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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Sivistylautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai-
seksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dan Nybondas ja Heidi Silf-
vast.
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71 § VUODEN 2013 TALOUSARVIO (LIITE)

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Kunnanhallitus 13.8.2012 § 123

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

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.

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
yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä
katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän katta-

misvelvollisuus).

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat
ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha
ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Lapinjärven kunta teki vuonna 2011 alijäämäisen tuloksen. Tilikauden ali-
jäämä oli rahastonsiirron jälkeen –110 478 €. Alijäämä katettiin edellisten
kausien ylijäämällä. Kertynyttä ylijäämää oli vuoden 2012 alussa 966 608 €.

Vuoden 2012 tulos riippuu pitkälti loppuvuoden verokertymästä, kuntien ja
valtion välisestä verotasauksesta sekä varsinkin erikoissairaanhoidon ja
muun perusturvan kustannuksista. Ottaen huomioon alkuvuoden toiminta-
tuottojen kertymää, mainittua verotulojen tasausta marraskuussa sekä toi-
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mintakulujen alkuvuoden kehitystä on ennustettavissa, että kunnan 2012
vuosikate olisi positiivinen, muttei välttämättä tarpeeksi iso kattamaan
poistoja – kunnan tilikausi 2012 jäisi näin ollen alijäämäiseksi. Marginaalit
ovat kuitenkin sen verran pienet, että tilanteeseen voidaan vaikuttaa pitä-
mällä kiinni talouskurista. Ylijäämäisen tilikauden mahdollisuus kasvaa
mikäli alkuvuoden myönteinen erikoissairaanhoidon ja muun perusturvan
kustannuskehitys jatkuu myös loppuvuoden aikana

Alustavan tuloslaskelmaluonnoksen mukaan tulisi Lapinjärven kunnan
vuoden 2013 talousarvio olemaan alijäämäinen johtuen vuoden 2013 mah-
dollisista ylimääräisistä kertapoistoista (oheisaineistona). Kunnan tulee syk-
syn aikana päivittää poistosuunnitelmansa päivitetyn yleisohjeen perusteella
ja myös arvioida käyttöomaisuuden poistoaikojen oikeellisuutta. Vuoden
2013 poistot voidaan arvioida varmuudella vasta tämän jälkeen.

Valtioneuvosto päätti maaliskuussa 2012 vuoden 2013 valtionosuusrahoi-
tukseen kohdistuvasta 125 milj. euron lisäleikkauksesta. Lisäleikkaus alen-
taa kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia 0,52 prosenttiyksiköllä,
mikä tarkoittaa kunnan omarahoitusosuuden kasvua noin 23 eurolla asu-
kasta kohden (Lapinjärven osalta noin -65 000 €). Valtionosuuteen tehtävän
leikkauksen suuruus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri.

Vuonna 2014 leikataan toiset 125 milj. euroa valtionosuuksista (Lapinjärvi
–68 000 €) ja vuonna 2015 on leikkauksen suuruus 250 milj. euroa (Lapin-
järvi –128 000 €). Suunnittelukauden aikana pienenee siis Lapinjärven val-
tionosuus noin 260 000 eurolla jos ei huomioida mahdollisia indeksi- tai
muita korotuksia ja muutoksia. Kunnan vuoden 2013 peruspalvelujen valti-
onosuutta koskevissa alustavissa laskelmissa on kuitenkin lisäksi otettu
huomioon vuoden 2013 kustannustason muutos (indeksikorotus) 2,7 pro-
senttia.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisessa valtion-
osuusrahoituksessa on otettu huomioon hallituksen kehysriihen päätös jää-
dyttää indeksikorotukset vuoden 2013 osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että taloussuunnittelua tehtäessä kesällä 2012 paras arvio opetustoimen
rahoituksen tasosta vuodelle 2013 on säilyttää rahoituksen taso samana kuin
vuonna 2012.

Kotikuntakorvaus pienenee 2013 noin 256 000 euroa (netto) verrattuna
vuoden 2012 tasoon ja vuonna 2014 noin 100 000 lisää verrattuna vuoden
2013 tasoon.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- keskustella talousarvion laadintaohjeista
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- palata asiaan seuraavassa kokouksessaan.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti
- merkitä asiassa käydyn keskustelun tiedoksi
- palata asiaan seuraavassa kokouksessa.
________________

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014-2015

taloussuunnitelman laadintaohjeet sekä raami hallintokun-
nille liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________

Sivistyslautakunta 20.9.2012 § 69

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.8.2012 antanut hallintokunnille vuo-
den 2013 talousarvion laadintaohjeet. Laadintaohje pitää sisällään 251 952
euron menoleikkaukset sivistyspalveluille.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- keskustella talousarvion laadintaohjeista
- palata asiaan seuraavassa kokouksessaan

