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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 Niels Boru-
pin ja Heidi Silfvastin.

_______________
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44 § PÄIVÄHOITOPAIKAN MYYNTIHINTA / VARHAISKASVATUSPALVELUT
(LIITE)

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, puh: 0405561109

Lapinjärven kunnan varhaiskasvatuspalveluilla on tehdyn sopimuksen (si-
vistyslautakunta 19.12.2011, 87 §) mukaisesti mahdollisuus myydä päivä-
hoitopaikkoja muille kunnille. Jotta päivähoitopaikkoja voidaan myydä, tu-
lee Lapinjärven kunnan vahvistaa hinnat muille kunnille myytävistä päivä-
hoitopaikoista. Tarkoituksena tässä vaiheessa on vahvistaa periaatteet, mi-
ten tarkka hinta muodostetaan saadun / annetun kokonaiskuvan perusteella.
Päivähoitopaikan hinta vahvistetaan päivähoitomuodon kokonaiskustan-
nusten perusteella. Kustannuksiin lasketaan seuraavat erät:

- toiminnan suorat ulkopuoliset menot, joista on vähennetty mahdolli-
set muut tulot lukuun ottamatta päivähoitomaksua.

- päivähoidon hallinnon osuus 4 % toiminnan ulkopuolisista brutto-
menoista

- sisäiset menot (vuokra, siivous, ruokapalvelu, päivähoidon osuus
palkkalaskennasta, ATK -kustanuksista sekä kirjanpidosta)

Saatu summa jaetaan päivähoitopaikkojen määrällä, jolloin saadaan paikan
vuosihinta. Kuukausihinta lasketaan jakamalla vuosihinta luvulla 11.
Hinnat lasketaan päivähoidon järjestämispaikan mukaan:

- päiväkoti
- ryhmäperhepäivähoito
- perhepäivähoito

Osapäivähoitopaikan hinta 60 % kuukausihinnasta ja esiopetuksen jälkeisen
päivähoidon hinta on 50 % kuukausihinnasta. Jos hoidon tarve on enintään
10 päivää kalenterikuukaudesta, kotikunnalta laskutetaan puolet hoitopaikan
hinnasta.
Lapsen kotikunta laskuttaa päivähoitomaksun.Paikat myydään yhdeksi toi-
mintavuodeksi kerrallaan ehdolla, että hoidon järjestämispaikassa on va-
paita paikkoja. Paikan irtisanomisaika on 14 kalenteripäivää. Jos lapsi tar-
vitsee avustajapalveluita, asiasta sovitaan erikseen lapsen kotikunnan kans-
sa.

Esittelijä: varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson, p:0195108698

EHDOTUS: Sivistyslautakunta:
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,

että päivähoitopaikkojen hinnat vahvistetaan edellä selos-
tetulla tavalla.
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- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
että vuoden 2012 päivähoitopaikkojen hinnat vahvistetaan
liitteen mukaisesti.

KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdo-
tusta siten, että ensimmäisen ranskalaisen viivan kohdan sana vahvistetaan
muutetaan sanaksi määritetään ja toisen ranskalaisen kohdan vuoden 2012
muutetaan muotoon toimintakaudeksi 1.8.2012-31.7.2013.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta:
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,

että että päivähoitopaikkojen hinnat määritetään edellä
selostetulla tavalla.

- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
että toimintakaudeksi 1.8.2012-31.7.2013 päivähoitopaik-
kojen hinnat vahvistetaan liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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45 § OSALLISTUMINEN ITÄISEN UUSIMAAN SUOMENKIELISEN
LUKIOVERKOSTON KEHITTÄMISHANKKEESEEN

