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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Maria Lill-Smeds ja Timo
Virtala.
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23 § KÄSITELTÄVIEN ASIOIDEN JÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Varajäsenten ja Myrskylän edustajan läsnäolon kannalta esityslistan käsit-
telyjärjestystä on syytä muuttaa siten, että pykälät 38 ja 39 käsitellään py-
kälän 25 jälkeen ja että pykälä 37 käsitellään pykälän 33 jälkeen.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää muuttaa käsittelyjärjestystä yllä ole-
van ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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24 § OPETUKSEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA (LIITE)

Sivistyslautakunta 13.2.2013 § 4:

Valmistelija ja esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen p. 040
556 1109

Kunnanhallituksen esityslista 4.2.2013 § 38:

Sivistyslautakunta laatii, maaliskuun loppuun mennessä,

kouluille henkilöstöresurssin mitoittamiseksi opetuksen jär-

jestämissuunnitelma, joka ulottuu kohtuudella ennustettavissa

olevaan tulevaisuuteen, kuitenkin vähintään lukuvuodelle

2016-2017 asti.

Sivistystoimenjohtaja on valmistellut opetuksen järjestämissuunnitelmaa si-
vistyslautakunnalle. Suunnitelma tulee olemaan kaksiosainen, jonka en-
simmäinen vaihe valmistuu maaliskuun loppuun mennessä. Ensimmäinen
vaihe sisältää henkilöstöresurssin nykytilanteen kuvauksen. Valmistelutyö-
hön on tarkoituksenmukaista nimetä myös lautakunnan edustajat.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää nimetä puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan opetuksen järjestämissuunnitelmaa valmistele-
vaan työryhmään. Työryhmän koolle kutsujana toimii sivis-
tystoimenjohtaja.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että sivistystoimenjohtaja kuulee
jaostojen puheenjohtajia ennen suunnitelman esittelyä lauta-
kunnalle.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_________________

Sivistyslautakunta 27.3.2013 § 18:

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

Kiireellisen aikataulun johdosta opetuksen järjestämissuunnitelma annetaan
esityslistan saajille ja julkiseksi maanantaina 25.3.2013.

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

EHDOTUS: Sivistyslautakunta keskustelee järjestämissuunnitelmasta ja
päättää hyväksyä suunnitelman toimitetun liitteen mukaisesti.
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KÄSITTELY: Sivistyslautakunta keskusteli suunnitelmasta ja ehdotti yksi-
mielisesti korjauksia muutamiin kohtiin.

Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta keskustelee järjestämissuunnitelmasta ja
päättää hyväksyä suunnitelman, jossa on huomioitu lautakun-
nan esittämät korjaukset ja tarkennukset, esitettäväksi kun-
nanhallitukselle.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Kunnanhallitus 8.4.2013:

Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen osallistuu kokoukseen asiantun-
tijana.

EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus
- päättää merkitä opetuksen järjestämissuunnitelman tiedok-

si
- antaa sivistystoimelle ohjeen edelleen selvittää ja valmis-

tella opetuksen järjestämissuunnitelman luvussa 5.2.1 esi-
tetyt toimenpiteet vuoden 2014 talousarviota varten niin,
että luvussa esitetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa luku-
vuoden 2014-2015 alusta

- antaa sivistystoimelle ohjeen valmistella yhtenäiskoulun
muodostamista Hilda Käkikosken alakoulusta ja Porlam-
min yläkoulusta niin, että toimenpiteen voidaan toteuttaa
lukuvuoden 2014-2015 alusta.

KÄSITTELY: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen oli läsnä asiantun-
tijana tämän pykälän käsittelyn ajan.

Asian käsittelyn aluksi kunnanhallituksen jäsen Essi Vuorenjuuri ja kun-
nanhallituksen puheenjohtaja Ulla Onnila ilmoittivat olevansa esteellisiä
osallistumaan asian käsittelyyn, joten he poistuivat kokoushuoneesta asian
käsittelyn ajaksi.

Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Thomas Antas toimi puheenjohtaja-
na tämän pykälän osalta. Kokoukseen kutsuttiin varajäsenet Anni Simola ja
Osmo Kärnä.

Ensin käytiin yleiskeskustelu, jonka jälkeen ehdotus käytiin läpi kohta koh-
dalta.
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Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana ensimmäinen kohta hyväksyttiin yksi-
mielisesti.

Toisen kohdan käsittelyn aikana varajäsen Anni Simola ehdotti, että kohta
muutetaan muotoon ”antaa sivistystoimelle ohjeen edelleen selvittää ja
valmistella opetuksen järjestämissuunnitelman luvussa 5.2.1 esitetyt toi-
menpiteet vuoden 2014 talousarviota varten”. Ehdotus ei saanut kannatusta,
joten se raukesi. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt
esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Kolmannen kohdan käsittelyn aikana kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Thomas Antas ehdotti, että kolmas kohta poistetaan.
Kunnanhallituksen jäsen Rea Svennas kannatti Antaksen ehdotusta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty yk-
si esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja teki
seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat
esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Antaksen te-
kemää ja Svennaksen kannattamaa ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa
nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 JAA ja 4 EI ääntä yhden jäsenen ol-
lessa poissa (liite). Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisi ja Antaksen
ehdotus oli tullut kunnanhallituksen päätökseksi.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti
- todeta että kunnanhallituksen jäsen Essi Vuorenjuuri ja

kunnanhallituksen puheenjohtaja Ulla Onnila ovat esteelli-
siä osallistuman asian käsittelyyn

- todeta, että kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Thomas
Antas toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan

- todeta, että kokoukseen kutsuttiin kunnanhallituksen va-
rajäsenet Anni Simola ja Osmo Kärnä

- merkitä opetuksen järjestämissuunnitelman tiedoksi
- antaa sivistystoimelle ohjeen edelleen selvittää ja valmis-

tella opetuksen järjestämissuunnitelman luvussa 5.2.1 esi-
tetyt toimenpiteet vuoden 2014 talousarviota varten niin,
että luvussa esitetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa luku-
vuoden 2014-2015 alusta.

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

Opetuksen järjestämissuunnitelman luvussa 5.2.1 ehdotetaan Kirkonkylän
ja Pukaron yhdistämistä sellaisin järjestelyin, että yhteisen uuden koulun
opetus voitaisiin kokonaisuudessaan järjestää Lapinjärven kirkonkylällä.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti selvitys tulisi olla oletettavasti
laadittuna ennen kunnanhallituksen talousarvion 2014 raamipäätöstä.
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Vuonna 2012 hallintokunnille annettiin ohjeet talousarvion laatimiseksi
27.8.2012. Selvitystyöhön on siis ryhdyttävä heti.

Kuntaliitto on laatinut liitteenä olevan ohjeen ”Päätöksentekomenettely
kouluverkon muutoksissa”. Ohjeessa suositellaan, että selvitystyöhön koo-
taan työryhmä, joka koostuu viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä. Selvi-
tystyöryhmän esitys käsitellään lautakunnassa.

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

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- keskustella asiasta
- merkitä asian tiedoksi
- nimetä selvitystyöryhmään seuraavat jäsenet: lauta-

kunnan puheenjohtaja Päivi Lempiö, lautakunnan va-
rapuheenjohtaja Annika Lindfors ja vt. sivistystoi-
menjohtaja Juha Ronkainen

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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25 § SIVISTYSTOIMEN TÄYTTÖLUVAT

Kunnanhallitus 22.4.2013 § 91:
__________
Sivistyslautakunta 27.3.2013 § 19:

Sivistystoimessa tulee julistaa auki seuraavat toimet/virat:

Varhaiskasvatus:
-Päivähoitaja 1.8.2013 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen.
-Lastenhoitaja / lähihoitaja esiopetuksen täydentävään päivä-
hoitoon 1.8.2013 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työ-
suhteeseen.
-Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1.5.2013 alkaen toistai-
seksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Kirkonkylän koulu:
-Luokanopettajan viransijainen 1.8.2013-31.7.2014.
-Luokanopettajan viransijainen 1.8.2013-31.7.2014.
-Koulunkäynninohjaajan toimi vakinaista täyttämistä varten
1.8.2013 alkaen.

