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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 Markku
Lautamäen ja Heidi Silfvastin.

_____________
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43 § VARHAISKASVATUSSTRATEGIA 2011-2018 (LIITE)

Sivistyslautakunta asetti kokouksessaan 10.8.2010 (§ 52 ) työryhmän päi-
vittämään sekä varhaiskasvatussuunnitelman että –strategian. Sivistyslauta-
kunnan asettaman työryhmän laatima varhaiskasvatussuunnitelma hyväk-
syttiin lautakunnassa 20.4.2011 ( § 30 ). Varhaiskasvatusstrategian laatimi-
sesta sovittiin työryhmässä siten, että varhaiskasvatuspäällikkö yhdessä si-
vistystoimenjohtajan kanssa ottaa vastuun varhaiskasvatusstrategian sisäl-
löllisestä uudistamisesta.
Vielä voimassa olevaan varhaiskasvatustrategiaan 2008-2018 haluttiin teh-
dä muutoksia siten, että uusi varhaiskasvatusstrategia on yhtenevässä linjas-
sa yhdessä kunnan strategian kanssa, toimii henkilöstölle käsikirjana ja on
varhaispalveluita käyttävien perheiden luettavissa kunnan kotisivuilla.
Asiakirjan ulkoasuasussa haluttiin noudattaa kunnassa käytettävää uutta
graafista ilmettä.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy Lapinjärven kunnan varhaiskas-
vatusstrategian 2011-2018.

KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että varhais-
kasvatussuunnitelma täyttää sille asetetut tavoitteet. Lopulliseen strategiaan
tulee korjata mahdolliset kielioppi- ja kirjoitusvirheet. Päivi Lempiö ehdotti,
että kohta 1.2 jätetään kokonaan pois. Tämän jälkeen esittelijä muutti eh-
dotustaan siten, että varhaiskasvatusstrategia hyväksytään edellä mainituin
ehdoin.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti hyväksyä varhaiskasvatusstrategian
2011-18 siten:
- että kielioppi- ja kirjoitusvirheet korjataan lopulliseen

asiakirjaan
- että kohta 1.2 jätetään kokonaan pois

_____________
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44 § VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN YKSIKÖIDEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2011
(LIITE)

Varhaiskasvatuspäällikkö Maria Tenhunen on toimittanut tiedotteen, joka
sisältää informaatiota varhaiskasvatuspalveluiden eri yksiköiden toimin-
nasta kesän 2011 aikana (liite). Toiminta on pyritty mitoittamaan kesän ai-
kana siten, että tarjolla on sekä riittävä määrä lasten päivähoitopaikkoja että
riittävä henkilöstö.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_____________
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45 § VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 20.4. (31 ) perustettavaksi erityis-
lastentarhanopettajan viran 1.8.2011 alkaen siten, että tehtävänimikkeenä on
varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan 9.5.2011 esittää kun-
nanvaltuustolle, että perustetaan erityislastentarhanopettajan virka 1.8.2011
alkaen siten, että tehtävänimikkeenä varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_____________
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46 § AVUSTAJIEN PALKKAAMINEN VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 20.4.2011 ( 33 ) esittää kunnanhal-
litukselle palkattavaksi kolme avustajaa päiväkoti Peikkolaaksoon 1.8.2011
alkaen siten, että yksi toimii henkilökohtaisena avustajana ja kaksi ryhmä-
avustajana.
Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9.5.2011 ( § 109 ) ja päätti
myöntää luvan kolmen määräaikaisen ( 1.8.2011-31.7.2012) avustajan toi-
men julkistamiseksi avoimiksi päiväkoti Peikkolaaksoon.

EHDOTUS: Sivistyslautaunta päättää:
- merkitä asian tiedoksi.
- antaa sivistystoimenjohtajan ja varhaiskasvatuspäällikön
tehtäväksi huolehtia avustajien rekrytoinnista kuntaan.
- että tehtäviin liittyvistä yksityiskohdista sovitaan erikseen
ennen työsuhteen alkamista.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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47 § LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2011 ALKAEN (LIITE)

