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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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70 § LAPINJÄRVEN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-15 (LIITE)

Koululautakunta päätti kokouksessaan 28.4.2010, § 23 :
- että Raila Oksanen palkataan toteuttamaan kehittämissuunnitelma Lapin-
järven kuntaan ehdolla, että korvaus jää alle viiden tuhannen euron
- että  työtä ohjaava toimikunta on koululautakunta
- että projekti toteutetaan  31.12.2010 mennessä huomioimalla koko yhte-
näisen oppimispolun systemaattinen arviointi ja kehittäminen päivähoidosta
lukioon
- että yksityiskohdista sovitaan myöhemmin tarkemmin
Asian käsittelyn aikana Päivi Lempikö ehdotti kehittämissuunnitelman to-
teuttamista kunnan omilla resursseilla ja esitystä tuki Heidi Silfvast, minkä
jälkeen he ilmoittivat jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen kirjallisesti.

Koululautakunta merkitsi kokouksessaan 1.6.2010 ( § 36 ), tiedoksi, että
kehittämissuunnitelman aloittaminen siirtyy elokuun 2010 alkuun.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 3.11.2010 ( § 69 ) jättää koulutoi-
men kehittämissuunnitelmasta käydyn keskustelun jälkeen asian pöydälle.

Konsultti Raila Oksanen on toimittanut 5.11.2010 viimeisimmän kehittä-
missuunnitelman (liite). Sivistyslautakunnan tarkoituksena on käyttää ke-
hittämissuunnitelmaa apuna tehtäessä linjauksia Lapinjärven kunnan kou-
lutoimeen vuosiksi 2011-15.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.3.2010 (§ 16) kokouksessaan omalta osaltaan
syksyllä 2009 Lapinjärven kunnassa toteutetun koulukyselyraportin sisältä-
mät kehittämistoimenpiteet seuraavasti:
• Tämänhetkinen valtuuston linjaama opettaja / oppilas lukumäärä säily-

tetään; koulukohtaisten opettaja / oppilasmäärien tarkasteluajankohta on
tammikuu; erityisopetuksessa olevien oppilaiden määrän laskennassa
noudatetaan erityisopetuslakia / -asetusta. Linjaukseen voidaan erityi-
sistä syistä poiketa kunnanhallituksen luvalla.

• Jätetään kaksi virkaa täyttämättä syksyllä 2010 lukukauden alusta, joista
toinen Pukaron koulussa ja toinen Hilda Käkikosken koulussa.

• Jatketaan yhteistyötä Myrskylän kanssa.
• Pyritään yhteistyöhön Orimattilan kanssa Artjärven alueen oppilaiden

opetuksen järjestämisessä.
• Aloitetaan yhtenäiskoulun suunnittelu.
• Selvitetään kiertävän erityisopetuksen toteuttamismahdollisuuksia.
• Kehitetään kahden lähikoulun, Kirkonkylän koulun ja Kapellby sko-

lan:in yhteistyötä.
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• Otetaan käyttöön budjetointi oppilasmäärän mukaan syksyllä 2010; py-
ritään koulujen yhteistilaukseen oppikirjahankinnassa.

• Aloitetaan johtokuntien uudelleenmäärittely.
• Erityisopetus on pyrittävä huomioimaan talousarviossa; anotaan jatkos-

sakin valtiolta haettavia erityismäärärahoja, jos niitä on saatavilla.
• Tarkastellaan uudelleen kuljetussopimusten pituus seuraavissa kuljetus-

sopimusneuvotteluissa ja neuvotellaan kuljetushintojen tarkistusajat so-
pimuksiin.

• Kehitetään oppilashuoltoa ja pyritään oppilashuollossa säännöllisyyteen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta tekee Lapinjärven kunnan koulutoimen ke-
hittämislinjaukset vuosiksi 2011-2015 kehittämissuunnitelman
ja kunnanvaltuuston hyväksymien kehittämistoimenpiteiden
pohjalta.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti
- hyväksyä Lapinjärven koulutoimen  kehittämissuunnitel-

man vuosiksi 2011-2015 sillä ehdolla, että kehittämis-
suunnitelmaan voidaan tehdä tarvittavia päivityksiä vuo-
den 2011 aikana.

- tehdä sivistyspalveluiden seuraavat kehittämislinjaukset:

1. Lapinjärven kunnan kouluverkko otetaan tarkasteluun
vuoden 2012 budjetin yhteydessä.

2. Lisätään yhteistyötä Myrskylän kunnan kanssa neuvotte-
lemalla sivistystoimenjohtajan tehtävien myynnistä Myrs-
kylään mahdollisuuksien mukaan.