Kunnanhallituksen päätöksen (4.2.2013 § 66) mukaan
ennen kuin asianomainen viranomainen julkistaa toi-

mia/virkoja haettaviksi, sen tulee saada täyttölupa kunnan-

hallitukselta.

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

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- se pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttä yllämainitut vi-

rat/toimet.
- luvan saadessaan se julistaa haettaviksi mainitut toimet ja

julkaisee hakuilmoitukset kunnan internetsivuilla, kunnan
ilmoitustaululla sekä Työ- ja elinkeinoministeriön internet-
sivuilla www.mol.fi.

- haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja, lautakun-
nan puheenjohtaja ja viran-/toimen haltijan suora esimies:
rehtori tai varhaiskasvatuspäällikkö.

- se valtuuttaa sivistystoimenjohtajan laatimaan hakuilmoi-
tukset.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi esittelijä antoi lautakunnalle tiedoksi, että
varhaiskasvatuksen erityisopettajan määräaikaisessa virassa oleva Marinka
Ehrukainen on 18.3.2013 toimittanut sivistystoimelle ilmoituksen irtisa-
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noutumisestaan 30.4.2013 alkaen. Irtisanoutuminen käsitellään lautakunnan
seuraavassa kokouksessa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003 § 40) mukaan Ehrukai-
sen irtisanomisaika on 14 vuorokautta. Käytännössä Ehrukaiselle tullaan
myöntämään ero, koska lainmukaista perustetta muulle ei ole. Kun irtisa-
noutuminen on tiedossa on syytä julistaa haettavaksi varhaiskasvatuksen
erityisopettajan virka vakituista täyttämistä varten.

Muut varhaiskasvatuksen toimet ovat olleet määräaikaisesti täytettyinä
vailla kelpoisuutta olevilla työntekijöillä. Kirkonkylän koulun viransijai-
suudet ovat äitiysloman viransijaisuuksia. Koulunkäynninohjaan toimea ei
kuitenkaan toistaiseksi laiteta auki sillä toimeen on valittu vakituinen työn-
tekijä.

Sivistystoimessa tulee siis julistaa auki seuraavat toimet/virat:

Varhaiskasvatus:
-Päivähoitaja 1.8.2013 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen.
-Lastenhoitaja / lähihoitaja esiopetuksen täydentävään päivä-
hoitoon 1.8.2013 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työ-
suhteeseen.
-Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1.5.2013 alkaen toistai-
seksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Kirkonkylän koulu:
-Luokanopettajan viransijainen 1.8.2013-31.7.2014.
-Luokanopettajan viransijainen 1.8.2013-31.7.2014.

Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- se pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttä yllämainitut vi-

rat/toimet.
- luvan saadessaan se julistaa haettaviksi mainitut toimet ja

julkaisee hakuilmoitukset kunnan internetsivuilla, kunnan
ilmoitustaululla sekä Työ- ja elinkeinoministeriön internet-
sivuilla www.mol.fi.

- haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja, lautakun-
nan puheenjohtaja ja viran-/toimen haltijan suora esimies:
rehtori tai varhaiskasvatuspäällikkö.

- se valtuuttaa sivistystoimenjohtajan laatimaan hakuilmoi-
tukset.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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Valmistelija vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Sivistystoimenjohtaja pyytää täyttölupaa yllä mainittuihin tehtä-
viin/virkoihin. Sen lisäksi sivistystoimenjohtaja esittää kunnanhallitukselle
seuraavaa:

1) Sivistyslautakunnan päätöksen (27.3.2013 § 20) mukaisesti lautakunta
pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa Porlammin yläkoulun ja lukion
koulusihteerin toimen vakituista täyttämistä varten 1.8.2013 alkaen.

2) Porlammin yläasteen ja lukion biologian ja maantiedon opettajan siirty-
essä määräaikaisesti hoitamaan JOPO -opettajan tehtäviä sivistystoimen-
johtaja pyytää täyttölupaa biologian ja maantiedon tuntiopettajan valintaan
ajalle 1.8.2013-31.7.2014

3) Tyttöjen liikunnan opettaja on ilmoittanut jäävänsä vanhempainvapaalle
syyslukukaudeksi 2013. Sivistystoimenjohtaja pyytää kunnanhallitukselta
täyttölupaa tyttöjen liikunnan tuntiopettajan palkkaamiseksi syyslukukau-
delle 2013.

4) Sivistystoimessa on vireillä kolme vuorotteluvapaa-anomusta. Tähän
mennessä hakemuksia on jätetty kaksi:
-Kapellby skolan rehtori Christian Almgren ajalle 9.8.2013-31.5.2014.
-Porlammin yläkoulun fysiikan ja kemian lehtori Teri Kainulainen ajalle
9.8.2013-19.12.2013.
Vuorotteluvapaa ei määritelmällisesti voi toteutua ilman työttömän työnha-
kijan palkkaamista kuntaan. Työtön työnhakija voidaan palkata myös kun-
nan muiden hallintokuntien palvelukseen. Sivistystoimenjohtaja pyytää
kunnanhallitukselta lupaa vuorotteluvapauksien järjestämiseksi ilman muo-
dollista täyttölupamenettelyä.

5) Porlammin lukion matematiikan ja tietotekniikan lehtori on valittu kun-
nan toiseen virkaan. Irtisanoutumista odotellessa tulee lukion ensi lukuvuo-
den matematiikan opetuksen järjestämistä valmistella. Sivistystoimenjohtaja
ehdottaa sivistyslautakunnalle, että lukion matematiikan ja tietotekniikan
lehtorin virka muutetaan matematiikan ja fysiikan lehtorin viraksi. Kyseinen
virka on monikäyttöisempi nykyisessä oppilastilanteessa. Sivistystoimen-
johtaja pyytää ennakoivasti sivistyslautakunnalle täyttölupaa Porlammin lu-
kion matematiikan ja fysiikan viran vakituista täyttämistä varten.

6) Kirkonkylän koulun koulunkäynninohjaajan jatkaessa muissa tehtävissä
kunnassa lukukaudella 2013-2014 tulee koulun kyseinen tehtävä täyttää. Si-
vistystoimenjohtaja pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa määräaikaisen
koulunkäynninohjaajan palkkaamiseksi Kirkonkylän kouluun ajalle
9.8.2013-31.5.2014.



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 25.4.2013 12

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

7) Porlammin yläasteen teknisen työn lehtorin virka on vailla vakinaista
täyttämistä. Teknisen työn lehtorin opetusvelvollisuus on 24 tuntia ja viime
vuosien ongelmana on ollut tämän tuntimäärän asianmukainen täyttäminen.
Porlammin yläasteen ja lukion rehtoraatti on käynyt keskusteluja yhteisestä
virkajärjestelystä Loviisan Myllyharjun koulun kanssa. Aidosti koko kunnan
yhteinen teknisen työn lehtorin virka on myös yksi vaihtoehto, josta sivis-
tyslautakunta tulee oletettavasti keskustelemaan.

Kevään ollessa pitkällä ja teknisen työn lehtoreiden tarjonta tunnetusti vä-
häistä pyytää sivistystoimenjohtaja ennakoivasti sivistyslautakunnalle täyt-
tölupaa kyseisen tehtävän järjestämistä varten seuraavin mahdollisin vaihto-
ehdoin:
a) vakituinen koko kunnan koulutoimen yhteinen teknisen työn lehtori
1.8.2013 alkaen
b) vakituinen Loviisan kanssa yhteinen teknisen työn lehtori 1.8.2013 alka-
en
c) teknisen työn päätoiminen tuntiopettaja nykyistä pienemmällä opetusvel-
vollisuudella 1.8.2013 alkaen

8) Varhaiskasvatukseen tarvitaan määräaikainen päivähoitaja ajalle
12.8.2013-31.5.2014. Sivistystoimenjohtaja pyytää kunnanhallitukselta
täyttölupaa kyseiseen toimeen.