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut päivähoidon osalta on tarkas-
tettu vuosittain uutta alkavaa toimintakautta varten. Varhaiskasvatuspääl-
likkö Maria Tenhunen on toimittanut päivähoitoa koskevan päivitetyn oh-
jeistuksen (liite), jossa ilmenevät päivähoitomaksujen määräytymisen pe-
rusteet, päivähoitosopimuksen ehdot, poissaolopäivien vaikutus päivähoi-
tomaksuihin, hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen sekä päivähoitomak-
sujen määräytyminen koulujen loma-aikana. Muutokset edelliseen ohjeis-
tukseen on huomioitu lihavoidulla tekstillä.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_____________
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48 § LOVIISAN SENSOMOTORISEN KESKUKSEN KÄYTTÄMINEN JA
ASIAKASMAKSUT

Sensomotorinen keskus aloitti virallisesti toimintansa tammikuussa 1999 ja
kuuluu Loviisan sivistyskeskuksen alaisuuteen, kasvatus- ja opetuspalvelui-
hin. Keskus toimii osana kaupungin erityisopetusta. Toiminnan tavoitteena
on oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden oppimisedellytysten paranta-
minen.
Sensomotorinen tutkimus sisältää motorisen kypsyyden arvioinnin, tasapai-
non, primitiivisten ja posturaalisten heijasteiden sekä auditiivisen ja visuaa-
lisen toiminnan arvioinnin. Motorinen kypsyys, tasapaino ja varhaiset hei-
jasteet antavat viitteitä neurologisen kehityksen tilasta. Tutkimustuloste pe-
rusteella laaditaan yksilöllinen kotona tehtävä harjoitusohjelma. Lapsi käy
uudelleenkäynnillä noin kahden kuukauden välein, jolloin tehdään uudel-
leenarviointi sekä päivitetään harjoitusohjelma. Koko sensomotorinen kun-
toutus kestää noin 1 – 1,5 vuotta.
Sensossa käy sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä asiakkaita, useimmat
iältään 6-20 vuotta. Määrällisesti suurin ryhmä koostuu peruskoulun 1-6-
luokan oppilaita.
Nykyinen käytäntö on, että Lapinjärvellä kunta on maksanut 80 % mak-
suista ja asiakas 20 %. Pyhtään kunta maksaa 100 % kuluista , Loviisan
kaupunki 80 %, Porvoon kaupunki maksaa 80 %, mutta korkeintaan 600 €
asti (sisältää ensimmäisen käynnin ja kaksi uudelleenkäyntiä). Myrskylässä
kunta maksaa % ja asiakas  %.

EHDOTUS: Lapinjärven kunta osallistuu Loviisan sensomotorisen keskuk-
sen asiakasmaksuihin siten, että kunta maksaa 50 % ja asiakas
50 %. Asiakasmaksujen korvaamisen edellytyksenä on lähete
kouluterveydenhoidosta, oppilashuoltoryhmän suositus tai
muu vastaava asiakirja.

KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti esitys-
tään ja teki uuden ehdotuksen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- että Lapinjärven kunta kustantaa oppilaan ensimmäisen

käyntikerran Sensomotoriseen keskukseen.
- että huoltajat huolehtivat ensimmäisen käyntikerran mat-

kakustannuksista.
- että ensimmäisen käyntikerran jälkeen kunta osallistuu

asiakasmaksuihin 50 % :lila ja huoltajat 50 % :lila
- että ensimmäisen käyntikerran jälkeen kunta ei osallistu

matkakustannuksiin
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PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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49 § KERHOHAKU 2011-12

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 3.3.2011 ( § 27 ) pyytää kerhoha-
kua 2011-12 varten lisäselvityksiä seuraavaan kokoukseen.
Lapinjärven kunnan sivistyspalveluiden jättämän hakemuksen suuruus oli
152.925,00 euroa, josta kunnan omaksi rahoitusosuudeksi jäisi noin 25 %
(38.231,25 € ). Kolmen koulun hankkeeseen ilmoitettu koulukohtainen
omakustannesumma olisi ollut 12.743,75 €. Summat ovat suuria ottaen
huomioon Lapinjärven kunnan taloudellinen tilanne. Käytännössä kuitenkin
haetut summat ovat viitteellisiä ja suuntaa antavia, sillä hankkeeseen myön-
nettyä kokonaissummaa ei velvoiteta käyttämään kokonaan. Hakemuksessa
haluttiin kuitenkin varmistaa, että kerhotoimintaa voitaisiin jatkossa kehit-
tää monipuolisemmaksi ja palkata kerhojen vetäjiksi sekä ammattitaitoisia
ohjaajia että asiantuntijoita ja hankkimaan nykypäivän tarpeita vastaavaa
kalustoa (soittimet) ja muuta materiaalia. Tarkoituksena oli suhteuttaa pal-
velujen ja tarvikkeiden hankinta koulujen omaan budjettiin. Lisäksi voidaan
mainita, että aikaisempina vuosina ei Opetushallituksen myöntämää hanke-
rahoitusta ole saatu haetun summan suuruisena, vaan avustuksen suuruus on
ollut haettua huomattavasti pienempi.

