta
varsin huomattavat. Lisäksi kuljetuksen aikana tarvittaisiin taksin mukana
kulkeva avustaja. Loma-ajan hoidon järjestämistä kunnan omana toimintana
on syytä kokeilla ainakin lukuvuonna 2013-2014.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että ajalla 1.8.2013-31.7.2014
- erityishuollon mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta se-

kä loma-ajan hoito järjestetään kunnan omana toimin-
tana

- erityishuollon mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta
toteutetaan muun aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtey-
dessä

- erityishuollon mukainen loma-ajan hoito toteutetaan
varhaiskasvatuspalveluissa

- Anette Tähtinen ja Anni Simola palkataan koulujen
loma-ajoiksi varhaiskasvatuspalveluihin loma-ajan
hoidon lisäresurssiksi

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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52 § KULJETUSSUUNNITELMA / OPTIOVUODEN KÄYTTÄMINEN

Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Sivistyslautakunta 14.6.2011 § 60:

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 25.5.2011 (§ 51) hyväksyä ostolii-
kenteen tarjouspyynnön tehtyjen muutosten mukaisesti. Ostoliikenteen tar-
jouspyyntö on ollut nähtävillä kunnan ilmoitustaululla, kotisivuilla
www.lapinjarvi.fi sekä sivustolla www.hilma.fi. Tämän lisäksi tarjous-
pyyntöä koskeva ilmoitus on julkaistu Loviisan Sanomissa, Östra Nylandis-
sa, Orimattilan Sanomissa sekä Uusimaa-lehdessä.
Tarjousaika päättyy 13.6.2011 klo 12:00 mennessä, minkä vuoksi määräai-
kaan mennessä saapuneet tarjoukset avataan sivistyslautakunnan kokouk-
sessa 14.6.2011.Kokouksessa käsitellään tarjoukset, joiden perusteella si-
vistyslautakunta tekee päätöksen sopimusten tekemisestä.

EHDOTUS: Saapuneet ostoliikenteen tarjoukset avataan ja käsitellään ko-
kouksessa, minkä jälkeen sivistyslautakunta tekee päätöksen
hyväksytyistä tarjouksista.

KÄSITTELY: Ehdotuksesta poiketen määräaikaan mennessä saapuneet
tarjoukset avattiin 13.6.2011 klo 15.00-15.20 kunnanvirastolla. Tilaisuudes-
sa olivat läsnä sivistyslautakunnan puheenjohtaja Erja Junna ja sihteerinä
sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, joka laati kokouksessa jaettavan
avauspöytäkirjan. Asiasta käydyn keskustelun aikana Niels Borup otti kan-
taa tarjouskilpailuun pitämällä tarjousten jättöaikaa liian lyhyenä. Niels Bo-
rupin mielestä asia tulisi ottaa huomioon seuraavaa tarjouskilpailua valmis-
teltaessa siten, että seuraavaa tarjouskilpailua suunniteltaessa huomioitaisiin
sopimuskaudeksi 1 + 1 vuotta, jolloin toisena vuotena tehtäisiin indeksitar-
kistus.
Käsittelyn aikana käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuk-
sen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä:
- Taksi Brucen tarjouksen reiteille 15 ja 18 hintaan 1,30
€/km (sisältää arvonlisäveron) siten, että reitille 18 huomi-
oidaan kuljetus myös aamupäivisin

- Tuomas Villikan tarjouksen reitille 13 hintaan 1,45€/km
(ei sisällä arvonlisäveroa)

- Hannu Tiira tarjouksen reitille 14 hintaan 1,35€/km ( si-
sältää arvonlisäveron)
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- Lapinjärven Taksiaseman tarjouksen reitille 10, 11 ja 12
hintaan 1,19€/km (hinta ei sisällä arvonlisäveroa)

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________

Ostoliikennesopimuksessa yllä mainittujen toimijoiden kanssa on sovittu,
että ”sopimuksen voimassaolo päättyy kevätlukukauden lopussa 2013, min-
kä jälkeen on mahdollisuus sopia yhdestä optiovuodesta.”

