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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: Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Annika
Lindforsin ja Heidi Silfvastin.

_____________
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64 § KULJETUSSUUNNITELMA / OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ JA
TARJOUKSET

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 huo-
mioidaan kuljetus myös aamupäivisin
- Tuomas Villikan tarjouksen reitille 13 hintaan 1,45€/km (ei
sisällä arvonlisäveroa)
- Hannu Tiira tarjouksen reitille 14 hintaan 1,35€/km ( sisältää
arvonlisäveron)
- Lapinjärven Taksiaseman tarjouksen reitille 10, 11 ja 12
hintaan 1,19€/km (hinta ei sisällä arvonlisäveroa)
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PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________

Kokouksen jälkeisenä päivänä esittelijälle tuotiin Lapinjärven kunnan si-
vistyslautakunnalle osoitettu kirje, joka oli saapunut 10.6.2011. Koska kuo-
ressa ei ollut tarjouspyynnössä esitettyä viitettä ”KULJETUSTARJOUS”,
kirjekuori avattiin. Kyseessä oli Etelä-Suomen Linjaliikenteen jättämä tar-
jous. Koska tarjous oli saapunut määräaikaan mennessä, on se otettava si-
vistyslautakunnan käsittelyyn. Tarjousta koskeva aineisto jaetaan kokouk-
sessa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta käsittelee Etelä-Suomen Linjaliikenteen
jättämän ostotarjouksen ja tekee uuden päätöksen kaikkien
tarjouskilpailua varten jätettyjen tarjousten pohjalta.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana sivistyslautakunta tutustui aineistoon. Ete-
lä-Suomen Linjaliikenne oli tehnyt tarjouksen reitille numero 10 hintaan
2,87€ / km (hinta sisältää arvonlisäveron) sekä reiteille 11 ja 14 hintaan
2,03€ / km (hinta sisältää arvonlisäveron). Sivistyslautakunta totesi, että
tarjous ei ollut kilpailukykyinen, minkä vuoksi sivistyslautakunta pitäytyi
edellisen kokouksen päätöksessä. Käsittelyn jälkeen esittelijä teki uuden
ehdotuksen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- pysyä sivistyslautakunnan edellisessä päätöksessä
- että Etelä-Suomen Linjaliikenteen tarjous on huomioitu ja

käsitelty, ja että asia merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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65 § MUUT ASIAT

1. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toi esille Lapinjärven kunnan vuoden
2010 toimintakertomuksessa olleet virheelliset tunnusluvut koulujen
oppilasmäärätilastoissa. Tunnuslukujen korjaaminen seuraavan budjetin
valmistelua varten on aloitettu, ja lopulliset korjaukset tehdään ennen
lukuvuoden 2011-2012 alkamista 16.8.2011 mennessä.

2. Lapinjärven kunnan uuden hallintosäännön uudistamista varten lauta
kunnilta on pyydetty asiasta lausunto. Sekä voimassa oleva hallinto-
sääntö että vireillä olevan uuden hallintosäännön luonnos on jo aikai-
semmin keväällä 2011 lähetetty lautakunnan jäsenille luettavaksi. Si-
vistyslautakunta päätti pitää 17.8.2011 klo 18 Work Shop –kokouksen,
missä laaditaan lopullinen lausunto hallintosääntö vietäväksi eteenpäin.
Kokouskutsu lähetään mahdollisuuksien mukaan lautakunnan jäsenille
sähköpostin välityksellä.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee kohdat 1 ja 2 tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi kohdat 1 ja 2 tiedoksi.
___________
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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
65

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
64

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