EHDOTUS:  Sivistyslautakunta hyväksyy kerhohaun lukuvuodelle 2011-12
ja merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta hyväksyi kerhohaun vuodelle 2011-12 ja
merkitsi asian tiedoksi.

________________
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50 § OSAAVA-OHJELMAN MUKAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN
VALTIONAVUSTUSHAKEMUS 2011 (LIITE)

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 3.3.2011 ( 26 ) pyytää lisäselvityk-
siä seuraavaan kokoukseen koskien OSAAVA-ohjelman mukaista kehittä-
mishankkeen valtionavustushakemusta 2011 (liite).
Liitteestä selviävät hankkeen nimi, hakija(t), verkoston jäsenet ja yhteistyö-
kumppanit, hankkeen lähtötilanne ja perustelut, tavoitteet ja kuvaus, ohjaus-
ryhmä ja verkostot. Lapinjärven kunnan sivistyspalvelut / opetustoimi on
liittymässä jatkohankkeen hankeverkkoon. Kehittämistoiminnan keskeisenä
tavoitteena on kehittää henkilökuntaa opetuksen laatua kohentavalla jatko-
koulutuksella ja kouluttaa mahdollisimman monipuolisesti ja motivoivasti.
Rahoitus OSAAVA-hankkeeseen riittää syksyyn 2011, ja jatkohanke on
tarkoitus käynnistää tammikuussa 2012. Tällä avustushakemuksella haetaan
hankkeelle rahoitusta yhteensä 150.000,00 €. Haettavaan määrään sisältyy
sekä kokonaiskustannukset että omarahoitusosuus. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että hankkeeseen osallistuminen ei aiheuta Lapinjärven kunnan
opetustoimeen ylimääräisiä kustannuksia.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_____________
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51 § KULJETUSSUUNNITELMA / OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 20.4.2011 ( §39 ) siirtää kuljetus-
suunnitelmaa koskevan asian käsittelyn sivistyslautakunnan seuraavaan ko-
koukseen.
Ottaen huomioon kuljetussuunnitelman laajuuden ja lyhyen valmisteluajan,
jaetaan kuljetussuunnitelmaa koskeva päivitetty materiaali (tarjouspyyntö,
tarjouksen vastaamislomake, reittikohtaiset oppilaslistat ja Tilastokeskuksen
kuvaus indeksistä) kokouksessa.

EHDOTUS Sivistyslautakunta päättää:
- että se hyväksyy ostoliikenteen tarjouspyynnön kokouksessa

jaettavan materiaalin perusteella.
- että hyväksytty ostoliikenteen tarjouspyyntö laitetaan

www.hilma.fi sivustolle, kunnan kotisivuille sekä ilmoi-
tustaululle

KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen sivistyslautakunta halusi,
että tarjouskilpailusta ilmoitetaan myös Loviisan Sanomissa, Östra Nylan-
dissa, Orimattilan Sanomissa sekä Uusimaa-lehdessä. Tarjouspyyntöön li-
sätään reittien kohdalle henkilömäärät ja tarjouksen tekstiin tehdään muutos
kohtaan 3 (hinta) siten, että uusi lause on: ”Reitin laskennalliset ajokilomet-
rit x ajokilometrin hinta = päivähinta. Esittelijä muutti esitystään asiasta
käydyn keskustelun jälkeen ja teki uuden ehdotuksen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- että se hyväksyy ostoliikenteen tarjouspyynnön käsittelyssä

tehtyjen muutosten mukaisesti
- että ostoliikenteen tarjouspyyntö laitetaan myös Loviisan

Sanomiin, Östra Nylandiin, Orimattilan Sanomiin sekä
Uusimaa-lehteen

PÄÄTÖS:  Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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52 § KOULUJEN JOHTOKUNNAT