9) Sivistystoimenjohtaja pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa sille, että
kunnan sivistystoimeen voitaisiin työllistää yksi siviilipalvelusmies
1.8.2013 alkaen.

Yhteenvetona:
1) Päivähoitaja 1.8.2013 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhtee-

seen.
2) Lastenhoitaja / lähihoitaja esiopetuksen täydentävään päivähoitoon

1.8.2013 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
3) Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1.5.2013 alkaen toistaiseksi voimas-

sa olevaan virkasuhteeseen.
4) Luokanopettajan viransijainen 1.8.2013-31.7.2014. (Kirkonkylä)
5) Luokanopettajan viransijainen 1.8.2013-31.7.2014. (Kirkonkylä)
6) Porlammin yläkoulun ja lukion koulusihteerin toimen vakituinen täyt-

täminen 1.8.2013 alkaen
7) Porlammin yläasteen ja lukion biologian ja maantiedon tuntiopettaja

ajalle 1.8.2013-31.7.2014
8) Porlammin yläasteen ja lukion tyttöjen liikunnan tuntiopettajan palk-

kaamiseksi syyslukukaudelle 2013.
9) Kahden vuorotteluvapaushakemusten järjestäminen ilman muodollista

täyttölupamenettelyä
10) Porlammin lukion matematiikan ja fysiikan viran vakituinen täyttämi-

nen, mikäli nykyinen viranhaltija irtisanoutuu
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11) Määräaikainen koulunkäynninohjaaja Kirkonkylän kouluun ajalle
9.8.2013-31.5.2014.

12) Porlammin yläkoulun teknisen työn opettajan tehtävien järjestäminen
13) Varhaiskasvatuksen määräaikainen päivähoitaja ajalle 12.8.2013-

31.5.2014
14) Siviilipalvelusmiehen työllistäminen 1.8.2013 alkaen.

Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen osallistuu asiantuntijana tämän
pykälän käsittelyn ajan.

EHDOTUS(KJ): Kunnanhallitus päättää
- myöntää täyttöluvat esityksen mukaisesti.

_______________

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

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valtuuttaa sivistystoimenjohtajan valmistelemaan

Porlammin yläkoulun teknisen työn opettajan viran
täyttöä

- ohjeistaa koulujen rehtoreita huomioimaan
Opetuksen järjestämissuunnitelmassa ehdotetut toi-
menpiteet ja tuntikehyksen lukuvuoden 2013-2014
suunnittelussa.

- pyytää koulujen rehtoreilta kirjalliset suunnitel-
mat lukuvuodesta 2013-2014 joista ilmenee tuntikehys
ja sen jakautuminen opettajien kesken, perjantaihin
17.5.2013 mennessä

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi esittelijä täydensi hallituksen hyväksymää
täyttölupalistaa seuraavasti:
15) Ruotsinkielisen lastentarhanopettajan toimen vakituinen täyttäminen
1.8.2013 alkaen.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että
myös varhaiskasvatuspäällikkö toimittaisi lautakunnalle suunnitelman hen-
kilöstön käytöstä ja lukuvuoden 2013-2014 suunnitelmista perjantaihin
17.5.2013 mennessä.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valtuuttaa sivistystoimenjohtajan valmistelemaan

Porlammin yläkoulun teknisen työn opettajan viran
täyttöä

- ohjeistaa koulujen rehtoreita huomioimaan
Opetuksen järjestämissuunnitelmassa ehdotetut toi-
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menpiteet ja tuntikehyksen lukuvuoden 2013-2014
suunnittelussa.

- pyytää koulujen rehtoreilta kirjalliset suunnitel-
mat lukuvuodesta 2013-2014 joista ilmenee tuntikehys
ja sen jakautuminen opettajien kesken, perjantaihin
17.5.2013 mennessä

- pyytää varhaiskasvatuspäälliköltä kirjallisen
suunnitelman lukuvuoden 2013-2014 tilanteesta hen-
kilöstön sijoittumisen osalta.

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

Kunnanhallitus 18.6.2012§ 105:

Hilda Käkikosken koulun rehtori ja opettaja Juha Heinonen on 4.6.2012
toimittanut kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen
päätöksestä 14.5.2012 § 84. Heinonen on täydentänyt oikaisuvaatimustaan
sähköpostilla 5.6.2012.

Hilda Käkikosken koulussa työskentelevä lastentarhanopettaja Anne Perttilä
on 5.6. toimittanut oikaisuvaatimuksen hänen työtehtäväänsä koskevassa
asiassa viitaten kunnanhallituksen kokoukseen 14.5.2012.

Kunnanhallitus päätti 14.5.2012 § 84
- myöntää luvan täyttää 1.8.2012 – 31.7.2013 väliseksi ajaksi luokan-

opettajan virka, jonka sijoituspaikka on Hilda Käkikosken koulu
- antaa sivistyslautakunnalle tehtäväksi laatia vuoden loppuun mennessä

ehdotuksen, miten huomioida uuden kolmiportaisen tuen mallin vaiku-
tukset koulukohtaisiin opettajamääriin verrattuna voimassa olevaan
valtuustoon päätökseen vuodelta 2003

Heinosen oikaisuvaatimus
Heinonen esittää oikaisuvaatimuksessaan, että  (1) kyseisen pykälän val-
mistelussa on menetelty hyvän hallintotavan vastaisesti. Yhden koulun yh-
den tehtävän esiin nostaminen tilanteessa, jossa kunnassa on muitakin muo-
dollisesti epäpäteviä opettajia hoitamassa tehtäväänsä ilman hakumenettelyn
tuomaa vahvistusta, on Heinosen mielestä ristiriidassa hallinnon oikeusperi-
aatteiden kanssa (Hallintolaki 6 §). Lain hengen toteutuminen edellyttäisi
myös muiden työtehtävien seikkaperäistä selvittämistä ja haettavaksi julis-
tamista.

Sekä hallinto- että kuntalaki yhdistettynä lainsäädännön pohjana olevaan
maan tapaan edellyttävät (2) Heinosen mielestä asioiden läpinäkyvää ja hy-
vissä ajoin tapahtuvaa valmistelua. Tämän asian valmistelussa ei näin ole
menetelty. Kyseessä olevan tehtävän haltija sai 20.4. Heinosen mukaan
suullisesti kuulla olevansa epäpätevä hoitamaan tehtäväänsä, vaikka tähän
mennessä hänen kelpoisuuttaan ei ole kyseenalaistettu. Lastentarhanopetta-
jan pätevyys yhdistettynä 15 opintoviikon esi- ja alkuopetuksen opintoihin
on aiemmin tulkittu riittäväksi yhdistelmäksi esi- ja alkuopetuksen opettajan
tehtävien hoitamiseksi varsinkin, kun merkittävä osa työstä koostuu esi-
opetuksesta.

Heinonen kirjoittaa, että (3) hänen asemansa kunnan viranhaltijana, jonka
alkuperäinen sijoituspaikka on Hilda Käkikosken koulu, on sivuutettu. Kun
Hilda Käkikosken koulun oppilasmäärä laski kaksi vuotta sitten, ei koulussa
enää riittänyt tunteja kokopäiväisen tehtävän hoitamiseksi. Heinonen suos-
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tui siirtymään väliaikaisesti yläkouluun ja lukioon, muodollisesti päteväksi
musiikinopettajaksi ja muodollisesti epäpäteväksi erityisopettajaksi. Aiem-
min hän oli hoitanut musiikin opetuksen luokanopettajan tehtävän ohella.
Jos hänen tulee palata takaisin Hilda Käkikosken kouluun ja tässä tapauk-
sessa esi- ja alkuopetuksen pariin, joutuu yläkoulu etsimään opettajakun-
taansa ainakin erityispedagogiikkaan ja kenties myös musiikkiin erikoistu-
neen opettajan.

