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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 Heidi Silf-
vast.
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80 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN RUOTSINKIELISEN JAOSTON SIHTEERIN
TEHTÄVÄT

Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 050 556 1109

Sivistyslautakunta 10.10.2012 § 72:

Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston sihteeri Christian Almgren on
20.9.2012 päivätyllä kirjeellään anonut vapautusta tehtävästään 2.1.2013 al-
kaen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta myöntää eron.

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta keskusteli ruotsinkielisen jaoston sihteerin
tehtävien järjestämisestä jatkossa. Todettiin, että tavallisesti jaoston sihtee-
rinä on toiminut Kapellby Skolanin rehtori. Sivistyslautakunta antoi sivis-
tystoimenjohtajalle valtuudet valmistella ruotsinkielisen jaoston sihteerin
tehtävän täyttöä. Keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se myöntää Christian Almgrenille vapautuksen tehtä-

västään ruotsinkielisen jaoston sihteerinä ja
- että se antaa sivistystoimenjohtajalle valtuudet valmistella

tehtävän täyttöä.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Sivistystoimenjohtaja on keskustellut mahdollisista vaihtoehdoista vara-
rehtori Jenni Lindströmin, opettaja Elisabeth Grönqvist-Tommiskan ja hal-
lintosihteeri Susanne Sjöblomin kanssa. Jokainen edellä mainittu on ilmais-
sut kielteisen kantansa tehtävän hoitamiseen.

Kuntalain (365/1995) pykälän 16 mukaan kaksikielisessä kunnassa
”asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen toimielin kumpaakin kieliryh-
mää varten taikka yhteinen toimielin, joka jakautuu kieliryhmiä varten ja-
ostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet on valittava asianomaiseen kieli-
ryhmään kuuluvista henkilöistä.”

Ruotsinkielisen jaoston esittelijänä voi  siten kuntalain mukaan toimia myös
kieliryhmään kuulumaton henkilö. Toimistosihteeri Minna Toropaista on
kuultu asiasta 13.12.2012 kello 13.05 ja hän on suullisesti ilmoittanut
suostumuksensa esiteltyyn järjestelyyn.
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Esittelijä: Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Erja Junna

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se nimeää vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkaisen

ruotsinkielisen jaoston esittelijäksi ajalle 3.1.-31.7.2013.
- että se nimeää tomistosihteeri Minna Toropaisen ruotsin-

kielisen jaoston sihteeriksi ajalle 3.1.-31.7.2013.
- että se jakaa jaoston sihteerin tehtävistä maksetun palkkion

(119 euroa kuukaudessa) esittelijän ja sihteerin välillä
puoliksi määräaikaisen järjestelyn ajaksi.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi vt. sivistystoimenjohtaja ilmoitti esteelli-
syydestään (asianosaisjäävi) ja poistui salista asian käsittelyn ja päätöksen-
teon ajaksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
______________
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81 § PEIKKOLAAKSON PÄIVÄKODIN TYÖNTEKIJÖIDEN TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN
JA TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN

Valmistelijat:
vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109
henkilöstösihteeri Arja Grönberg, p. (019) 510 8623
varhaiskasvatuspäällikkö Kerstin Perttilä, p. 050 536 4995

Uuden päiväkodin ensimmäisen osan valmistuttua Lapinjärveltä suljettiin
kaksi ryhmäpäiväkotia. Ryhmäpäiväkodeista uuden päiväkodin henkilös-
töön liitettiin erilaisilla tehtävänimikkeillä olevia työntekijöitä. Työntekijöi-
den tehtävät ovat kuitenkin nimikkeistä huolimatta yhtenevät, jolloin ni-
mikkeetkin on syytä yhtenäistää. Samalla tulee tarkistaa, että tehtäväkohtai-
set palkat ovat henkilöstön kohdalta yhtenevät.

Peikkolaakson päiväkodissa työskentelee päivähoitajan tehtävissä henkilöi-
tä, joiden nimikkeet ovat ryhmäperhepäivähoitaja ja henkilökohtainen
avustaja. Ryhmäperhepäivähoitajan ja henkilökohtaisen avustajan tehtävä-
kohtaiset palkat eroavat päivähoitajan tehtäväkohtaisesta palkasta. Päivä-
hoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2011,52 €/kk.

Lapinjärven kunnan hallintosäännön pykälän 5.5 mukaan ”palkan tarkistuk-
sesta päättää se viranomainen, joka on valinnut viran- tai toimenhaltijan
kuultuaan sitä ennen palkka-asiamiestä”. Tehtäväkohtaisten palkkojen tar-
kistus lisää palkkakustannuksia vuodessa noin 14 000 euroa.

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

EHDOTUS: Lapinjärven sivistyslautakunta päättää,
- että se yhdenmukaistaan Peikkolaakson päiväkodin

päivähoitajan työtehtävissä olevien nimikkeet 1.1.2013
alkaen.

- että nimikkeiden yhdenmukaistamisen myötä myös
tehtäväkohtaiset palkat yhtenäistetään 1.1.2013 alkaen.

- yksittäisiä työntekijöitä koskevat muutokset tehdään
sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätöksinä.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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82 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

vt. Sivistystoimenjohtaja

§ 32-48

Varhaiskasvatuspäällikkö

§ 230-246

Kapellby skola rehtori:

§ 8

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 86-91

Pukaron koulun rehtori:

Hilda Käkikosken rehtori:

§
Porlammin yläasteen ja lukion vt.rehtori:

§ 20, 37, 39-44, 46, 47

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

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

80, 81

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

82

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