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 20.4.2011 ( § 38 ) siirtää asian kä-
sittelyn sivistyslautakunnan seuraavaan kokoukseen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää käsitellä koulujen johtokuntia kos-
kevan pykälän Lapinjärven kunnan hallintosääntöä koskevan
pykälän yhteydessä.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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53 § HENKILÖSTÖN TOIMENKUVAT / SIVISTYSPALVELUT

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 20.4.2011 ( § 37 ) nimetä työryh-
män selvittämään ja päivittämään henkilöstön toimenkuvat sivistyspalve-
luissa.
Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9.5.2011 ( § 107 ) ja päätti
palauttaa asian sivistyslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Perustelui-
naan kunnanhallitus toi esiin seuraavia asioita:
- Hallintosäännön mukaan (kohta 5.2.) määritellään henkilöstön tehtävät

ja päämääristä ja strategioista johdetut tulostavoitteet  toimenkuvissa,
jotka laaditaan kullekin henkilölle yhteistyössä asianomaisen henkilön
ja hänen lähimmän esimiehensä kanssa. Lisäksi toimenkuvassa määri-
tellään henkilön asema organisaatiossa, lähin esimies, sijaisuusjärjeste-
lyt, toimiala ja tehtävät sekä toimivaltuudet. Toimenkuvat tarkistetaan
tuloskeskustelun yhteydessä vuosittain. Toimenkuvat tarkistetaan myös
henkilöstömuutosten tai tehtävämuutosten yhteydessä.

- Lisäksi hallintosäännössä todetaan, että toimenkuvat hyväksyy kunnan-
hallitus kunnanjohtajan osalta, kunnanjohtaja palvelualueiden vastuu-
henkilöiden osalta, palvelualueen vastuuhenkilö tulosalueen esimiesten
ja välittömien alaistensa osalta ja tulosyksikön esimies alaistensa osalta.

- - Sivistyslautakunnan asettamassa työryhmässä ei ole esimiesedustusta
ollenkaan, vaikka hallintosääntö korostaa esimiesten vastuuta toimen-
kuvien osalta.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- että sivistyslautakunnan kokouksessa 20.4.2011 ( § 37 ) ni-
meämä työryhmä ei päivitä eikä selvitä henkilöstön toimenku-
via sivistyspalveluissa.
- että toimenkuvien tarkistamisessa ja uudelleen kirjoittami-
sessa noudatetaan Lapinjärven kunnan toistaiseksi voimassa
olevaa hallintosääntöä henkilöstön tehtävistä ja päämääristä
sekä strategioista johdetuista tulostavoitteista toimenkuvissa.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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54 § LAPINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ (LIITE)

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 20.4.2011 ( § 40 ), että hallinto-
säännön muutosta koskevan asian käsittely siirretään seuraavaan kokouk-
seen.
Koska edellisessä sivistyslautakunnan kokouksessa ei ollut nähtävillä kun-
nan tämänhetkistä voimassa olevaa hallintosääntöä, on sivistyslautakunnan
jäsenillä mahdollisuus tutustua siihen Lapinjärven kunnan kotisivuilla
www.lapinjarvi.fi/päätöksenteko/hallintosääntö.pdf. Liitteenä on uusi hal-
lintosääntöehdotus, johon lautakunnan jäsenet voivat tutustua etukäteen en-
nen kokousta 25.5.2011. Tarvittavat muutosehdotukset ja lausunto tehdään
kokouksessa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- antaa lausunnon hallintosäännöstä kommentteineen ja muu-
tosehdotuksineen kokouksessa.
- viedä kommentit ja muutosehdotukset kunnanhallitukselle.

KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun aikana sivistyslautakunta totesi,
että asian käsittely vaatii perusteellisemman tarkastelun. Tästä syystä on
tarkoituksenmukaista pidentää hallintosäännön lausunnosta annettua aika-
rajaa siten, että sivistyslautakunta tekee ehdotukset kommentteineen hal-
lintosääntöön 30.9.2011 mennessä. Esittelijä muutti edellä mainitusta syystä
ehdotustaan siten, että lausuntoaikaa pidennetään 30.9.2011 saakka.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää esittää, että hallintosäännöstä an-
nettavaa lausuntoaikaa jatketaan 30.9.2011 saakka.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 25.5.2011 16