Hilda Käkikosken koulun opettajakunnan järkevät ja harkitut ehdotukset lu-
kuvuoden 2012–2013 opetuksen järjestämiseksi on (4) Heinosen mielestä
sivuutettu, vaikka niiden mukaan toimiminen olisi yksinkertaisin ratkaisu
ensi lukuvuotta silmällä pitäen.

Heinosen oikaisuvaatimus ei sinänsä täytä kunnanhallituksen pöytäkirjaan
liitettyjä oikaisuvaatimusohjeita, kun siitä ei käy vaatimus ilmi. Pyynnöstä
Heinonen on täydentänyt oikaisuvaatimustaan. Sähköpostissaan Heinonen
toteaa, että jos on niin, että kunnanhallituksen päätös tarkoittaa että hallin-
tokunta tekee asiassa parhaaksi katsomallaan tavalla niin Heinosen mielestä
päätös on ok.

Anne Perttilän oikasuvaatimus
Perttilä vaatii oikaisua työtehtäväänsä koskevassa asiassa. Perttilän mielestä
tehtiin kunnanhallituksessa päätös, jonka mukaan tehtävä, jota hän hoitaa
voidaan julistaa auki.

Perttilä toteaa, että hän on hoitanut esi- ja alkuopetuksen opettajan tehtäviä
Hilda Käkikosken koulussa vuodesta 1997 alkaen. Aiemmin ei ole Perttilän
mukaan hänen pätevyyttään kyseenalaistettu. Lastentarhanopettajan koulu-
tuksen lisäksi Perttilä on oikaisuvaatimuksensa mukaan suorittanut esi- ja
alkuopetuksen perusopinnot 15 ov. Aluksi Perttilä opetti vain esiopetusop-
pilaita, mutta hän on jo pitkään opettanut myös 1.-2. luokan oppilaita.

Perttilän mielestä työnantaja ei kohtele häntä tasaveroisesti muiden kunnan
työntekijöiden kanssa.

Kelpoisuus
Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mu-
kaan (14.12.1998/986) § voidaan väliaikaisesti enintään vuoden ajaksi mää-
rätä opetusta antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edel-
lyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä antamaan ope-
tusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän edellyttämät kelpoi-
suusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei ole määräystä annettaessa saatavilla
tai jos siihen on muu erityinen syy.

Saman asetuksen mukaan luokanopetusta on kelpoinen antamaan henkilö,
joka on suorittanut:
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1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen tai vä-
hintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa ope-
tettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä vähin-
tään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pe-
dagogiset opinnot;
2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen mukai-
sen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut opinnot; tai
3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen
koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon.

Kelpoisuusasetuksen 23 §:n mukaan otetaan vailla muodollista kelpoisuutta
oleva opettaja aina määräajaksi – enintään vuodeksi kerrallaan. Työnantajan
on pyrittävä aktiivisesti täyttämään opettajanvirat ja tuntiopettajuudet kel-
poisuusehdot täyttävillä henkilöillä. Avoinna olevat virat onkin tarkoituk-
senmukaisin väliajoin julistettava haettavaksi pätevien opettajien saamisek-
si. Vailla muodollista kelpoissuuta olevien palkkaaminen peräkkäin ei täytä
lainsäädännön henkeä kelpoisten henkilöiden rekrytoimiseksi virkasuhtei-
siin. Kelpoisuusvaatimukset ovat ainakin muodollisesti eräs opetuksen laa-
dun tae.

Esiopetus annetaan tällä hetkellä Hilda Käkikosken koulussa 1.-2. luokkien
kanssa yhdistetyssä ryhmässä. Lapinjärvellä on päätetty, että esiopetus jär-
jestetään omassa ryhmässä jos siihen saadaan vähintään 7 lasta. Tämä tar-
koittaa, että valtaosa yhdistetyn ryhmän työstä on Hilda Käkikosken koulus-
sa on alkuopetus. Alkuopetuksessa toimivalta opettajalta vaaditaan luokan-
opettajan kelpoisuus.

Asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
(14.12.1998/986) todetaan (§7), että
- esiopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on tämän asetuksen

mukaan kelpoinen antamaan luokanopetusta
- opetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetusta saavia oppilaita, esiope-

tusta on kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on suorittanut:
1) soveltuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja tutkintoon si-

sältyvinä tai erillisinä joko yliopistojen tutkinnoista annetun valtio-
neuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut
opinnot tai kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulu-
tuksesta annetun asetuksen 11 §:ssä tarkoitetut 35 opintoviikon laa-
juiset ammatillisia valmiuksia antavat opinnot; taikka

2) lastentarhanopettajan tutkinnon.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 24.3.2010 § osoittaa lukuvuodeksi
2010-2011 Hilda Käkikosken koululta yksi opettajan virka kunnan toiseen
kouluun. Syy siirtoon oli oppilasmäärän lasku. Hilda Käkikosken koulussa
tulee oppilasennusteen mukaan olemaan seuraavana lukuvuonna 2012-2013
36 oppilasta (44 oppilasta 2010-2011 ja 40 oppilasta 2011-2012). Sivistys-
lautakunta ei ole päättänyt siirtää virkaa takaisin Hilda Käkikosken kouluun.
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Kunnanjohtaja on maanantaina 14.5.2012 laittanut rehtorille/koulujen joh-
tajille viestin opettajatilanteesta kouluissa. Vastausten perusteella voidaan
todeta, että Kirkonkylän koulun, Kapellby skolanin ja Pukaron koulun kai-
killa alkuopetuksen/alakoulujen viranhaltijoilla on muodollinen kelpoisuus
luokanopettajan virkaan. Kirkonkylän koululla ja Kapellby skolanilla on
erilliset esiopetusryhmät. Asiassa kohdellaan kunnan kaikki alakoulut tasa-
vertaisesti kun myös vaaditaan, että Hilda Käkikosken koulun opettajilla
olisi muodollinen kelpoisuus koulun opetusryhmiä ajatellen. Alakoulujen
opettajavalinnat suorittaa sivistyslautakunnan jaostot (suomenkielinen ja-
osto tai ruotsinkielinen jaosto).

Yläkoulussa on parhaillaan haussa historian ja yhteiskuntaopin tuntiopetta-
jan paikka sekä erityisopettajan virka. Porlammin Yläkoulussa on opettajia
vailla muodollista kelpoisuutta kun seuraava lukukausi alkaa. Koulun tulee
aktiivisesti pyrkiä täyttämään kaikki nämä paikat muodollisesti pätevillä
opettajilla mahdollisimman pian.

Koulun henkilökunnan kannanotot
Hilda Käkikosken koulun opettajakunta on 23.4.2012 lähettänyt kirjeen si-
vistyslautakunnalle ja kunnanhallitukselle. Kirjeessään opettajat toteavat,
että koulun toiminta kahden luokanopettajan työpanoksella on mahdotonta
ja että luokkajaot pitäisi tehdä siten, että luokat 0, 1 ja 2 opiskelisivat sa-
massa ryhmässä ja luokat 3,4,5,6 yhdessä ryhmässä. Pienempien ryhmässä
olisi 15 oppilasta, joista vähintään neljällä erityisen tuen päätös. Isompien
ryhmässä 21 oppilasta, joista vähintään viidellä erityisen tuen päätös. Kun
oppilaalla on erityisen tuen päätös, hänelle on laadittava henkilökohtainen
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Opetus hänen koh-
dallaan toteutetaan yksilöllisesti, eri tavalla kuin muiden oppilaiden koh-
dalla. Hilda Käkikosken oppilaista on ensi vuonna vähintään 25 % erityisen
tuen päätöksellä opiskelevia.