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

Lapinjärven kunnan opetuspalvelut on ollut mukana Itäisen Uusimaan alu-
een lukioiden yhteistyöverkostossa. Lukioverkoston toimintaan Porlammin
lukio on osallistunut noin puolen vuoden ajan. Vastuu verkoston ylläpidosta
on ollut Porvoon kaupungin suomenkielisellä koulutusjohtajalla. Verkostos-
sa on käyty läpi ajankohtaisia alueen lukiotoiminnan kehittämiseen liittyviä
asioita sekä kehitetty verkko-oppimista.
Lukioverkostolle on tarjoutunut tilaisuus osallistua Helsingin yliopiston
koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kehittämishankkeeseen, jossa alu-
een lukiotoimintaa, sen toiminnallisia ja rakenteellisia yhteistyömahdolli-
suuksia voidaan selvittää ja kehittää. Hankkeeseen ovat Porvoon suomen-
kielisen opetustoimen ohella osallistuneet Loviisan kaupungin, Askolan ja
Lapinjärven kuntien koulutustoimet ja suomenkieliset lukiot.
Lukioverkostohanke mahdollistaa alueiden lukioiden rehtoreiden, apulais-
rehtoreiden sekä mahdollisesti johtoryhmien kouluttautumisen. Kaikkiaan
hankkeeseen voi osallistua 20 henkilöä. Hankkeen tavoitteena on tukea alu-
een lukioiden yhteistyöverkostoja toimintakulttuurien muutoksessa ja konk-
reettisesti luoda yhteisiä rakenteita, joilla tuetaan systemaattisesti osaamisen
alueellista jakautumista. Hankkeen etenemisestä raportoidaan tarvittaessa
sivistyslautakunnalle.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että Porlammin lukio osallistuu lu-
kioverkoston kehittämishankkeeseen.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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46 § IKÄRAJAN ASETTAMINEN ENERGIAJUOMIEN MYYMISELLE
LAPINJÄRVELLÄ (LIITE)

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

Kunnanvaltuutettu Christina Mickos jätti valtuustoaloitteen koskien ikära-
jan asettamista energiajuomille (kunnanvaltuusto 11.4.2012, 14 §). Val-
tuustoaloite on lähetetty valmisteltavaksi kunnan terveydensuojeluviran-
omaisille ja siitä edelleen sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.
Porvoon kaupungin terveydensuojelusta III kaupungineläinlääkäri-
hygieenikko Seija Heikkinen on 2.5.2012 lähettämässään sähköpostiviestis-
sä ottanut kantaa pyyntöön koskien Lapinjärven kunnanvaltuuston valtuus-
toaloitetta ikärajan asettamisesta energiajuomille.
Seija Heikkisen antaman lausunnon mukaan lainsäädännössä ei tällaista ikä-
rajaa ole, eikä terveydensuojelu valvontaviranomaisena voi sitä elintarvi-
kealan toimijoilta vaatia. Kyseessä on poliittinen aloite. Muissa kunnissa
vastaava asia on järjestetty niin, että kunnan puolesta on suoraan vedottu
elintarvikemyymälöihin vapaaehtoisen lainsäädäntöä tiukemman ikärajan
noudattamisesta. Sipoossa asiaa on hoitanut käytännössä nuorisotoimi ja
Myrskylässä koulutoimi.

Myrskylän suomenkielinen koululautakunta on kokouksessaan 18.5.2011,
24 § keskustellut alakouluikäisten energiajuomien kulutuksesta. Lautakunta
päätti ehdottaa paikallisille kauppiaille, että energiajuomien myynti kiellet-
täisiin alle 13-vuotiailta.
Lapinjärvellä jätetyssä valtuustoaloitteessa allekirjoittaneet haluavat kehot-
taa kuntia edistämään työtä, jotta 16 vuoden ikäraja asetettaisiin energia-
juomille.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että:
- se tekee vetoomuksen Lapinjärven kunnan kauppiaille, ett-

ei energiajuomia myytäisi alle 16-vuotiaille.

KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdo-
tustaan siten, että toiseksi ranskalaiseksi viivaksi lisätään lause tiedottaa
asiasta yhdessä naapurikuntien kanssa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että:
- se tekee vetoomuksen Lapinjärven kunnan kauppiaille, ett-

ei energiajuomia myytäisi alle 16-vuotiaille
- tiedotetaan asiasta yhdessä naapurikuntien kanssa.
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PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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47 § LAPINJÄRVEN KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAOTTEITA
TIEDOKSI SIVISTYSLAUTAKUNNALLE

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p:0405561109

Sivistyslautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat pöytäkirjan otteet kun-
nanhallituksen kokouksesta 14.5.2012:

- keittiöapulaisen toimen täyttölupa-anomus, 76 §
- erityisopetuksen lehtorin sekä historian ja yhteiskuntaopin

tuntiopettajan tehtävän täyttölupa-anomus, 77 §
- varhaiskasvatuspalveluhenkilöstön täyttölupa-anomus, 78 §

sekä
- Hilda Käkikosken koulun tilanne, 84 §

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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48 § VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p:0405561109

