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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 Dan Nybon-
daksen ja Päivi Lempiön.
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23 § OPPILASKOHTAINEN NETTOMENO V. 2010 / PORVOONSEUDUN
MUSIIKKIOPISTO

Porvoonseudun musiikkiopisto on toimittanut 4.2.2011 saapuneella kirjeellä
tiedot oppilaskohtaisesta nettomenosta vuodelta 2010.
Porvoonseudun musiikkiopiston vuoden 2010 talousarvion mukaan olivat:

- kulut -3.102.026,23 €
- tuotot +  674.690,94 €
- valtionosuus +1.591.370,00 €
- nettomenot -   835.965,29 €
- oppilasmäärä 743 varsinaista oppilasta (keskiarvo)

Lopullinen oppilaskohtainen nettomeno vuodelta 2010 on 1.125,12 €.
Lapinjärveläisiä oppilaita on ollut vuonna 2010 keskiarvon mukaan 22. En-
nakko yhteensä oli 24.543,45 € ja lopulliseksi osuudeksi jäi 24.598,05 €.
Muutos on 54,60 €.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Alkuperäinen lause Lisäystä on –54,60 € muutettiin lauseeksi
Muutos on 54,60 €. Merkittiin tiedoksi.

________________
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24 § KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAUTAKUNTIIN
VUOSIKSI 2011-12

Kunnanhallitus voi määrätä edustajansa kunnan muihin toimielimiin.
Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edusta-
jaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.
Edustajan tulee seurata sen lautakunnan toiminta, johon kunnanhallitus on
valinnut hänet edustajakseen ja kiinnittää huomiota lautakunnassa käsiteltä-
vänä oleviin kunnan hallinnon kannalta merkittäviin asioihin. Edustajan tu-
lee tehdä tarvittaessa esitys lautakunnan ratkaiseman asian siirtämiseksi
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kunnanhallituksen edustajille ei ole pakko valita varajäseniä. Edustajien
toimikausi on kaksi vuotta. Edustajia koskevat samat esteellisyyssäännöt
kuin lautakuntien jäseniä.
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 31.1.2011 ( 15 §) valita vuosiksi
2011-12 sivistyslautakuntaan Arto Kujalan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.
________________
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25 § ERITYISAVUSTUS OPETUSRYHMIEN PIENENTÄMISEEN

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Lapinjärven kunnalle opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 § 1 mom. mukaisesti
15.600,00 euroa valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon
pienentämiseen.
Avustusta voidaan käyttää opettajan palkkakustannuksiin opetusryhmien ja-
kamisen kahdeksi ryhmäksi, jakotunteihin tai samanaikaisen resurssiopet-
tajan palkkakustannuksiin.
Vuonna 2011 avustushakemukseen osallistuivat Kapellby skola, Kirkonky-
län koulu sekä Porlammin yläaste ja lukio. Avustus on jaettu oppilasmäärän
ja ikäryhmän mukaisesti seuraavasti:
- Kapellby skola 3.173,70 €
- Kirkonkylän koulu 3.352,50 €
- Porlammin yläaste ja lukio 9.073,80 €
Kyseiset koulut käyttävät avustuksen hakemuksen mukaisesti parhaaksi kat-
somallaan tavalla.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.
________________
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26 § OSAAVA-OHJELMAN MUKAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN
VALTIONAVUSTUSHAKEMUS 2011

Lapinjärven kunnan sivistyspalvelut on lupautunut mukaan hankkeeseen,
johon osallistuvat Porvoon, Sipoon, Loviisan ja Lapinjärven suomen- ja
ruotsinkieliset koulutoimet, kotka Svenska Samskola/ Kotka Svenska
Samskolas Garantiförening r.f.
Keskeisenä tavoitteena on suunnitelmallisesti kehittää osaamista ja työhy-
vinvointia henkilöstön omista osaamistarpeista, työyhteisötarpeista sekä
työnantajan tarpeista. Kehittämistoiminnan tavoitteena on myös merkittävi-
en synergiaetujen saavuttaminen työskentelemällä yli kieli-, kunta- ja kou-
luasterajojen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta pyytää lisäselvityksiä seuraavaan kokouk-
seen.

________________
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27 § KERHOHAKU 2011-12

Opetushallitus kehittää kerhotoimintaa osana Perusopetus paremmaksi –
ohjelmaa. Toiminta on käynnistynyt vuonna 2008 ja opetuksen järjestäjät
ovat voineet hakea valtion erityisavustusta kerhotoiminnan kehittämiseen.
Opetushallitus ohjaa ja koordinoi valtakunnallisesti  kehittämistoimintaa
tiedottamalla, verkkotyöskentelyllä ja seurannalla sekä järjestämällä valta-
kunnallista ja alueellista koulutusta yhteistyössä keskeisten järjestöjen kans-
sa. Tavoitteena on kerhotoiminnan laadun kehittäminen, toiminnan laajen-
taminen, monipuolistaminen ja vakiinnuttaminen kunnissa.
Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 47 §:ssä mainittua ja
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä toimintaa, jonka järjestämisen
periaatteet tulee kirjata opetussuunnitelmaan. Koulu määrää toiminnasta
vuosittaisessa työsuunnitelmassaan. Kerhotoiminta on lapselle ja nuorelle
maksutonta ja vapaa-ehtoista.
Opetushallitus julisti haettavaksi kerhoavustusta vuosille 2011-2012 toi-
minnan kehittämiseen. Lapinjärven kunta / sivistyspalvelut on jättänyt ha-
kemuksen opetushallitukselle 17.2.2011 ja hakee TUUBI (taide-, urheilu-,
bändi- ja ilmaisutaidon kerhot ) –hankkeeseen 152.925,00 € suuruista
avustusta. Kunnan oma suunniteltu osuus olisi 25 % kokonaiskustannuk-
sista. Hakukierrokselle ovat ilmoittautuneet Hilda Käkikosken koulu, Ka-
pellby skola ja Kirkonkylän koulu.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta pyytää lisäselvityksiä seuraavaan kokouk-
seen.

________________
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28 § HUONEISTON VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Lapinjärven koulutuskeskuksen johtaja Mikko Reijonen on tehnyt viranhal-
tijapäätöksen ( 4.2.2011, § 2), jonka mukaan Lapinjärven kunnan tekemä
irtisanomisilmoitus hyväksytään.
Lapinjärven kunta irtisanoi vuokrasopimuksen ( Latokartanontie 86 B as.2,
jossa on toiminut Sjökullan ryhmäperhepäiväkoti ) 1.3.2010 alkaen. Päivä-
koti ei enää tarvitse koulutuskeskukselta toimitettuja ateriapalveluita.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.
_______________
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29 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

Sivistystoimenjohtaja

§2–9

Kapellby skola rehtori:
§ 1-2

Kirkonkylän koulun rehtori:
§ 1-14

Pukaron koulun rehtori:
§ 1
Porlammin yläasteen ja lukion rehtori:

§ 1-20

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

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

________________
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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, 26, 27, 28, 29

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