Sähköpostiviestissään 11.5.2012 opettajakunta ehdottaa, että he voisivat
jatkaa kuten kuluvana lukuvuonna myös lukuvuonna 2012-2013. Heidän
mielestä olisi sopiva aika mahdolliselle virkojen auki laittamiselle tammi-
kuussa 2013 kun opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma nyt on kun-
nassa kesken.

Viranhaltijan siirtäminen
Kunnallisen viranhaltijalain mukaan (24§) voidaan siirtää viranhaltija toi-
seen virkasuhteeseen; ”viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen,
jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopi-
vana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhal-
tijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjeste-
lyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän
on antanut siirtoon suostumuksensa”.
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Kunta voisi siirtää Perttilää toiseen virkaan ottaen huomioon, että hänet on
palkattu esiopetukseen 1997 opetusryhmään, johon ei kuulunut perusope-
tusta saavia oppilaita ja että nykyään Hilda Käkikosken ryhmänjako on
muuttunut niin että opetusryhmässä on myös perusopetusta saavia oppilaita.
Kunta etsii parhaillaan myös lastentarhanopettajia, eli vapaita paikkoja joi-
hin Perttilällä on kelpoisuus on saatavana kunnassa. Perttilä on virkasuh-
teessa toimiessaan koulussa opettajana.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- todeta, että oikaisuvaatimukset eivät johda toi-

menpiteisiin
- ohjeistaa sivistyslautakuntaa, että

- lautakunnan tai muun toimivaltaisen viranomaisen tu-
lisi syksyllä julistaa sellaiset opetustoimen virat, joiden
viranhaltija on vailla muodollista kelpoisuutta haetta-
vaksi 1.1.2013 alkaen

- tällaisia virkoja tulisi tulevaisuudessa julistaa haetta-
vaksi kaksi kertaa vuodessa, esimerkiksi aina syys- tai
kevätlukukauden alettua

- nykyiset virkajärjestelyt Hilda Käkikosken koulussa ja
Porlammin yläasteella voitaisiin pitää sellaisinaan seu-
raavan lukukauden loppuun asti.

KÄSITTELY: Asian käsittelyn aluksi valtuuston puheenjohtaja Aino Vil-
likka ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn ja poistui
kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Keskustelun aikana kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Ari Koivisto eh-
dotti että ehdotuksen toisen kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta yhdis-
tetään muotoon ”lautakunnan tai muun toimivaltaisen viranomaisen tulee
julistaa sellaiset opetustoimen virat, joiden viranhaltija on vailla muodol-
lista kelpoisuutta haettavaksi vuosittain”. Kunnanhallituksen jäsen Marketta
Takkala kannatti Koiviston ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdo-
tus, jota oli kannatettu. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen,
joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA
ja ne, jotka kannattavat Koiviston tekemää ja Takkalan kannattamaa ehdo-
tusta äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 JAA
ja 8 EI ääntä (liite) joten jäsen Koiviston ehdotuksesta oli tullut kunnanhal-
lituksen päätös.

Lisäksi kunnanhallituksen I vara puheenjohtaja Ari Koivisto ehdotti, että
toisen kohdan viimeinen alakohta muutetaan muotoon ”nykyiset virkajär-
jestelyt Hilda Käkikosken koulussa ja Porlammin yläasteella voitaisiin pitää
sellaisinaan seuraavan lukuvuoden loppuun asti”. Kunnanhallituksen jäsen
Marketta Takkala kannatti Koiviston ehdotusta.



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 25.4.2013 20

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty
esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu. Puheenjoh-
taja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannat-
tavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Koiviston
tekemää ja Takkalan kannattamaa ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa ni-
menhuutoäänestyksessä annettiin 1 JAA ja 7 EI ääntä yhden jäsenen pidät-
täydyttyä äänestämästä (liite) joten jäsen Koiviston ehdotuksesta oli tullut
kunnanhallituksen päätös.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti
- todeta, että valtuuston puheenjohtaja Aino Vil-

likka on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn
- todeta, että oikaisuvaatimukset eivät johda toi-

menpiteisiin
- ohjeistaa sivistyslautakuntaa, että

- lautakunnan tai muun toimivaltaisen viranomaisen tu-
lee julistaa sellaiset opetustoimen virat, joiden viran-
haltija on vailla muodollista kelpoisuutta haettavaksi
vuosittain

- nykyiset virkajärjestelyt Hilda Käkikosken koulussa ja
Porlammin yläasteella voitaisiin pitää sellaisinaan seu-
raavan lukuvuoden loppuun asti.

__________________

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

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.
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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.

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.
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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 valmistelemaan

Anne Perttilän sijoittamista Peikkolaakson lastentar-
hanopettajan toimeen

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

- kuulemistilaisuudessa työnantajaa edustavat sivistys-
lautakunnan puheenjohtaja ja sivistystoimenjohtaja

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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27 § VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN IRTISANOUTUMINEN

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

Marinka Ehrukainen on 18.3.2013 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut irtisa-
noutuvansa varhaiskasvatuksen erityisopettajan määräaikaisesta virastaan
30.4.2013 alkaen.

Marinka Ehrukaisen irtisanomisaika on 14 päivää.

Sivistystoimenjohtaja on yhdessä varhaiskasvatuspäällikön kanssa neuvo-
tellut Marinka Ehrukaisen toimimisesta osa-aikaisena työsuhteisena kon-
sulttina irtisanoutumisensa jälkeen siihen asti kunnes uusi viranhaltija on
aloittanut tehtävässään. Työsuhteen tarkemmista ehdoista sovitaan myö-
hemmin.

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

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- myöntää eron Marinka Ehrukaiselle 30.4.2013

alkaen
- valtuuttaa varhaiskasvatuspäällikkö Kerstin

Perttilän solmimaan osa-aikaisen työsuhteen Ma-
rinka Ehrukaisen kanssa, mikäli varhaiskasvatuk-
sessa ilmenee tarvetta konsultoivalle erityisopetuk-
selle.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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28 § ANETTE WECKMANIN IRTISANOUTUMINEN LASTENTARHANOPETTAJAN
TOIMESTA

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

Anette Weckman on 3.4.2013 päivätyllä kirjeellään irtisanoutunut lastentar-
hanopettajan toimestaan 31.5.2013 alkaen.

Anette Weckmanin irtisanomisaika on 14 vuorokautta.

Esittelijä: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- myöntää eron Anette Weckmanille 31.5.2013 al-

kaen
- pyytää kunnanhallitukselta lupaa viran täyttämi-

seksi
- luvan saatuaan julistaa haettavaksi lastentarhan-

opettajan toimen vakituista täyttämistä varten 1.8.2013
alkaen

- valtuuttaa sivistystoimenjohtajan laatimaan ha-
kuilmoituksen

KÄSITTELY: Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- myöntää eron Anette Weckmanille 31.5.2013 al-

kaen
- pyytää kunnanhallitukselta lupaa viran täyttämi-

seksi
- luvan saatuaan julistaa haettavaksi lastentarhan-

opettajan toimen vakituista täyttämistä varten 1.8.2013
alkaen

- valtuuttaa sivistystoimenjohtajan laatimaan ha-
kuilmoituksen

- julkaista hakuilmoituksen Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön internetsivuilla www.mol.fi sekä kunnan vi-
rallisilla julkaisukanavilla

- valita haastattelijoiksi varhaiskasvatuspäällikön,
lautakunnan jäsen Timo Virtalan ja vt. sivistystoimen-
johtajan.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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29 § LUOTTAMUSHENKILÖN ESTEELLISYYDESTÄ

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

Ennen avustushakemusten käsittelyä on syytä kerrata mitä kuntalaki toteaa
virkamiehen ja luottamushenkilön esteellisyydestä. Esteellisyyttä käsitellään
kuntalain (365/1995) pykälässä 52, jossa erityisesti todetaan että luottamus-
henkilöön sovelletaan hallintolain pykäliä 27-30.

Hallintolaki (434/2003) § 27:

Esteellisyys

Virkamies (lautakunnan jäsen, esit. huom.)  ei saa osallistua

asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on

esteellinen.

Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös

monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn

osallistuvaa sekä tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa.

§ 28:
Esteellisyysperusteet

Virkamies on esteellinen:

1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen;

2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asian-

osaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa eri-

tyistä hyötyä tai vahinkoa;

3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai

vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoite-

tulle läheiselleen;

4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liitty-

vässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle

asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahin-

koa;

5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu lähei-

sensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastetta-

van toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä

vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valti-

on liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai
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jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai va-

hinkoa;

6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu lähei-

sensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen

rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liit-

tyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai

7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityi-

sestä syystä vaarantuu.

Läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa:

1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, si-

sarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten

erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön

puolisoa;

2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan,

virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa;

sekä

3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, van-

hempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puo-

lisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia.

Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puo-

lisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa

olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöi-

tä.

Kuntalaissa todetaan lisäksi, että esteellisen henkilön on ilmoitettava es-
teellisyydestään.

Hallintolain § 29 selventää esteellisyyden toteamista:

Virkamiehen esteellisyyttä koskeva kysymys on ratkaistava

viipymättä.

Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Mo-

nijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä

päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin päättää

myös muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Jäsen tai

esittelijä saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsit-

telyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen

eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saata-

vissa esteetöntä henkilöä.
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Esittelijä: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
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30 § TOIMINTA-AVUSTUSTEN MÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN VUODELLE 2013

Sivistyslautakunta 13.2.2013 §9:

Vuoden 2013 sivistyslautakunnan talousarviossa on avustuksiin varattu yh-
teensä 25 000 euroa. Lapinjärven kunnassa on perinteisesti avustukset jaettu
seitsemään osaan: Hankinta- ja korjausavustukset, koulutusavustukset, lii-
kuntapaikka-avustukset, talkooavustukset, kotiseutu- ja museoavustukset,
toiminta-avustukset ja ohjaaja-avustukset.

Yhdistykset ja toimijat ovat voineet hakea avustuksia kahdessa erässä. Toi-
minta- ja talkoo-avustukset, sekä kotiseutu ja museoavustukset ovat olleet
haettavana maaliskuun loppuun mennessä. Toiminta-avustuksia myönne-
tään Lapinjärveläisille nuoriso-, liikunta- ja kulttuurityötä tekeville aatteelli-
sille yhdistyksille, ryhmille ja yksityisille. Kotiseutu- ja museoavustus on
keskitetty nimen mukaiseen toimintaan.

Talkooavustukset on tarkoitettu kylien talkootoiminnan edistämiseen eli
erilaisiin pienimuotoisiin rakennushankkeisiin ja kylien ympäristön paran-
tamishankkeisiin. Hankkeisiin tulee laatia kustannusarvio, jonka loppu-
summasta vähintään 50 % on talkootyötä. Hankkeiden valmistuttua on lau-
takunnalle toimitettava tositekopioita avustusta vastaava määrä.

Suurin osa avustuksista on perinteisesti myönnetty toiminta-avustuksiin.
Toiminta-avustuksia on myönnetty yhdistysten ylläpitämään liikunta- ja
kulttuuritoimintaan sekä tapahtumiin. Sivistystoimen talousarviossa vuo-
delle 2013 todetaan, että vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on lisätä kunta-
laisten ja paikallisten yhdistysten osallistumista. Toiminta-avustuksen
myöntämisen kriteerinä on hakijan edellisen vuoden osallistujamäärä, joka
tulee ilmetä hakemukseen liitetystä vuoden 2012 toimintakertomuksesta.

Hankinta- ja korjaus-, liikuntapaikka, ohjaaja- ja koulutusavustuksia on pe-
rinteisesti voitu hakea lokakuun loppuun mennessä ja avustukset on myön-
netty kuitteja vastaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
1. se julistaa toiminta-, talkoo-, sekä kotiseutu- ja museo-

avustukset haettavaksi 31.3.2013 mennessä. Ilmoitus jul-
kaistaan Loviisan Sanomissa, Östra Nylandissa, kunnan
ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla.

2. yllä mainittuja avustuksia myönnetään yhteensä 17 500 €
seuraavasti:

- toiminta-avustukset: 15 000 €
- talkooavustukset: 1500 €
- kotiseutu- ja museoavustukset: 1000
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3. se julistaa haettavaksi 09.11.2013 mennessä kuitteja vas-
taan hankinta/korjaus-, koulutus-, liikuntapaikka ja ohjaa-
ja-avustukset ajalta 1.11.2012-30.10.2013. Ilmoitus yhdes-
sä kohdan 1 avustusten kanssa julkaistaan Loviisan Sano-
missa ja Östra Nylandissa. Erillinen ilmoitus koskien koh-
dan kaksi mukaisia avustuksia julkaistaan kunnan ilmoi-
tustaululla ja internetsivuilla toistamiseen kuukautta ennen
ko. ajankohtaa.

4. yllä mainittuja avustuksia myönnetään yhteensä 7500 €
seuraavasti:

- liikuntapaikka-avustukset: 5000 €
- hankinta- ja korjausavustukset: 2000€
- ohjaaja-avustukset: 500€

5. koulutusavustusta ei myönnetä enää vuonna 2013.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi lautakunnan jäsen Sari Nurmi ehdotti, että
pykälän käsittelyn yhteydessä olisi käsiteltävä myös lautakun-
nan tehtäviin kuuluva urheilijoiden palkitseminen. Lautakun-
nan jäsen Markku Rantanen kannatti Nurmen ehdotusta.

Lautakunnassa käytiin keskustelua Nurmen ehdotuksen poh-
jalta mutta todettiin, että urheilijoiden palkitsemiseen palattai-
siin myöhemmin. Keskustelun päätteeksi Nurmi veti vastaeh-
dotuksensa takaisin, jolloin puheenjohtaja totesi, ettei äänes-
tykseen ollut tarvetta.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________

Valmistelija: Uimahallin valvoja/liikunnanohjaaja Juha Muotka ja
Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Toiminta-avustukset on selkeyden vuoksi ryhmitelty hakemusten saapumi-
sen jälkeen kolmeen erikseen käsiteltävään osaan:

1) Liikunnan toiminta-avustukset (Haettu yhteensä 15 700,00 €)
2) Nuorisotoiminnan toiminta-avustukset (Haettu yhteensä 20 447,00 €)
3) Kulttuurin toiminta-avustukset (Haettu yhteensä 10 400,00 €)
Yhteensä toiminta-avustuksia haettiin 46 547,00 €

Jaon myötä myös lautakunnan jäsenten esteellisyyttä voidaan paremmin tar-
kastella.

Mukaillen edellisen ja kuluvan vuoden haettuja avustusmäärärahoja toi-
minta-avustusta voitaisiin jakaa edellä mainituille toiminta-alueille seuraa-
vasti:
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1) Liikunnan toiminta-avustukset: 5300 €
2) Nuorisotoiminnan toiminta-avustukset: 6600 €
3) Kulttuurin toiminta-avustukset: 3100 €

Esittelijä: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- myöntää toiminta-avustusta kolmelle erilliselle toi-

minta-alueelle seuraavasti:
1) Liikunnan toiminta-avustukset: 5300 €
2) Nuorisotoiminnan toiminta-avustukset: 6600
3) Kulttuurin toiminta-avustukset: 3100 €

- käsitellä toiminta-avustukset kolmena erillisenä pykä-
länä kolmen toiminta-alueen kesken.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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31 § LIIKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET(LIITE)

Valmistelijat: Liikunnanohjaaja/uimahallin valvoja Juha Muotka ja
Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Selkeiden jakoperusteiden ja -sääntöjen puuttuessa toiminta-avustusten
esityksessä on noudatettu seuraavia perusteita:

Avustuksen myöntämisessä on kiinnitetty huomiota yhdistyk-
sen avustuksen tarpeeseen, toiminnan määrään, laatuun ja
laajuuteen. Kaikki avustettava toiminta on ollut liikunta-, nuo-
riso- ja kulttuuritoimintaa - siis yhdistyksen sääntömääräistä
toimintaa.

