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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: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dan Nybondas ja Sari Nurmi.
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18 § OPETUKSEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

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.
_________________

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
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EHDOTUS: Sivistyslautakunta keskustelee järjestämissuunnitelmasta ja
päättää hyväksyä suunnitelman toimitetun liitteen mukaisesti.

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.
________________
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19 § SIVISTYSTOIMEN AUKI JULISTETTAVAT VIRAT JA TOIMET

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

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 yllämai-

nitut virat/toimet.
- luvan saadessaan se julistaa haettaviksi mainitut

toimet ja julkaisee hakuilmoitukset kunnan inter-
netsivuilla, kunnan ilmoitustaululla sekä Työ- ja
elinkeinoministeriön internetsivuilla www.mol.fi.

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

- se valtuuttaa sivistystoimenjohtajan laatimaan ha-
kuilmoitukset.
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KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi esittelijä antoi lautakunnalle tiedoksi, että
varhaiskasvatuksen erityisopettajan määräaikaisessa virassa oleva Marinka
Ehrukainen on 18.3.2013 toimittanut sivistystoimelle ilmoituksen irtisa-
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 yllämai-

nitut virat/toimet.
- luvan saadessaan se julistaa haettaviksi mainitut

toimet ja julkaisee hakuilmoitukset kunnan inter-
netsivuilla, kunnan ilmoitustaululla sekä Työ- ja
elinkeinoministeriön internetsivuilla www.mol.fi.
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- haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja,
lautakunnan puheenjohtaja ja viran-/toimen haltijan
suora esimies: rehtori tai varhaiskasvatuspäällikkö.

- se valtuuttaa sivistystoimenjohtajan laatimaan ha-
kuilmoitukset.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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20 § PORLAMMIN YLÄASTEEN JA LUKION KOULUSIHTEERIN TOIMEN
TÄYTTÄMINEN

Sivistyslautakunta 20.11.2012 § 76:

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

Porlammin yläasteen ja lukion koulusihteeri jää eläkkeelle 1.4.2013 alkaen.
Koulusihteerin toimi tulee täyttää jo 1.1.2013 alkaen sillä nykyinen kou-
lusihteeri ei palaa tehtäväänsä enää joulun jälkeen pitämättömien vuosilo-
mien ja muiden vapaiden vuoksi.

Koulusihteerin toimi voidaan täyttää määräaikaisesti, koska kevään 2013
aikana tehtävänkuva tarkistetaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.

Esittelijä vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että Porlammin yläasteen ja lukion koulusihteerin toimea

ei toistaiseksi julisteta avoimeksi vakinaista täyttämistä
varten.

- että sivistystoimenjohtaja täyttää toimen määräaikaisesti
31.7.2013 saakka.

KÄSITTELY:

Työsopimuslaki (55/2001) luku 2 pykälä 5:
”Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville
työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-
aikatyöntekijöille 6 luvun 6 §:stä riippumatta.

Jos 1 momentissa tarkoitetun työn vastaanottaminen edellyttää sellaista
koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuu-
della järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus.”

Lapinjärven kunnan palkanlaskija Arja Sirén on vakinaisessa osa-
aikatyösuhteessa Lapinjärven kuntaan. Edellä mainitun lain mukaan avau-
tuvaa koulusihteerin työsuhdetta on tarjottava hänelle.

Sivistystoimenjohtaja on käynyt Arja Sirénin kanssa keskusteluja hänen
kiinnostuksestaan tehtävää kohtaan. Sirén on 20.11.2012 ilmoittanut, ettei
ole käytettävissä tehtävään.
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Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa koulusihteerin

toimen määräaikaista täyttämistä varten.
- että Porlammin yläasteen ja lukion koulusihteerin toimea

ei toistaiseksi julisteta avoimeksi vakinaista täyttämistä
varten.

- että sivistystoimenjohtaja täyttää toimen määräaikaisesti
16.6.2013 saakka.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Sivistyslautakunta 14.3.2013 § 7:

Koulusihteerin toimeen ei liity lain tai asetuksen määräämää muodollista
kelpoisuusvaatimusta. Myöskään Lapinjärven kunnan hallintosäännössä ei
mainita erityistä vähimmäiskoulutusta. Toimen täyttävä elin voi siten itse
määritellä mitä se koulusihteeriltä edellyttää.