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta kävi vilkasta keskustelua vuoden 2013
talousarvioehdotuksesta. Sivistyslautakuntaa puhutti erityisesti Porlammin
yläasteen ja lukion koulusihteerin tehtävien järjestäminen nykyisen kou-
lusihteerin jäädessä eläkkeelle vuoden 2013 alussa. Lisäksi keskusteltiin
Hilda Käkikosken koulun opetusjärjestelyistä lukuvuonna 2013-2014. Si-
vistyslautakunta toivoi tietoja Porlammin yläasteen oppilas- ja opettajamää-
rän sekä tuntikehyksen muutoksista kuluneiden kolmen vuoden aikana. Si-
vistystoimenjohtajalle esitettiin toivomus mainitun katsauksen toimittami-
sesta lautakunnalle.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Liitteenä sivistyspalveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus.
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EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- hyväksyä talousarvion vuodelle 2013 liitteen mukaisesti.

KÄSITTELY: Aluksi keskusteltiin vapaa-aikalautakunnan yhdistymisestä
sivistyslautakunnan kanssa vuoden 2013 alussa, mikäli Lapinjärven kun-
nanhallituksen esitys uudesta hallintosäännöstä saa valtuuston hyväksynnän.
Esittelijää pyydettiin lisäämään talousarvioehdotuksen tekstiosaan maininta
tästä.

Käsiteltiin ruokahuollon teknisille palveluille siirtymisen vaikutuksia sivis-
tyspalveluiden talousarvioesitykseen. Ruokahuollon sisäiset kustannukset
sivistyspalveluille ovat vuoden 2013 talousarviossa 420 736 €. Lisäksi to-
dettiin, että jo pelkästään henkilöstön palkkakustannusten nousuun varau-
tuminen lisää menoja noin 90 000 €.

Todettiin, että kotikuntakorvauksien pienenemisestä (n. –400 000 €) johtu-
vaan muutokseen sopeutuminen ei onnistu yhden tilikauden aikana. Esitetty
talousarvio ylittää edelleen hallituksen antaman raamin

Sivistyslautakunta käsitteli vuoden 2013 talousarvioehdotusta ja päätyi
esittämään leikkauksia koulujen ja varhaiskasvatuspalveluiden käyttöme-
noihin kautta linjan. Pääosin momenteilta ”Aineet, tarvikkeet ja tavarat” ja
”Muiden palveluiden ostot” esitettiin leikattavaksi yhteensä 25 444 €. Li-
säksi esittelijä lupasi vielä tarkistaa kotikuntakorvausten määrän vuodelle
2013. Tarkistuksen myötä arvioidut toimintatuotot vuodelle 2013 tarkentui-
vat 1 219 781 euroon. Keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se supistaa sivistyspalveluiden käyttömenoja vielä 25

444 € ,
- että esittelijä tarkistaa sivistyspalveluiden vuoden 2013

toimintatuottojen määrän,
- että esittelijä tarkentaa talousarvioehdotuksen tekstiosaa ja
- että se hyväksyy vuoden 2013 talousarvioehdotuksen, jo-

hon on tehty ehdotetut leikkaukset.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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72 § RUOTSINKIELISEN JAOSTON SIHTEERIN IRTISANOUTUMINEN

Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston sihteeri Christian Almgren on
20.9.2012 päivätyllä kirjeellään anonut vapautusta tehtävästään 2.1.2013 al-
kaen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta myöntää eron.

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta keskusteli ruotsinkielisen jaoston sihteerin
tehtävien järjestämisestä jatkossa. Todettiin, että tavallisesti jaoston sihtee-
rinä on toiminut Kapellby Skolanin rehtori. Sivistyslautakunta antoi sivis-
tystoimenjohtajalle valtuudet valmistella ruotsinkielisen jaoston sihteerin
tehtävän täyttöä. Keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se myöntää Christian Almgrenille vapautuksen tehtä-

västään ruotsinkielisen jaoston sihteerinä ja
- että se antaa sivistystoimenjohtajalle valtuudet valmistella

tehtävän täyttöä.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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73 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

Sivistystoimenjohtaja

§ 4-9

vt. Varhaiskasvatuspäällikkö

§ 191-202

Kapellby skola rehtori:

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 78-81

Pukaron koulun rehtori:

Hilda Käkikosken rehtori:

Porlammin yläasteen ja lukion vt.rehtori:

§ 15-18, 20

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

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
71,73

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
72

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