3. Tuntikehyksen tarvekartoitus tehdään keväällä 2011 ennen
uuden lukuvuoden suunnittelua. Opetuksen järjestäjä antaa
kouluille tarkennetut ohjeet kevään aikana.

4. Sivistyslautakunnan määräämän työryhmän tekeillä oleva
päivitetty varhaiskasvatusstrategia otetaan käyttöön
1.8.2011 alkaen. Sivistyslautakunta käsittelee varhaiskas-
vatusstrategian kokouksessaan ennen elokuun alkua.

5. Varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen tärkeää, jotta
lapsiperheille pystytään tarjoamaan kustannus tehokkaasti
palvelua myös tulevaisuudessa. Lautakunta toteaa, että
Peikkolaakson päiväkodin rakentaminen maksaa, mutta
tuo säästöä tulevaisuudessa palvelun organisoinnissa.

6. Selvitetään varhaiskasvatuspalveluiden kustannukset ja
verrataan niitä muihin samankokoisiin kuntiin. Sivistys-
lautakunta haluaa saada selville, mistä syystä Lapinjärven
varhaiskasvatuspalveluiden kustannukset ovat tilastoinnin
mukaan maan keskiarvoa korkeammat.
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7. Otetaan käyttöön Porlammin yhtenäiskoulun ensimmäinen
vaihe 1.8.2011 alkaen ja suunnitellaan seuraavan lukuvuo-
den aikana mahdollisuutta siirtyä koko kunnan yhtenäis-
koulujärjestelmään. Tarkoituksena on pyrkiä säästöihin
mm. oppikirjojen osalta ja hallinnollisissa tehtävissä.

8. Tarjotaan lähialueen ulkopaikkakuntalaisille oppilaille
mahdollisuutta suorittaa koulun käymistä Lapinjärven
kunnan kouluissa, kustannuksia pääsääntöisesti lisäämättä.

9. Keskitetään virkavalinnat ja tehdään tarvekartoitussuun-
nitelmat vähintään kolmeksi vuodeksi eteenpäin huomioi-
malla koko kunnan opetuspalvelutarjonta.

10. Uudistetaan budjetointia antamalla tarkemmat ohjeet kou-
luille jo lukuvuoden alussa.

11. Kehitetään sähköistä asiointia sekä sivistyspalveluiden si-
säisessä organisaatiossa että kunnan kotisivuilla.

12. Selvitetään koulujen johtokuntien roolit.
13. Selvitetään Kirkonkylän alueen yhteisen keskuskeittiön

käyttöönoton mahdollisuudet ja tästä saatavat kustannus
hyödyt.

- päätti viedä kehittämislinjaukset eteenpäin kunnanhallituk-
selle

________________
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71 § LAPINJÄRVEN KUNNAN KULJETUSSUUNNITELMA LV. 2010-11 (LIITE)

Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kulje-
tukseen, jos koulumatka on 5 km tai pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut
olosuhteet huomioiden muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai
vaaralliseksi. Koulumatka odotuksineen saa kestää alle 13-vuotiaalle enin-
tään 2,5h ja 13 vuotta täyttäneelle ja erityiskoulussa käyvälle enintään 3
tuntia. Oppilaan kuljettamista ja saattamista voidaan myös avustaa. Lapin-
järvellä koulukuljetuksen saa aina, jos matka on vähintään 5 km ja 0-3 luo-
kan oppilaiden kohdalla, jos matka on vähintään 3 km. Kuljetus järjestetään
ensisijaisesti vuoroautolla ja toissijaisesti tilauskuljetuksena. Tarvittaessa
omatoimisesti kuljettava matka pysäkille on 1 km luokilla 1-2 ja 3 km luo-
killa 3-6. Lukuvuoden 2010-11  kuljetussuunnitelman tunnusluvut ovat
liitteessä.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy kuljetussuunnitelman ja merkit-
see asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta hyväksyi kuljetussuunnitelman ja merkitsi
asian tiedoksi.