Optiovuosi tarkoittaa mahdollisuutta jatkaa sopimusta samoilla ehdoilla il-
man palvelun uudelleen kilpailuttamista. Alustavien tiedustelujen mukaan
kaikki liikennöitsijät olisivat käyttämässä optiovuoden.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että liikennöitsijä Taksi Brucelle, Tuomas Villi-

kalle, Hannu Tiiralle ja Lapinjärven Taksiasemalle
tarjotaan mahdollisuutta käyttää optiovuosi voi-
massa olevilla sopimusehdoilla

- että mikäli liikennöitsijä kieltäytyy käyttämästä
optiovuottaan ja vapautuvan sopimuksen hankinta-
arvo on alle 30 000 euroa, kilpailutetaan reitit ns.
kevyenä rajoitettuna menettelynä kaikkien sopi-
musliikennöitsijöiden kesken

- että mikäli liikennöitsijä kieltäytyy käyttämästä
optiovuottaan ja vapautuvan sopimuksen hankinta-
arvo on yli 30 000 euroa, kilpailutetaan reitit nor-
maalisti hankintalain mukaan.

KÄSITTELY: Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että toi-
sen ranskalaisen viivan sana ”kaikkien” vaihdetaan sanaksi ”yllä mainittu-
jen”.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että liikennöitsijä Taksi Brucelle, Tuomas Villi-

kalle, Hannu Tiiralle ja Lapinjärven Taksiasemalle
tarjotaan mahdollisuutta käyttää optiovuosi voi-
massa olevilla sopimusehdoilla

- että mikäli liikennöitsijä kieltäytyy käyttämästä
optiovuottaan ja vapautuvan sopimuksen hankinta-
arvo on alle 30 000 euroa, kilpailutetaan reitit ns.
kevyenä rajoitettuna menettelynä yllä mainittujen
sopimusliikennöitsijöiden kesken
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- että mikäli liikennöitsijä kieltäytyy käyttämästä
optiovuottaan ja vapautuvan sopimuksen hankinta-
arvo on yli 30 000 euroa, kilpailutetaan reitit nor-
maalisti hankintalain mukaan.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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53 § PORLAMMIN MATEMATIIKAN JA TIETOTEKNIIKAN LEHTORIN
IRTISANOUTUMINEN

Porlammin lukion matematiikan ja tietotekniikan vanhempi lehtori Juha
Ronkainen on lautakunnalle toimittamallaan suullisella ilmoituksella pyytä-
nyt eroa virastaan 1.8.2013 lähtien.

Esittelijä: Lautakunnan puheenjohtaja Päivi Lempiö

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää eron Juha Ronkaiselle

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi Ronkainen toi lautakunnalle tiedoksi ero
pyyntönsä Porlammin lukion matematiikan ja tietotekniikan lehtorin viras-
taan. Ronkainen totesi tämän jälkeen olevansa esteellinen asian käsittelyyn
ja poistui kokoushuoneesta.

Sivistyslautakunta totesi, että viran täyttämättä jättäminen on perusteltua
sillä lautakunta on kokouksessaan 25.4.2013 tehnyt päätöksen virkojen uu-
delleen järjestelyistä siten, että yläkoulun fysiikan ja kemian lehtorin virka
on muutettu lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin viraksi. Viran mah-
dolliseen lakkauttamiseen palataan myöhemmin.

Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- myöntää eron Juha Ronkaiselle Porlammin lukion

matematiikan ja tietotekniikan lehtorin virasta
1.8.2013 alkaen

- jättää viran täyttämättä toistaiseksi

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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54 § ANOMUS (LIITE)

Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Lapinjärven kunta on Valtionkonttorin 21.8.2012 päiväämän päätöksen mu-
kaisesti saanut anomuksesta 10 146,49 euron perinnön lapinjärveläisen Ha-
rald Lindströmin kuoltua. Päätöksen mukaisesti perintörahat tulee käyttää
nuorisotoimintaan kunnassa.

Kim Svenskberg on 26.3.2013 päivätyllä kirjeellään anonut Harsböle-Labby
ungdomsförening –nuorisoyhdistykselle ”merkittävää summaa” käytettä-
väksi nuorisoseurantalo Fädersborgin kunnostustöihin. Perusteluina
Svenskberg vetoaa muun muassa Harald Lindströmin jäsenyyteen nuoriso-
seurassa. Lindström myös asui Harsbölessä koko ikänsä. Svenksbergin kir-
joittaman mukaan seura ja kylä olivat ”lähellä Haraldin sydäntä”.