Yksityiskohdissa on huomioitu seuraavaa:

1) Yhdistyksen toimintaa ja toimintaan sijoitettuja euroja on
painotettu enemmän kuin muita kuluja kuten kiinteistö-
kuluja.

2) Avustuksen tarve: Yhdistyksen taloudellista tilaa arvioita-
essa on huomioitu myös tilikauden yli/alijäämä sekä muu-
alta saatavissa oleva tuki. (Omatoimisuus varainhankin-
nassa ei tietenkään ole vähentävä tekijä.)

3) Toiminnan tärkeys jollekin väestöryhmälle.
4) Yhdistysten hallinnassa olevat toimitilat ja alueet.
5) Kaikki toiminnan laajuudesta kertovat asiat.

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

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää liikunnan toiminta-
avustusta liitteen mukaisesti.

Käsittelyn aluksi sivistyslautakunnan jäsen Sari Nurmi, varajäsen Hannes
Vickholm ja lautakunnan puheenjohtaja Päivi Lempiö ilmoittivat olevansa
esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn, joten he poistuivat kokoushuo-
neesta asian käsittelyn ajaksi. Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Anni-
ka Lindfors toimi puheenjohtajana tämän pykälän osalta. Sari Nurmen va-
rajäsen Markku Lautamäen ilmoitettua olevansa myös esteellinen ja Lempi-
ön varajäsenen ollessa estynyt saapumasta varajäseniä ei ollut kutsuttavissa.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti
- todeta, että sivistyslautakunnan jäsen Sari Nurmi, varajä-

senet Hannes Vickholm ja Markku Lautamäki sekä lauta-
kunnan puheenjohtaja Päivi Lempiö ovat esteellisiä osal-
listumaan asian käsittelyyn
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- todeta, että sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Annika
Lindfors toimi puheenjohtajana tämän pykälän osalta.

- ehdotuksen mukaisesti.
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32 § NUORISOTOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET (LIITE)

Valmistelijat: Liikunnanohjaaja/uimahallin valvoja Juha Muotka ja
Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Selkeiden jakoperusteiden ja -sääntöjen puuttuessa toiminta-avustusten
esityksessä on noudatettu seuraavia perusteita:

Avustuksen myöntämisessä on kiinnitetty huomiota yhdistyk-
sen avustuksen tarpeeseen, toiminnan määrään, laatuun ja
laajuuteen. Kaikki avustettava toiminta on ollut liikunta-, nuo-
riso- ja kulttuuritoimintaa - siis yhdistyksen sääntömääräistä
toimintaa.

Yksityiskohdissa on huomioitu seuraavaa:

1) Yhdistyksen toimintaa ja toimintaan sijoitettuja euroja on
painotettu enemmän kuin muita kuluja kuten kiinteistö-
kuluja.

2) Avustuksen tarve: Yhdistyksen taloudellista tilaa arvioita-
essa on huomioitu myös tilikauden yli/alijäämä sekä muu-
alta saatavissa oleva tuki. (Omatoimisuus varainhankin-
nassa ei tietenkään ole vähentävä tekijä.)

3) Toiminnan tärkeys jollekin väestöryhmälle.
4) Yhdistysten hallinnassa olevat toimitilat ja alueet.
5) Kaikki toiminnan laajuudesta kertovat asiat.

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

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää nuorisotoiminnan toiminta-
avustusta liitteen mukaisesti.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi sivistyslautakunnan jäsenet Timo Virtala ja
Maria Lill-Smeds, varajäsen Staffan Malmström, puheenjohtaja Päivi Lem-
piö sekä varapuheenjohtaja Annika Lindfors ilmoittivat olevansa esteellisiä
osallistumaan asian käsittelyyn, joten he poistuivat kokoushuoneesta asian
käsittelyn ajaksi. Kokoukseen kutsuttiin varajäsenet Laura Kaukoranta-
Laaksonen (Virtala), Tanja-Marit Strömberg (Lil-Smeds), Gun-Britt Hus-
berg (Lindfors).

Koska puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä molemmat pöytäkirjan tar-
kastajat olivat esteellisiä tämän pykälän osalta, teki esittelijä lautakunnalle
ehdotuksen, että se valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi pöytä-
kirjantarkastajaa tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ehdotuksen jälkeen lauta-
kunta valitsi yksimielisesti keskuudestaan Markku Rantasen puheenjohta-
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jaksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laura Kaukoranta-Laaksonen sekä
Sari Nurmi.

Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:
1) Porlammin nuorisoseura Soihtu ry. (700 €)
2) Hembygdens vänner i Lindkoski (500 €)
3) Harsböle-Labby Ungdomsförening rf. (300 €)
4) Lappträsk FBK, nuoriso-osasto (300 €)
5) Ungdomsföreningen Framåt rf. Lappträsk (700 €)
6) Valonsäde nuorisoseura ry. (700 €)

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää nuorisotoiminnan toiminta-
avustusta liitteen mukaisesti yllä mainitut muutokset huomi-
oon ottaen.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti
- todeta, että sivistyslautakunnan jäsenet Timo Virtala ja

Maria Lill-Smeds, varajäsen Staffan Malmström, puheen-
johtaja Päivi Lempiö sekä varapuheenjohtaja Annika
Lindfors ovat esteellisiä asian käsittelyyn

- todeta, että sivistyslautakunnan jäsen Markku Rantanen
toimi puheenjohtajana tämän pykälän osalta

- todeta, että jäsen  Sari Nurmi ja varajäsen Laura Kauko-
ranta-Laaksonen toimivat pöytäkirjan tarkastajina tämän
pykälän osalta

- ehdotuksen mukaisesti.
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33 § KULTTUURIN TOIMINTA-AVUSTUKSET (LIITE)

Valmistelijat: Liikunnanohjaaja/uimahallin valvoja Juha Muotka ja
Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Selkeiden jakoperusteiden ja -sääntöjen puuttuessa toiminta-avustusten
esityksessä on noudatettu seuraavia perusteita:

Avustuksen myöntämisessä on kiinnitetty huomiota yhdistyk-
sen avustuksen tarpeeseen, toiminnan määrään, laatuun ja
laajuuteen. Kaikki avustettava toiminta on ollut liikunta-, nuo-
riso- ja kulttuuritoimintaa - siis yhdistyksen sääntömääräistä
toimintaa.

Yksityiskohdissa on huomioitu seuraavaa:

1) Yhdistyksen toimintaa ja toimintaan sijoitettuja euroja on
painotettu enemmän kuin muita kuluja kuten kiinteistö-
kuluja.

2) Avustuksen tarve: Yhdistyksen taloudellista tilaa arvioita-
essa on huomioitu myös tilikauden yli/alijäämä sekä muu-
alta saatavissa oleva tuki. (Omatoimisuus varainhankin-
nassa ei tietenkään ole vähentävä tekijä.)

3) Toiminnan tärkeys jollekin väestöryhmälle.
4) Yhdistysten hallinnassa olevat toimitilat ja alueet.
5) Kaikki toiminnan laajuudesta kertovat asiat.