_______________
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72 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat sen alaisten viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

Sivistystoimenjohtaja:

§ 60 maksusitoumus
§ 61 työsopimus
§ 62 henk.koht. lisä
§ 63 palkall. virkavap.
§ 64 palkaton virkavap.
§ 65 palkallinen työvapaa
§ 66 palkall. virkavap.
§ 67 päivähoitomaksut 23.12.2010-9.1.2011
§ 68 palkall. virkavap.
§ 69 palkkion maksaminen

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 84 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 85 Työsopimus
§ 86 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 87 Työsopimus
§ 88 Koulunkäyntiavustajan vapaus/koulutus/palkallinen
§ 89 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 90 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 91 Opettajan virkavapaus/lapsen sairaus/palkallinen
§ 92-93 Iltapäivätoiminnan paikkapäätös
§ 94 Kouluhuoneiston käyttöoikeus
§ 95 Oppilaan loma
§ 96 Koulunkäyntiavustajan loma/palkaton
§ 97 Henkilökohtaisenavustajan loma/palkallinen
§ 98-100 Sijaisen palkanmaksu
§ 101 Opettajan virkavapaus/muu syy/palkaton
§ 102-103 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 104 Oppilaan loma
§ 105 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 106 Koulunkäyntiavustajan poissaolo/muu syy/palkaton

Pukaron koulun rehtori:

§ 40 Työsopimus
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§ 41 Työsopimus
§ 42 Työsopimus

Porlammin yläasteen ja lukion rehtori:

§ 29 Opettajan virkavapaus/muu syy/palkallinen
§ 30 Opettajan virkavapaus/lapsen sairaus/palkallinen
§ 31 Opettajan virkavapaus/yksityisasia/palkaton
§ 32 Opettajan virkavapaus/palkallinen
§ 33 Opettajan virkavapaus/yksityisasia
§ 34 Opettajan virkavapaus/muu syy/palkallinen
§ 35 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 36 Opettajan virkavapaus/lapsen sairaus/palkallinen
§ 37 Opettajan virkavapaus/lääkäri/palkallinen
§ 38 Keittäjän vapaus/työtapaturma/palkallinen
§ 39 Koulunkäyntiavustajan vapaus/muu syy/palkaton
§ 40 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 41 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 42 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 43 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 44 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 45 Kouluavustajan vapaus/sairaus/palkaton
§ 46 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 47 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 48 Opettajan virkavapaus/palkaton
§ 49 Opettajan virkavapaus/koulutus/palkallinen
§ 50 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 51 Opettajan virkavapaus/kuntoutus/palkaton
§ 52 Opettajan virkavapaus/julkinen tehtävä/palkallinen
§ 53 Opettajan virkavapaus/sairaus/palkallinen
§ 54 Opettajan virkavapaus/lapsen sairaus/palkaton
§ 55 Opettajan virkavapaus/yksityisasia/palkaton

Varhaiskasvatus:

§150-151 sairaus
§152-155 semester
§ 156 VES-dag
§ 157-158 privat orsak
§ 159-160 ylityövapaa
§ 161-162 semester
§163 kompensations ledigt
§ 164 semester
§ 165 sjukledig
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§ 166-167 loma
§ 168 sjukledig
§ 169 övertidsledig
§ 170-171 sjukledig
§ 172 sjukt barn
§ 172b semester
§ 173 sjukt barn
§ 174 utbildning
§ 175 kompensations ledigt
§ 176 semester
§ 177 ledigt utan lön

EHDOTUS: Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saate-
tuiksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

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

________________
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73 § PEIKKOLAAKSON PÄIVÄKODIN JA NIITTYTIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN
SULKEMINEN JOULUAIKANA 2011

Varhaiskasvatuspäällikkö on lähettämällään sähköpostiviestillä ilmoittanut,
että päiväkoti Peikkolaakso ja Niittytien ryhmäperhepäiväkoti ovat suljet-
tuina 27.-31.12.2010 välisenä aikana. Syynä sulkemiseen on vähäinen hoi-
tolasten lukumäärä kyseisenä aikana, ja pari päivähoitoa tarvitsevaa lasta
voidaan sijoittaa vuororyhmikseen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
________________
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74 § KOULUKYYTIANOMUS

Milla Nykänen on 1.12.2010 saapuneella kirjeellään anonut koulukyytiä
Hilda Käkikosken koulun esikoulussa ja toisella luokalla oleville lapsilleen.
Perusteluinaan Milla Nykänen esittää koulumatkan vaarallisuuden ja oman
esteellisyyden voida kuljettaa lapsia.
Koska hakemuksessa ei päätöksenteon kannalta ollut riittävästi informaa-
tiota, eikä Tiehallinnon tekemää kartoitusta tien vaarallisuudesta pystytty
nopean aikataulun vuoksia kartoittaa, on asian käsittely siirrettävä sivistys-
lautakunnan seuraavaan kokoukseen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää pyytää lisäselvityksen koulukyyti-
hakemukseen ja jättää asian käsiteltäväksi sivistyslautakunnan
seuraavaan kokoukseen.

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
70, 71, 72, 73, 74

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

Hallintolainkäyttö L 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