Perintö on annettu Lapinjärven kunnalle käytettäväksi nuorisotyöhön kun-
nassa. Svenskbergin esittämien perusteluiden mukaan anotun rahan käyttö
ei varsinaisesti kohdistuisi nuorisotoimintaan. Nuorisoseurantalon kunnos-
tusta ei voitane pitää nuorisotoimintana sanan varsinaisessa merkityksessä.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- merkitä Valtionkonttorin päätöksen tiedoksi
- palata perinnön käyttökohteen määräämiseen myö-

hemmin
- merkitä Svenskbergin kirjeen tiedoksi
- hylätä Svenksbergin raha-anomuksen

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta keskusteli perinnöstä ja Svenskbergin
anomuksesta pitkään. Todettiin, että nuorisoseura on nimenä harhaanjohta-
va, sillä Lapinjärvellä toimivien nuorisoseurojen keski-ikä on varsin korkea.
Virtala ehdotti, että Harsböle-Labby ungdomsföreningen tulee ohjata hake-
maan sivistyslautakunnan myöntämää hankinta- ja korjausavustusta Fäders-
borgin kunnostustöihin. Hankinta- ja korjausavustuksen hakuaika päättyy
9.11.2013.

Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- merkitä Valtionkonttorin päätöksen tiedoksi
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- palata perinnön käyttökohteen määräämiseen myö-
hemmin

- merkitä Svenskbergin kirjeen tiedoksi
- hylätä Svenksbergin raha-anomuksen ja todeta, että

kunta jakaa hankinta- ja korjausavustuksia kuittia
vastaan.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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55 § UIMAHALLIN HENKILÖSTÖN YT -NEUVOTTELUT

Valmistelija: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Sivistyslautakunta 25.4.2013 § 36:

Uimahallin ollessa suljettuna on sivistystoimessa tarpeen aloittaa yt-lain
(334/2007) luvun 7 mukaiset neuvottelut henkilöstön kanssa.

Päätöksen neuvottelujen mukaisista toimenpiteistä tekee sivistyslautakunta.

Esittelijä: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- aloittaa yt- neuvottelut uimahallin henkilöstön

kanssa
- valtuuttaa sivistystoimenjohtajan esittämään kirjal-

lisen neuvottelukutsun ja edustamaan työnantajaa
käytävissä neuvotteluissa

KÄSITTELY: Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- aloittaa yt- neuvottelut uimahallin henkilöstön

kanssa heidän lomauttamisestaan toistaiseksi kun-
nes uimahalli avataan.

- valtuuttaa sivistystoimenjohtajan esittämään kirjal-
lisen neuvottelukutsun ja edustamaan työnantajaa
käytävissä neuvotteluissa

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________

Sivistystoimenjohtaja on käynnistänyt yt –neuvottelut uimahallin henkilös-
tön kanssa 23.5. ja 27.5. Neuvottelukutsu on lähetetty kirjallisesti. Neuvot-
teluita on käyty hyvässä yhteisymmärryksessä.

Neuvotteluissa työntekijäpuoli on esittänyt, että se ehtisi käyttää kertyneet
lomapäivänsä ennen lomautuksen alkamista. Halukkaiden osalta pyyntöä ei
ole syytä evätä. Henkilöstö on myös toivonut, että uimahallin avautumisesta
tiedotetaan hyvissä ajoin.
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Neuvotteluja tulee käydä vähintään kahden viikon ajan. Neuvottelut pyri-
tään saattamaan päätökseen maanantaina 10.6.2013.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- lomauttaa uimahallin henkilökunnan 10.7.2013 alkaen

toistaiseksi kunnes uimahalli avataan
- ilmoittaa henkilökunnalle työhön palaamisesta vähin-

tään kaksi viikkoa ennen työn alkamista

KÄSITTELY: Esittelijä toi tiedoksi, että yt –neuvottelut saatiin päätökseen
maanantaina 10.6.2013. Neuvotteluista on pidetty pöytäkirjaa. Neuvottelu-
tuloksena on henkilöstön kanssa sovittu, että kertyneet lomat voidaan pitää
ennen lomautusta ja, että henkilökunnalle ilmoitetaan vähintään kaksi viik-
koa etukäteen työhön palaamisesta. Neuvotteluissa on todettu työntekijöi-
den oikeus ottaa vastaan muuta työtä lomautuksen aikana. Lomautuksen ai-
kana työntekijöillä ei ole myöskään irtisanomisaikaa, mikäli irtisanoutumi-
sessa työntekijä on aloitteellinen. Lyhennetty irtisanomisaika ei koske vii-
meistä seitsemää päivää ennen työn alkamista. Henkilöstön toive oli, että
uimahallin tilanteesta tiedotettaisiin heitä aktiivisesti. Toivetta ei ole syytä
evätä.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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56 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

vt. Sivistystoimenjohtaja

§ 33-38

Varhaiskasvatuspäällikkö

§ 133-144

Kapellby skola rehtori:

§

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 24,25, 27,28, 30-33

Pukaron koulun rehtori:

§

Hilda Käkikosken rehtori:

§

Porlammin yläasteen ja lukion vt.rehtori:

§ 7-16
§ 42, 52-69, 71-81, 83-89

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa
saatetuiksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

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

________________
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57 § PORLAMMIN YLÄKOULUN JA LUKION REHTORIN IRTISANOUTUMINEN

Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Porlammin yläkoulun ja lukion rehtori Päivi Virén on 11.6.2013 saapu-
neella kirjallisella ilmoituksella ilmoittanut irtisanoutuvansa Lapinjärven
kunnan palveluksesta 1.8.2013 alkaen.

Porlammin yläkoulussa ja lukiossa ei ole varsinaista apulaisrehtorin virkaa
ole koskaan perustettu. Sivistyslautakunta on tästä huolimatta valinnut ko-
kouksessaan 25.5.2011 Marketta Takkalan Porlammin yläkoulun ja lukion
apulaisrehtoriksi. Muodollisesti Takkala on siis toiminut apulaisrehtorina
omasta historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virastaan käsin. Apulaisrehtori-
na Takkala on toiminut kokonaistyöajalla ja huojennetulla opetusvelvoit-
teella.

Porlammin yläkoulun ja rehtorin sijaisena on Virénin virkavapauden
1.8.2012-31.7.2013 aikana toiminut Marketta Takkala. Kokonaistyöaikaise-
na apulaisrehtorina on toiminut Marika Ketomäki tekstiilityönopettajan vi-
rastaan käsin.

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Täl-

laista tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voi-

daan kuitenkin ottaa tällaiseen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että

tehtävää varten on perustettu virkaa. (Kuntalaki 365/1995 § 44).

Kuntalain ja lain kunnallisesta viranhaltijasta mukaan Porlammin yläas-
teelle ja lukioon tulisi perustaa apulaisrehtorin virka tai apulaisrehtorina
toimivan virantoimitusvelvollisuutta tulisi muuttaa vastaamaan apulaisreh-
torin virkaa.

Lukuvuonna 2013-2014 on tarkoituksenmukaista jatkaa Porlammin lukiossa
samoin rehtorijärjestelyin kuin kuluneena vuotena. Tulevan vuoden aikana
sivistyslautakunnan tulee päättää millaisin virkajärjestelyin Porlammin ylä-
koulun ja lukion johtaminen toteutetaan tulevaisuudessa.

Marketta Takkalan ja Marika Ketomäen kanssa on sovittu, että nykyisillä
järjestelyillä ja ehdoilla voidaan jatkaa myös tulevana lukuvuotena.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
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- myöntää Päivi Virénille vapautuksen Porlammin ylä-
koulun ja lukion rehtorin virasta 1.8.2013 alkaen

- täyttää Porlammin yläkoulun ja lukion rehtorin viran
määräaikaisesti virkajärjestelyistä johtuvasta perustel-
lusta syystä

- täyttää Porlammin yläkoulun apulaisrehtorin vir-
kasuhteiset tehtävät määräaikaisesti virkajärjestelyistä
johtuvasta perustellusta syystä

- valita Marketta Takkalan Porlammin yläkoulun ja lu-
kion virkaa tekeväksi rehtoriksi ajalle 1.8.2013-
31.7.2014 tehtäväkohtaisella palkalla 4377,11 €/kk

- valita Marika Ketomäen Porlammin yläkoulun vir-
kasuhteiseksi apulaisrehtoriksi 1.8.2013-31.7.2014
tehtäväkohtaisella palkalla 3798,58€/kk.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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58 § ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE)

Sivistyslautakunta 23.5.2013 § 48:

Liitteen mukainen hakuilmoitus on ollut nähtävillä Loviisan Sanomissa,
Östra Nyland –lehdessä, kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla ja
työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.mol.fi. Määräaikaan
13.5.2013 mennessä saapui yksi hakemus. Hakijalla ei ole vaadittua kelpoi-
suutta. Haastattelutyöryhmä lautakunnan puheenjohtaja Päivi Lempiö, var-
haiskasvatuspäällikkö Kerstin Perttilä ja vt. sivistystoimenjohtaja Juha
Ronkainen päättivät yksimielisesti ehdottaa lautakunnalle, että virka julis-
tettaisiin uudelleen auki hakijoiden vähäisen määrän vuoksi.