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

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää kulttuurin toiminta-
avustusta liitteen mukaisesti.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi sivistyslautakunnan jäsenet Markku Ranta-
nen, Timo Virtala ja varajäsen Staffan Malmström ilmoittivat olevansa es-
teellisiä osallistumaan asian käsittelyyn, joten he poistuivat kokoushuo-
neesta asian käsittelyn ajaksi. Kokoukseen kutsuttiin varajäsenet Laura
Kaukoranta-Laaksonen (Virtala) ja Ilkka Ceder (Rantanen). Timo Virtalan
ollessa toinen pöytäkirjantarkastajista teki esittelijä ehdotuksen, että lauta-
kunta valitsisi keskuudestaan toisen pöytäkirjantarkastajan tämän pykälän
ajaksi. Lautakunta valitsi yksimielisesti keskuudestaan Laura Kaukoranta-
Laaksosen toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti
- todeta, että sivistyslautakunnan jäsenet Markku Rantanen,

Timo Virtala ja varajäsen Staffan Malmström ovat esteel-
lisiä osallistumaan asian käsittelyyn
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- todeta, että varajäsen Laura Kaukoranta-Laaksonen toimii
toisena pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta

- ehdotuksen mukaisesti.
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34 § KOTISEUTU- JA MUSEOAVUSTUKSET 2013 (LIITE)

Valmistelijat: Liikunnanohjaaja/uimahallinvalvoja Juha Muotka
Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta, joiden yhteenlaskettu
summa oli 1800 euroa. Kotiseutu- ja museoavustuksiin on varattu vuodelle
2013 yhteensä 1000 euroa. Esityksessä on huomioitu se, että Lappträsk
Hembygsförening rf sekä Porlammin kotiseutumuseo ylläpitävät aktiivisesti
museotoimintaa. Tämän perusteella avustusta on myönnetty molemmille
yllä mainituille tahoille hakemuksen mukaan. Ylijäämä 200 euroa on
myönnetty San Damianon osuuskunnalle Hilda Käkikosken sitaatti-
/runokokoelman toimittamiseen.

Esittelijä: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää jakaa kotiseutu- ja museoavustusta
liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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35 § TALKOOAVUSTUKSET 2013 (LIITE)

Valmistelijat: Liikunnanohjaaja/uimahallinvalvoja Juha Muotka
Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Määräaikaan mennessä saapuneiden talkooavustushakemusten yhteenlas-
kettu määrä on 3500 euroa. Vuodelle 2013 talkooavustuksiin on varattuna
yhteensä 1500 euroa.

Avustusten myöntämisen kriteerinä on ollut selkeästi eritelty kohde, johon
talkooavustus on tarkoitus käyttää. Tällä perusteella Lapinjärven koiraklubi
ry:lle ei ole myönnetty talkooavustusta.

Esittelijä: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta myöntää talkooavustusta liitteen mukaises-
ti.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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36 § YT -NEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN UIMAHALLIN HENKILÖKUNNAN
KANSSA

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

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

kirjallisen neuvottelukutsun ja edustamaan työn-
antajaa 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
kirjallisen neuvottelukutsun ja edustamaan työn-
antajaa käytävissä neuvotteluissa

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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37 § KIRKONKYLÄN KOULUN VUOKRAAMINEN 25.7.-9.8.2013

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

Sivistystoimenjohtaja on yhdessä Kirkonkylän koulun rehtori Anne Rönkön
kanssa käynyt keskusteluja Timo Virtalan kanssa kirkonkylän koulun vuok-
raamisesta kansainvälisen leirin pitämistä varten ajalle 25.7.-9.8.2013.

Sivistystoimessa ei ole vakiintuneita tapoja tai käytänteitä näin pitkille
vuokrasopimuksille. Virtalan kanssa on sovittu, että he maksaisivat vuokraa
koulusta 500 euroa.

Esittelijä: Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- vuokrata kirkonkylän koulun tilat Timo Virta-

lalle ajalle 25.7.-9.8.2013
- vuokran suuruudeksi 500 euroa ym. ajalle
- valtuuttaa rehtori Anne Rönkön ja sivistystoi-

menjohtajan sopimaan tarkemmista käytännön järjes-
telyistä.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi sivistyslautakunnan jäsen Timo Virtala il-
moitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, joten hän poistui
kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Kokoukseen kutsuttiin varajäsen
Laura Kaukoranta-Laaksonen. Koska Timo Virtala oli myös yksi pöytäkir-
jan tarkistajista, teki esittelijä ehdotuksen, että lautakunta valitsisi keskuu-
destaan pöytäkirjan tarkistajan tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Lautakunta
valitsi yksimielisesti Laura Kaukoranta-Laaksosen toiseksi pöytäkirjantar-
kistajaksi.

Lautakunta kuuli Timo Virtalaa asianomaisena tämän pykälän osalta.

Esittelytekstistä poiketen Kirkonkylän koulu on tarkoitus vuokrata
CISV(Children’s International Summer Villages) –liitto ry.:n Porvoon pai-
kallisyhdistykselle.

Internetsivuilla www.fi.cisv.org/index.html esitellään CISV –järjestön toi-
mintaa:

CISV on sitoutumaton, vapaaehtoisvoimin toimiva kansainvä-

lisyyskasvatusjärjestö. Ohjelmamme tarjoavat erityisesti lap-

sille ja nuorille monikulttuurisia kokemuksia. Maailmanlaa-

juiseen ystävyyteen kasvaminen jo lapsena on CISV:n perusta.

Timo Virtala toimi kokouksessa CISV –järjestön Porvoon paikallisyhdis-
tyksen edustajana.
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Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- vuokrata kirkonkylän koulun tilat CISV –järjes-

tön Porvoon paikallisyhdistykselle ajalle 25.7.-
9.8.2013

- vuokran suuruudeksi 500 euroa ym. ajalle
- valtuuttaa rehtori Anne Rönkön ja sivistystoi-

menjohtajan sopimaan tarkemmista käytännön järjes-
telyistä.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti
- todeta, että sivistyslautakunnan jäsen Timo Vir-

tala on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn
- todeta, että varajäsen Laura Kaukoranta-Laaksonen

toimii toisena pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän
osalta

- ehdotuksen mukaisesti
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38 § PORLAMMIN FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN IRTISANOUTUMINEN

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

Porlammin yläkoulun fysiikan ja kemian lehtori Teri Kainulainen on
25.4.2013 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa lehtorin toi-
mestaan 1.8.2013 alkaen. Kainulaisen irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää Teri Kainulaiselle eron fy-
siikan ja kemian lehtorin toimesta 1.8.2013 alkaen.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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39 § VIRAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMINEN JA AUKI JULISTAMINEN

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

Nykyisin opetusjärjestelyin Porlammin yläkouluun ja lukioon tarvitaan uusi
lukion matematiikan ja fysiikan lehtori. Mainitunlaista virkaa ei tällä het-
kellä ole olemassa, mutta yläkoulun fysiikan ja kemian lehtorin irtisanou-
duttua tehtävästään voidaan vapautunut virka muuttaa sivistyslautakunnan
päätöksellä lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin viraksi. (Lapinjärven
kunnan hallintosääntö § 41.4).

Uuden viran opetusvelvollisuus täytettäisiin lukion ja yläkoulun matematii-
kan tunneista, lukion fysiikasta ja tietotekniikasta. Virka tulee laittaa ha-
kuun lukion virkana, johon kuuluu opetusta myös yläkoulussa ja velvolli-
suus opettaa myös tietotekniikkaa.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- muuttaa nykyisen yläkoulun fysiikan ja kemian lehtorin vi-

ran lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin viraksi
- julistaa Porlammin lukion matematiikan ja fysiikan opet-

tajan viran julkisesti haettavaksi
- valtuuttaa sivistystoimenjohtaja laatimaan hakuilmoituk-

sen

KÄSITTELY: Keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- muuttaa nykyisen yläkoulun fysiikan ja kemian lehtorin vi-

ran lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin viraksi
- julistaa Porlammin lukion matematiikan ja fysiikan opet-

tajan viran julkisesti haettavaksi
- valtuuttaa sivistystoimenjohtaja laatimaan hakuilmoituk-

sen
- julkaista hakuilmoituksen Työ- ja elinkeinoministeriön

internetsivuilla www.mol.fi sekä kunnan virallisilla julkai-
sukanavilla

- valita haastattelijoiksi vt. rehtori Marketta Takkalan, si-
vistystoimenjohtajan ja lautakunnan puheenjohtaja Päivi
Lempiön

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 23, 24, 25, 27, 28, 29, 36, 38,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39

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