Koulusihteeri työskentelee Porlammin yläasteen ja lukion tiloissa ja hänen
tehtävänkuvaansa kuuluu mm. ylioppilaskirjoitusten valmistelu, koulukyy-
ditysten järjestely ja koulun laskujen asiatarkistaminen. Lisäksi koulusihtee-
ri avustaa tarvittaessa rehtoria ja sivistystoimenjohtajaa valmistelutyössä.

Kuntalain (365/1995) 64 §:n mukaan
Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne jul-

kisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa

muulla kunnan päättämällä tavalla.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se julistaa 18.3.2013 julkisesti haettavaksi kou-

lusihteerin toimen
- että hakuaika päättyy 3.4.2013
- että vaatimuksena on soveltuva tutkinto ja kokemus

koulusihteerin työstä
- että se katsoo eduksi hakijan yhteistyötaidot
- että hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla,

kunnan internetsivuilla ja työ- ja elinkeinoministeriön
www –sivuilla osoitteessa www.mol.fi
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KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi esittelijä muutti ehdotustaan: Koulusihtee-
rin toimen täyttäminen käsiteltäisiin samassa yhteydessä, kun päätettäisiin
koulujen lukuvuoden 2013-2014 henkilöstötilanteesta.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää jättää asian pöydälle ja palata siihen
samassa kokouksessa, jossa käsitellään lukuvuoden 2013-2014
henkilöstötilannetta.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

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

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se pyytää kunnanhallitukselta lupaa koulusihteerin

toimen täyttämiseksi vakinaisesti 1.8.2013 alkaen.
- että se luvan saatuaan julistaa julkisesti haettavaksi

koulusihteerin toimen
- että hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla,

kunnan internetsivuilla ja työ- ja elinkeinoministeriön
www –sivuilla osoitteessa www.mol.fi

- että se valtuuttaa sivistystoimenjohtajan laatimaan ha-
kuilmoituksen.

- että haastattelijoina toimivat rehtori Marketta Takkala,
lautakunnan puheenjohtaja ja sivistystoimenjohtaja.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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21 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

vt. Sivistystoimenjohtaja

§ 15-24

Varhaiskasvatuspäällikkö

Kapellby skola rehtori:

§

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 5-23

Pukaron koulun rehtori:

§ 6-10

Hilda Käkikosken rehtori:

§

Porlammin yläasteen ja lukion vt.rehtori:

§ 5-6
§ 17-25, 27-41, 43-51

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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22 § APURAHA-ANOMUS TUKHOLMAN OPINTOMATKAA VARTEN (LIITE)

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

Porlammin lukion 2. luokka on lähestynyt sivistyslautakuntaa kirjeitse.
Luokka tekee 11.4.-15.4.2013 opintomatkan Tukholmaan ja anoo sivistys-
lautakunnalta 70 euron matka-apurahaa lapinjärveläisille matkaan lähtijöil-
le. Lapinjärveltä matkalle osallistuu yhteensä neljä oppilasta.

Sivistyslautakunnalla ei ole varattuna rahaa erityisiin avustuksiin julkisesti
haettavien avustuksien lisäksi. Viime vuonna vapaa-aikalautakunta myönsi
Tukholman opintomatkaa varten 330 euron avustuksen toiminta-avustusten
myöntämisen yhteydessä (19.4.2012 § 16). Toisaalta avustusta ei myönnetty
Kirkonkylän koulun 5.-6. –luokkalaisten leirikoulua varten (24.5.2011 §
30).

Sivistyslautakunta 13.2.2013 § 9:
Toiminta-avustuksia myönnetään lapinjärveläisille nuoriso-,

liikunta- ja kulttuurityötä tekeville aatteellisille yhdistyksille,

ryhmille ja yksityisille.

Kunnanjohtaja voi hallintosäännön §:n 23.7 mukaan tehdä lahjoituksia hy-
väntekeväisyyteen.

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

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- se käsittelee apuraha-anomuksen vapaa-aikatoimen

vuosittaisia avustuksia myönnettäessä ja
- se antaa hakemuksen tiedoksi kunnanjohtajalle.

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
18, 19, 20, 21, 22

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


