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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 pöytäkirjantarkastajiksi Markku
Lautamäen ja Dan Nybondaksen.
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77 § VUODEN 2012 TALOUSARVIO

Kunnanhallitus 29.8.2011 § 160

Valtuustokauden 2009-2012 talouden yleistavoitteet ovat:
- ei alijäämäisiä talousarvioita
- vuosikate kattaa lainojen lyhennykset ja suunnitelman mukaiset poistot
- veroprosentti 19 %
- kiinteistöveroprosenttia tarkistetaan (ei ylitä Itä-Uudenmaan kuntien

keskiarvoa
- vuosien 2010-2012 talousarvioon vain inflaatiotarkistus
- lainamäärä ei yli samankokoisten kuntien keskiarvon (ilman konsernia)

Yleistä

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväk-
syttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymi-
sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kol-
meksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän
vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden tasee-
seen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi
suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksi-
löidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä
katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän katta-

misvelvollisuus).

Lapinjärven kunnan talous ja talousarvion laadinnan lähtökohdat.

Lapinjärven kunta teki vuodelta 2010 huonon taloudellisen tuloksen. Tili-
kauden alijäämä oli -516 468 €. Alijäämä katettiin edellisten kausien yli-
jäämällä. Kertynyttä ylijäämää on enää 1 077 086 €. Vuosi 2011 jäänee
myös näillä näkymin alijäämäiseksi, alijäämän suuruus riippuu loppuvuo-
den verokertymästä, kuntien ja valtion välisestä verotasauksesta sekä var-
sinkin erikoissairaanhoidon ja muun perusturvan kustannuksista. Riski on
että alijäämä on yhtä suuri kuin viime vuonna.
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Vuoden 2011 verotulokertymä ylittänee vuoden 2010 kertymän ja myös
vuoden 2011 talousarvion noin 90 000 eurolla (elokuu 2011). Vuodelle
2012 on kuitenkin tarvetta korottaa sekä kunnan tuloveroprosentin (nyk. 19
%) että kiinteistöveroprosentit. Korotustarve selviää talousarvioprosessin
aikana, ja valtuusto vahvistaa veroprosentin kokouksessaan 16.11.2011.
Voimassa olevat veroprosentit liitteenä.

Kuntien yhteisöverojen kertymästä leikataan vuonna 2012 5 prosenttiyksik-
köä valtion hyväksi. (Kuntien kertymä on ollut 10 prosenttiyksikköä korke-
ampi 2010 ja 2011 verrattuna vuoteen 2009 ja on siis edelleen 5 prosent-
tiyksikköä korkeampi 2012 kuin 2009).

Myös hallituksen säästötoimenpiteet vaikuttavat Lapinjärven kunnan talou-
teen: hallitusohjelman mukaiset valtionosuuden leikkaukset tarkoittavat
näillä näkymin noin 250 000 euroa vähemmän valtionosuuksia kuin viime
vuonna. Päätös jättää kiinteistöveron verotasauksen ulkopuolelle tarkoitta
Lapinjärvelle, että verotulojen tasaus pienenee n 90 000 €. Hallitusohjelma
pienentää siis kunnan tuloja 340 000 eurolla, eli noin yhdellä tuloveropro-
sentilla. Tämän lisäksi on myös lukioiden valtionosuusjärjestelmä uhattuna.

Kotikuntakorvaustulojen netto alenevat myös vuonna 2012, jopa 335 000
eurolla (oppilastilastot vahvistetaan 20.9 ja kotikuntakorvaukset vahviste-
taan lopullisesti vasta joulukuussa 2011). Kotikuntakorvaustulojen alenemi-
sen johdosta syntyvä säästötarve (335 000 €) siirretään kokonaisuudessaan
opetuspalveluihin.

Kunnan talouden tasapainottaminen on tulevalla suunnittelukaudella vält-
tämätöntä. Lähivuosien suurena haasteena on kulkukehityksen hillitseminen
ja tuottavuuden parantaminen.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä vuoden 2012 talousarvio-ohjeet ja raami hallin-

tokunnille liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________

Kunnanhallitus antoi samassa kokouksessa vuoden 2012 talousarvion laa-
dintaohjeiden yhteydessä ohjeiston menojen osalta (liite 1).
Taloussihteeri on toimittanut 2.9.2011 toteutumisvertailun, johon on huo-
mioitu sivistyspalveluiden menot ja käyttöprosentit elokuun loppuun 2011
mennessä (liite 2).
Tänä vuonna talousarvion laadinnassa on edellistä vuotta tiiviimpi aikatau-
lu, minkä vuoksi esityslistan lähettämisen jälkeen talousarvioon liittyvä
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materiaali jaetaan kokouksessa ja pyritään tekemään tarvittavat tilastot val-
miiksi kokousta varten.
Mikäli kokouspäivään mennessä ei ole saatu kaikkea tarvittavaa aineistoa,
voi sivistyslautakunta pitää toisen talousarviota koskevan kokouksen syys-
kuun 2011 aikana laadinta- ja käsittelyaikataulun mukaisesti.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta käsittelee vuoden 2012 talousarviota ja te-
kee ensimmäiset talousarvioehdotukset.