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

55 § KIRKONKYLÄN ALUEEN YHTEISEN KESKUSKEITTIÖN KÄYTTÖÖNOTON
MAHDOLLISUUDET

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 2.12.2010 (§ 70 ) yhtenä kunnan ope-
tustoimen kehittämistoimenpiteenä todennut, että selvitetään Kirkonkylän
alueen yhteisen keskuskeittiön käyttöönoton mahdollisuudet.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.4.2011 (§89 ) käsitellyt kunnan ruo-
kapalvelutoiminnan selvittämistä ja päättänyt, että se pyytää tarjouksia La-
pinjärven kunnan ruokapalvelutoiminnan selvittämisestä. Selvityksessä tu-
lee olla kunnan ruokapalvelutoiminnan hallinnollinen sijainti ja rakenne,
kokonaisnäkemys kunnan ruokapalvelutoiminnan rakenteesta vaihtoehtoi-
neen ja kustannusarvioineen huomioiden olemassa olevat investointitarpeet,
kustannustehokkuus sekä keittiöiden sijainnit ja varustetasot.
Kunnanjohtajan ja sivistystoimenjohtajan välillä käydyssä keskustelussa
18.5.2011 on ilmennyt, että toistaiseksi ei kuntaan ole saapunut tarjouksia,
minkä vuoksi sivistyslautakunnan suunnitteilla oleva selvitys on mahdolli-
suus vielä tässä vaiheessa ottaa mukaan kunnan kokonaisvaltaiseen ruoka-
palvelutoiminnan selvittämiseen. Näin samalla vältettäisiin mahdollisten
päällekkäisten selvitysten tekeminen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- esittää kunnanhallitukselle, että sivistyslautakunnan alus-

tavasti suunnitellut Kirkonkylän alueen yhteisen keskus-
keittiön käyttöönoton mahdollisuudet selvitetään kunnan
ruokapalvelutoiminnan selvittämisen yhteydessä.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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56 § KIRKONKYLÄN KOULUN LÄHIRUOKA-HANKE (LIITE)

Kunnanhallitus  päätti kokouksessaan 9.3.2009 selvittää lähiruokaperiaat-
teen toteuttamista pilottihankkeena yhdellä alakoululla. Toteuttamisvaihees-
sa päätettiin, että hanke toteutetaan Kirkonkylän koululla. Hankkeen eteen-
päin viemiseksi ja etenemisen seuraamiseksi kunnanhallitus nimesi työryh-
män. Kotitalouden lehtorina 1.8.201 aloittanut Anna-Maija Vähämartti ni-
mettiin oman työnsä ohella ruokahuollon koordinaattoriksi ja työryhmän jä-
seneksi selvittämään mahdollisia uusia tuottajia yhteystietoineen.
Anna-Maija Vähämartti on tehnyt Lähiruoka-pilottihankkeesta yhteenvedon
(liite), missä ilmenevät hankkeen historia, työryhmän työskentely, sopimuk-
set ja jatkosuunnitelmat.
Yhteenvedon viimeisessä osiossa on kirjattu hankkeen jatkosuunnitelmat.
Kouluruokailu on samalla nuorimpien kuntalaisten hyvinvoinnista huoleh-
timista. Kouluruoka ei ole ainoastaan kulu, vaan investointi tulevaisuuteen,
ja kyse on pitkälti myös ruuan arvostamisesta. Vain joka neljännessä Suo-
men kunnassa on jonkinasteinen strategiapäätös ruoasta, sen tasosta ja mer-
kityksestä. Yhteenvetona työryhmä esittää Lähiruoka-pilottihankkeen va-
kiinnuttamista hankkeesta pysyväksi toimintamuodoksi resurssien ja mah-
dollisuuksien puitteissa muillekin Lapinjärven kouluille.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja vie asian eteen-
päin kunnanhallitukselle.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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57 § REHTORIJÄRJESTELYT PORLAMMIN YLÄASTEELLA JA LUKIOSSA JA
HILDA KÄKIKOSKEN KOULULLA 1.8.2011 ALKAEN