Erityislastentarhanopettajan tehtävä on erittäin tärkeä ja sivistyslautakunnan
tulee ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin viran täyttämiseksi.

Pykälä tarkistetaan heti.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta
- päättää, että se julistaa uudelleen haettavaksi eri-

tyislastentarhanopettajan viran
- päättää julkaista hakuilmoitukset Loviisan Sano-

missa, Östra Nyland –lehdessä, kunnan internetsi-
vuilla, kunnan ilmoitustaululla sekä Työ- ja elin-
keinoministeriön internetsivuilla www.mol.fi.

- päättää, että haastattelijoina toimivat sivistystoi-
menjohtaja, lautakunnan puheenjohtaja ja varhais-
kasvatuspäällikkö

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta heti kokouksen jälkeen. Pöytä-
kirjan tarkistajina toimivat Annika Lindfors ja Markku Rantanen.
_______

Liitteen mukainen hakuilmoitus on ollut nähtävillä Loviisan Sanomissa,
Östra Nyland –lehdessä, kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla ja
työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.mol.fi. Määräaikaan
10.6.2013 mennessä saapui yksi hakemus. Myös edellisessä haussa saapu-
nut hakemus voidaan huomioida viran täytössä.
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Ensimmäisellä hakukierroksella virkaa haki lasten ja nuorten erityisohjaaja
Minna-Maaria Alatalo ja toisella hakukierroksella lastentarhanopettaja Ma-
rinka Ehrukainen. Molemmat hakijat ovat vailla virkaan vaadittua muodol-
lista kelpoisuutta. Ehrukaisen hakemuksesta ilmenee, että hän hakeen vir-
kaan osa-aikaisena. Virka on julistettu haettavaksi työajalla 38,25 h/vk.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- jättää erityislastentarhanopettajan viran täyttämättä

kelpoisten hakijoiden puuttumisen vuoksi
- valtuuttaa sivistystoimenjohtajan neuvottelemaan

Ehrukaisen kanssa osa-aikaisesta määräaikaisesta
erityislastentarhanopettajan virkasuhteen täyttämi-
sestä ajalle 1.8.2013-31.7.2014

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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59 § KÄKIKOSKEN KOULUN OPETTAJAJÄRJESTELYT 2013-2014

Sivistyslautakunta 25.4.2013 § 26:

Sivistystoimenjohtaja on käynyt Anne Perttilän kanssa neuvotteluja hänen
siirtymisestään lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan toimeen
Peikkolaakson päiväkotiin 9.8.2013 alkaen.

Käkikosken koulun jatkaessa kolmiopettajaisena kouluna myös lukuvuonna
2013-2014 on Hilda Käkikosken koulun rehtori Juha Heinonen syytä siirtää
takaisin Käkikosken koulun rehtorin virkaan.

Sivistystoimenjohtaja on kuullut Hilda Käkikosken koulun rehtoreita Juha
Heinosta ja Pia-Leena Saloa asiassa 13.2.2013 ja Anne Perttilää 15.2.2013.

Esittelijä: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- se siirtää Juha Heinosen takaisin Hilda Käkikosken

koulun rehtorin virkaan 1.8.2013 alkaen
- se siirtää Anne Perttilän Peikkolaakson lastentarhan-

opettajan toimeen 9.8.2013 alkaen.

KÄSITTELY: Anne Perttilän kohdalla ei tule kyseeseen kunnallisesta vi-
ranhaltijasta annetun lain (304/2003) pykälän 24 mukainen siirto, vaikka tä-
hän asti siitä on puhuttu. Se, että Hilda Käkikosken koulun esiopetus toteu-
tetaan nykyisin yhdysluokkaopetuksena perusopetuksen yhteydessä, on
työnantajan näkökulmasta yllä mainitun lain pykälän 37 mukainen tuotan-
nollinen syy, jonka myötä viranhaltija voidaan sijoittaa uuteen työsuhtee-
seen.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) § 37:
Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet

Virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viranhaltijan tehtävät ovat

vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä,

työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen

järjestelyn vuoksi taikka muista niihin verrattavista syistä. Ir-

tisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida am-

mattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toi-

seen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka

tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai

kouluttaa uusiin tehtäviin.
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Irtisanominen ei tule kysymykseen, sillä nykyinen viranhaltija voidaan si-
joittaa uuteen työsuhteeseen varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajaksi.