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta käsitteli vuoden 2012 talousarviota kes-
kustelemalla kahden eri talousarvioehdotuksen tekemisestä ottamalla huo-
mioon kehittämissuunnitelmassa hyväksytyt linjaukset. Tästä syystä vuoden
2012 talousarvioehdotuksen tekeminen katsottiin järkeväksi siirtää sivis-
tyslautakunnan seuraavaan kokoukseen.
Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että vuoden
2012 koskevien talousarvioehdotusten käsittely siirretään sivistyslautakun-
nan seuraavaan kokoukseen.

EHDOTUS: Vuoden 2012 koskevat talousarvioehdotukset käsitellään seu-
raavassa sivistyslautakunnan kokouksessa.

PÄÄTÖS. Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________

Mahdollisen kahden budjetin tekemisestä on keskusteltu kunnanjohtajan,
yläasteen ja lukion rehtoreiden, taloussihteerin sekä sivistyslautakunnan pu-
heenjohtajan kanssa. Kahden erillisen budjetin laatiminen ei tässä vaiheessa
ole tarpeellista alakoulujen osalta, mutta suunnitteilla oleva yhtenäiskou-
luun siirtyminen lukuvuoden 2012 alusta huomioidaan Porlammin yläasteen
talousarvioehdotuksessa.
Taloussuunnitelma ei esityslistaa laadittaessa kaikilta osin ole valmis. Sekä
kokouspäivänä 26.9.2011 päivitetty taloussuunnitelmaraportti että mahdol-
linen muu materiaali jaetaan kokouksessa. Tässä vaiheessa sivistyslauta-
kunnan jäsenillä on käytettävissä edellisessä kokouksessa jaettu materiaali.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta käsittelee vuoden 2012 talousarvioehdotuk-
sen, tekee siihen tarvittavat muutokset ja vie sivistyspalvelui-
den vuoden 2012 talousarvioehdotuksen eteenpäin kunnan-
hallitukselle.

KÄSITTELY: Käydyn keskustelun aikana todettiin, että sivistyslautakunnan
asettama selvitystyöryhmä oli kokoontunut kaksi kertaa, 22.9.2011 sekä
23.9.2011. Kokouksien jälkeen selvitystyöryhmä totesi, että vuoden 2012
talousarvioehdotukset kouluittain tehdään nykyhetken tilanteen mukaan,
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koska ensi vuonna tapahtuvista mahdollisista kouluverkkomuutoksista ei
ole tehty päätöksiä. Selvitystyöryhmän mielestä on kuitenkin varauduttava
tarvittaessa rinnakkaisen budjetin valmisteluun.
Talousarvion osalta käytiin keskustelua ja todettiin, että tarvittavat muutok-
set tehdään Sjökullan ryhmikseen ja Hilda Käkikosken koulun osalta siten,
että Sjökullan ryhmiksestä ei aiheudu vuodelle 2012 kustannuksia ja Hilda
Käkikosken koulun päämomentteihin 04 (aineet. tarvikkeet ja tavarat) sekä
06 (muiden palvelujen ostot) tehtiin rehtorin esityksestä poikkeava esitys.
Sivistyslautakunnan tekemä uusi talousarvioehdotus vuodelle 2012 on lii-
tetty pöytäkirjaan.
Sivistyslautakunta keskusteli talousarvioehdotuksen lisäksi teknisen johta-
jan toimittamasta investointisuunnitelmasta, joka on lisätty pöytäkirjaan.
Asiasta käydyn keskustelun jälkeen sivistyslautakunta nimesi vuodelle 2012
investointien osalta ehdotuksen, jossa on huomioitu sivistyslautakunnan
mielestä kolme tärkeintä hanketta toteutettavaksi vuonna 2012. Investoinnit
ovat: Porlammin yläasteen ja lukion / Hilda Käkikosken koulun tekstiililuo-
kan peruskorjaus, Kirkonkylän koulun ilmanvaihto sekä Porlammin koulu-
keskuksen paloilmoitusjärjestelmä.
Käydyn keskustelun päätteeksi esittelijä päätti muuttaa ehdotustaan seuraa-
vasti:

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- että vuoden 2012 talousarvioehdotukseen tehdään koulu-

kohtaiset budjetit ja huomioidaan mahdolliset kouluverk-
komuutokset varautumalla tarvittaessa rinnakkaisten bud-
jettien laatimiseen.

- että talousarvioehdotuksessa huomioidaan Sjökullan ryh-
mikseen lakkauttaminen, jolloin ryhmiksestä ei aiheudu
kustannuksia vuodelle 2012.

- että muutetaan Hilda Käkikosken koulun budjettia siten,
että päämomentin 04 (aineet, tarvikkeet ja tavarat) koko-
naissumma on 13.132 € ja päämomentin 06 (muiden pal-
velujen ostot) kokonaissumma on 45.780 € vuodelle 2012.

- että sivistyspalveluiden investointiehdotus vuodelle 2012
on: Porlammin yläasteen ja lukion / Hilda Käkikosken
koulun tekstiililuokan peruskorjaus, Kirkonkylän koulun
ilmanvaihto ja Porlammin koulukeskuksen paloilmoitus-
järjestelmä.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti uuden ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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78 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Varhaiskasvatuspäällikkö esitteli alustavaa sopimusta päivähoidon järjes-
tämisestä kuntien välisenä ostopalveluna.
Koska valmistelutyö on vielä kesken, palataan asiaan myöhemmin. Alusta-
va sopimusluonnos on liitetty sivistyslautakunnan pöytäkirjaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee molemmat asiat tiedoksi.

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
77, 78

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

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