Koululautakunta valitsi kokouksessaan 24.3.201 ( § 12 ) Porlammin yläas-
teen ja lukion rehtorin viransijaiseksi Päivi Virénin ajalle 1.8.2010-
31.1.2011 sekä kyseisen viran väliaikaiseksi hoitajaksi ajalle 1.2.-
31.7.2011, ensisijaisena vastuualueena yläaste. Sivistyslautakunta vahvisti
kokouksessaan 10.8.2011 ( § 50 ) Päivi Virénin tehtäväkohtaiseksi palkaksi
3.800 € kuukaudessa.
Porlammin yläasteen ja lukion rehtorin virka oli haettavana maaliskuussa
2011, minkä jälkeen Porlammin yläasteen ja lukion johtokunta valitsi koko-
uksessaan 6.4.2011 ( § 13 ) kolmen hakijan joukosta yksimielisesti Päivi
Virénin Porlammin yläasteen ja lukion rehtoriksi 1.8.2011 alkaen. Tehtävä-
kohtainen palkka on 1.5.2011 tehdyn palkantarkastuksen mukaan3918,23 €.
Koululautakunta valitsi kokouksessaan 24.3.2011 Porlammin yläasteen ja
lukion apulaisrehtoriksi Marketta Takkalan 1.8.201-31.7.2011 väliseksi
ajaksi, ensisijaisena vastuualueena lukio. Sivistyslautakunnan kokouksessa
10.8.2010 ( § 50 ) tehdyn päätöksen mukaan Markatta Takkalan tehtävä-
kohtainen palkka tehtävän hoidon alkaessa oli 3.474,78 € kuukaudessa, ja
1.5.2011 tehdyn palkkatarkastuksen mukaan tämänhetkinen tehtäväkohtai-
nen palkka on 3.582,91 € kuukaudessa.
Hilda Käkikosken koulun rehtori Juha Heinonen on toiminut lukuvuonna
2010-11 erityisopettajan ja musiikin sijaisena Porlammin yläasteella ja luki-
ossa siten, että tunteja on ollut 28,1. Tämän lisäksi Juha Heinonen on hoita-
nut rehtorin hallinnollisia tehtäviä Hilda Käkikosken koululla 4 h viikossa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- merkitä tiedoksi että Päivi Virén on valittu Porlammin ylä-
asteen ja lukion rehtoriksi 1.8.2011 alkaen.
- valita Marketta Takkalan Porlammin yläasteen ja lukion
apulaisrehtoriksi 1.8.2011 alkaen toistaiseksi siten, että ensi-
sijaisena vastuualueena on lukio
- että Juha Heinonen jatkaa Porlammin yläasteella ja lukiossa
erityisopettajan sijaisena ja musiikinopettajana 1.8.2011-
31.7.2012 välisenä aikana siten , että opetustunteja on yhteen-
sä 20.
- että Juha Heinosella on HildaKäkikosken koululla tunteja 6
erityisopetukseen ja loput koulun rehtorin tehtävien hoitami-
seen sovitusti yhdessä Pia-Leena Salon kanssa.

KÄSITTELY: Asian käsittelyn aikana esittelijä halusi tehdä esittelytekstiin
muutoksen koskien Juha Heinosta koskevia järjestelyjä. Juha Heinoselta
saapuneen sähköpostiviestin mukaan hän ei ole musiikinopettajan sijainen
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eikä ole toiminut 4 h HildaKäkikosken koululla rehtorin tehtävissä, vaan
opettajana. Tekstin tarkennus ei kuitenkaan vaikuta ehdotustekstiin, joten
esittelijä pysyi ehdotuksessaan.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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58 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

Sivistystoimenjohtaja

§10-40

Varhaiskasvatuspäällikkö:
§1-112

Kapellby skola rehtori:
§3-4

Kirkonkylän koulun rehtori:
§15-24

Pukaron koulun rehtori:
§
Porlammin yläasteen ja lukion rehtori:

§21-92

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

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

_____________
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59 § VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN

Opetushallitus on päättänyt myöntää valtionavustusta koulun kerhotoimin-
nan kehittämiseen seuraavasti:
- avustuksen saaja: Lapinjärven kunta
- avustuksen perusteena olevat hyväksytyt kokonaismenot 20.000 €
- myönnetty avustus ( 75 % ) 15.000 €
- koulutuksen järjestäjän osuus ( 25 % )   5.000 €

Kerhotoiminnan kehittämiseen Lapinjärvellä osallistuvat Hilda Käkikosken
koulu, Kirkonkylän koulu ja Kapellby skola. Saatu avustus jaetaan kerho-
toiminnan kehittämiseen osallistuvien koulujen kesken lukuvuodeksi 2011-
12.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian 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
43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 ja 59

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
48 ja 57

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



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 25.5.2011 23

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

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