Sijoittamisessa tulee noudattaa hyvää hallintotapaa ja voimassa olevaa lain-
säädäntöä, jolloin Perttilää tulee kuulla ja hänelle tulee antaa kaikki tarvit-
tavat tiedot tulevasta työsuhteesta. Ilmitulleiden seikkojen valossa jo pidet-
tyjä kuulemisia ei voida pitää riittävinä, vaan Perttilälle tulee varata mah-
dollisuus tulla kuulluksi. Ennen kuulluksi tulemista asianomaiselle tulee
toimittaa kaikki tiedot sijoittamiseen liittyen.

Sijoitettaessa tuotannollisista syistä esiopetuksen virkasuhteisesta tun-
tiopettajasta varhaiskasvatuksen työsuhteiseksi lastentarhanopettajaksi,
muuttuu virkasuhde työsuhteeksi. Myös sovellettava työehtosopimus vaih-
tuu siten, että OVTES:n sijasta varhaiskasvatuksessa sovelletaan
KVTES:siä. Työehtosopimuksen vaihtumisella on vaikutusta ainakin vii-
koittaisen työajan, vuosisidonnaisen osan ja vuosiloman määräytymiseen.

Virkasuhteinen työntekijä voidaan sijoittaa työsuhteeseen vasta irtisanomis-
ajan jälkeen. Perttilän kohdalla irtisanomisaika on kuusi kuukautta hänen
palvelussuhteen jatkuttua yhtäjaksoisesti yli 12 vuotta. (Laki kunnallisesta
viranhaltijasta 304/2003 § 40). Irtisanomisaika alkaa kulua vasta, kun pää-
tös on annettu tiedoksi. Käytännössä työn suorituspaikka voidaan vaihtaa jo
ennen tätä, mutta palvelussuhteen ehdot säilyvät OVTES:n mukaisina irti-
sanomisajan loppuun saakka Perttilän näin halutessa. Menettelystä voidaan
poiketa yhteisellä sopimuksella.

Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- se siirtää Juha Heinosen takaisin Hilda Käkikosken

koulun rehtorin virkaan 1.8.2013 alkaen
- se valtuuttaa sivistystoimenjohtajan valmistele-

maan Anne Perttilän sijoittamista Peikkolaakson
lastentarhanopettajan toimeen

- se esittää Anne Perttilälle kutsun kuulemistilai-
suuteen, jonka päivämäärä sovitaan hänen kanssa
erikseen

- kuulemistilaisuudessa työnantajaa edustavat sivis-
tyslautakunnan puheenjohtaja ja sivistystoimen-
johtaja

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 13.6.2013 21

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Kuulemistilaisuudessa 23.5.2013 Käkikosken koululla olivat läsnä Anne
Perttilä, Juha Heinonen, Pia-Leena Salo, Päivi Lempiö ja Juha Ronkainen.

Perttilä voidaan sijoittaa varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajan toimeen
9.8.2013 alkaen, mutta hänen työsuhteensa ehdot säilyvät OVTES:n mukai-
sina irtisanomisajan - puoli vuotta sijoituspäätöksen tiedoksi saamisesta.

Käkikosken koulun rehtori Pia-Leena Salo on hakenut opintovapaata syk-
sylle 2013. Opintovapaalain (273/1973 § 4) mukaan Salolle on myönnettävä
opintovapaata. Avautuva sijaisuus on kestoltaan alle kuusi kuukautta, jol-
loin on tarkoituksen ja lain mukaista, että Anne Perttilä toimii Pia-Leena
Salon sijaisena.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- se sijoittaa Anne Perttilän Lapinjärven kunnan var-

haiskasvatuksen lastentarhanopettajan toimeen
9.8.2013 alkaen.

- Anne Perttilälle myönnetään palkaton työvapaa
lastentarhanopettajan toimestaan ajalle 9.8.2013-
31.12.2013

- Anne Perttilä valitaan luokanopettajan sijaiseksi
Käkikosken kouluun ajalle 9.8.2013-31.12.2013

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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60 § RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN SULKEMISET KESÄLLÄ 2013

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Kerstin Perttilä

Vähäisemmän lapsimäärän ja henkilökunnan lomien vuoksi on tarkoituk-
senmukaista sulkea Porlammin ja Pukaron ryhmäperhepäiväkodit ajalla 1.-
28.7.2013.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että Porlammin ja Pukaron ryhmä-
perhepäiväkodit ovat suljettuna ajalla 1.-28.7.2013.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta 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
50, 52, 53, 56

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
51, 54, 55, 57, 58, 59, 60

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 Sivistyslautakunta
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi

Pykälät

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


