
LAPINJÄRVEN KUNTA

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012

Kokousaika 20.9.2012 klo 18.00-20.00

Kokouspaikka Kunnantalo, Yhteispalvelupiste

Käsiteltävät asiat
§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

68 § VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3

69 § LÄHETEKESKUSTELU SIVISTYSPALVELUIDEN VUODEN 2013
TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA (LIITE) 5

70 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ 6

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 7



LAPINJÄRVEN KUNTA Kokouspöytäkirja No 7/2012

SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 1

KOKOUSAIKA 20.9.2012 klo 18.00-20.00

KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, Yhteispalvelupiste
OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Poissa

Erja Junna
Annika Lindfors
Niels Borup
Markku Lautamäki
Päivi Lempiö
Dan Nybondas
Heidi Silfvast

Rita Heinonen

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Myrskylän kunnan edustaja

Muut osallistujat Juha Ronkainen
Kerstin Perttilä

Vt. sivistystoimenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Vt. varhaiskasvatuspäällikkö

ASIAT § 68-70
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja

Erja Junna

Pöytäkirjanpitäjä

Juha Ronkainen
PÖYTÄKIRJA ON
TARKASTETTU

28.9.2012
Lapinjärvellä
Allekirjoitukset

Markku Lautamäki Päivi Lempiö
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI

1.10.2012
Lapinjärvellä

NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa Minna Toropainen Toimistovirkailija



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 20.9.2012 2

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Sivistylautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai-
seksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Lautamäki ja Päivi
Lempiö.
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68 § VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE)

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p: 040 556 1109

Lapinjärven sivistystoimessa on ollut haettavana varhaiskasvatuspäällikön
virka. Ilmoitus tehtävästä on ollut kunnan ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä
työvoimaministeriön sivuilla www.mol.fi. Määräaikaan 10.9.2012 klo.
17.00 mennessä virkaa olivat hakeneet taiteen maisteri Moona Waltari ja
lastentarhanopettaja Kerstin Perttilä.

Hakijalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-
ehdoista annetun lain (272/2005) § 10, 15 mukaista kelpoisuutta sekä riittä-
vää johtamistaitoa. Hakijoista ainoastaan Kerstin Perttilällä on virkaan vaa-
dittava muodollinen kelpoisuus. Pitkän lastentarhanopettajan uran lisäksi
Perttilällä on kuudentoista vuoden kokemus päiväkodinjohtajan tehtävistä.

Esittelijä on kutsunut Kerstin Perttilän lautakunnan haastateltavaksi koko-
uksen alkuun.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p: 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- se valitsee Kerstin Perttilän varhaiskasvatuspäällikön vir-

kaan
- koeaika on neljä kuukautta

KÄSITTELY: Pykälän käsittelyn aluksi lautakunta haastatteli Kerstin Per-
tilää todeten hakijan pitkän kokemuksen päiväkodin johtajan tehtävistä. Si-
vistyslautakunta keskusteli hakijan kanssa myös työajan jakautumisesta
hallinnon ja lapsiryhmässä työskentelyn välillä. Perttilän mukaan nykyinen
tilanne, jossa varhaiskasvatuspäällikön työajasta vain puolet on varattu hal-
linnollisiin tehtäviin, on riittämätön. Haastattelun jälkeen Perttilä poistui
salista.

Puheenjohtajan todettua hakijoiden vähäisen määrän sivistyslautakunta kes-
kusteli vaihtoehdosta laittaa varhaiskasvatuspäällikön virka uudelleen haet-
tavaksi. Viran uudelleen haku ei saanut kannatusta lautakunnassa. Lauta-
kunta yhtyi haastateltavan näkemykseen siitä, että hallinnollisiin tehtäviin
on varattava enemmän aikaa.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että
koeaika katsotaan alkaneeksi 6.8.2012, koska hakija on sivistystoimenjoh-
tajan päätöksellä hoitanut virkaa kyseisestä päivästä alkaen (sivistystoi-
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menjohtajan päätös 1.8.2012, § 50). Esittelijä ehdotti lisäksi, että toimenku-
vaa muutetaan siten, että 20 prosenttia työajasta varataan lapsiryhmässä
työskentelyyn ja 80 prosenttia hallinnollisiin tehtäviin.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se valitsee Kerstin Perttilän varhaiskasvatuspäällikön

virkaan,
- että koeaika on neljä kuukautta ja se katsotaan alkaneeksi

6.8.2012,
- että varhaiskasvatuspäällikön toimenkuvaa muutetaan si-

ten, että 20 prosenttia työajasta käytetään lapsiryhmässä
työskentelyyn ja 80 prosenttia työajasta hallinnollisiin
tehtäviin. Sivistyslautakunta pidättää oikeuden tarkistaa
toimenkuvan työajan jakautumista jatkossa.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 20.9.2012 5

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

69 § LÄHETEKESKUSTELU SIVISTYSPALVELUIDEN VUODEN 2013
TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA (LIITE)

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.8.2012 antanut hallintokunnille vuo-
den 2013 talousarvion laadintaohjeet. Laadintaohje pitää sisällään 251 952
euron menoleikkaukset sivistyspalveluille.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- keskustella talousarvion laadintaohjeista
- palata asiaan seuraavassa kokouksessaan

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta kävi vilkasta keskustelua vuoden 2013
talousarvioehdotuksesta. Sivistyslautakuntaa puhutti erityisesti Porlammin
yläasteen ja lukion koulusihteerin tehtävien järjestäminen nykyisen kou-
lusihteerin jäädessä eläkkeelle vuoden 2013 alussa. Lisäksi keskusteltiin
Hilda Käkikosken koulun opetusjärjestelyistä lukuvuonna 2013-2014. Si-
vistyslautakunta toivoi tietoja Porlammin yläasteen oppilas- ja opettajamää-
rän sekä tuntikehyksen muutoksista kuluneiden kolmen vuoden aikana. Si-
vistystoimenjohtajalle esitettiin toivomus mainitun katsauksen toimittami-
sesta lautakunnalle.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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70 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

Sivistystoimenjohtaja

§ 1-3

Varhaiskasvatuspäällikkö:

§ 161-166

vt. Varhaiskasvatuspäällikkö

§ 167-190

Kapellby skola rehtori:

§ 5-6

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 63-77

Pukaron koulun rehtori:

Hilda Käkikosken rehtori:

Porlammin yläasteen ja lukion vt.rehtori:

§ 1, 3-9, 11-14

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
69, 70

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
68

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