Opetushallitus on 16.4.2012 tekemällään päätöksellä päättänyt myöntää
valtionavustusta Lapinjärven kunnalle kerhotoiminnan kehittämiseen ajalle
1.9.2012- 31.12.2013.
Avustuksen perusteena olevat hyväksytyt kokonaismenot ovat 20´000 €,
josta myönnetyn avustuksen suuruus (75 %) on 15´000 €, ja koulutuksen
järjestäjän osuus (25 %) on 5´000 €.
Koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen olivat hakuvaiheessa ilmoittautu-
neet seuraavat koulut: Hilda Käkikosken koulu, Kapellby skola, Kirkonky-
län koulu sekä Porlammin yläkoulu. Hakemuksessa olleet kerhohankkeen
tavoitteet olivat:

- uudistaa koulujen kerhotoiminnan mallia kunnassa aloitta-
malla kiertävä kerhotoiminta

- saada kouluille viimevuotista enemmän kerhotarjontaa
- saada kerhoihin lisää osallistujia ja tavoittaa eri kylien lapsia

mukaan toimintaan
- tarjota muitakin vaihtoehtoja kuin ”perinteisiä” kerhoja
- avata mahdollisuuksia vuoden aikana tutustua toiminnaltaan

erilaisten kerhojen toimintaan
- tuoda kerhotoimintaa pois neljän seinän sisältä

Kerhotoiminnan kehittämiseen tarkoitetun valtionavustuksen jakamisen pe-
riaatteista päätetään elokuun aikana pidettävässä rehtoripalaverissa.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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49 § OPETUKSEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA / VUODEN 2012 TALOUSARVION
TÄYTÄÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTOKUNNILLE (LIITE)

Kunnanhallitus 16.1.2012, 5 §

Vahvistettu talousarvio jaetaan hallintokunnille.

Huonon taloudellisen tilanteen takia on syytä myös tänä vuonna antaa hal-
lintokunnille yksityiskohtaisia ohjeita oman hallintokunnan taloustilanteen
seuraamiseksi ja puuttumiseksi tilanteeseen heti, jos jotain talousarviosta
poikkeavaa tapahtuu tai on odotettavissa.

EHDOTUS: Kunnanhallitus antaa seuraavat tarkentavat ohjeet vuoden
2012 talousarvion täytäntöönpanosta:

1. Huonon taloustilanteen takia hallintokuntien on seurattava tiiviisti
käyttömenojen kehitystä ja poikkeavissa tilanteissa raportoitava niistä
välittömästi asianomaiselle hallintokunnalle ja kunnanhallitukselle. Ei
kiireellisten hankintojen aikataulua tulee venyttää mahdollisimman pit-
källe ja hankinnan tarkoituksenmukaisuus tarkasti arvioida.

Hallintokuntien on varauduttava tekemään toukokuun loppuun mennes-
sä miinusmerkkinen lisätalousarvio.

2. Investointien menokehitystä on seurattava jatkuvasti ja mikäli menot
näyttävät ylittyvän on heti asian tultua ilmi raportoitava asiasta asian-
omaista hallintokuntaa ja kunnanhallitusta. Päätös investoinnin jatkami-
sesta tekee kunnanhallitus.

3. Investointien toteuttamisen valmistelu voidaan aloittaa hallintokunnissa
välittömästi. Mikäli investoinnin loppusumma ylittää 30 000 € alv. 0 %,
on siihen ennen investoinnin aloittamista tai sitovien sopimusten teke-
mistä saatava kunnanhallituksen lupa.

Mikäli investointi tehdään omana työnä ja sen kustannusarvio ylittää 30
000 € alv. 0 %, on ennen investoinnin aloittamista siihen saatava lupa
kunnanhallitukselta.

4. Ennen kuin asianomainen viranomainen julkistaa toimia tai virkoja ha-
ettaviksi, sen tulee saada täyttölupa kunnanhallitukselta.

5. Kunnanhallitus antaa Lapinjärven Lämpö Oy:n yhtiökokousedustajalle
ohjeeksi, että Lapinjärven Lämpö Oy:n tulee vuoden 2012 aikana suun-
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nitella ja toteuttaa biolämpölaitoksen Porlammin koulukeskuksen vie-
reen.

6. Lapinjärven koulutuskeskuksen lautakunta selvittää koulutuskeskuksen
hallinnollisen rakenteen sekä koulutuskeskuksen asema kunnan organi-
saatiossa syyskuun loppuun mennessä.

7. Perusturvalautakunta käy läpi vanhustyön henkilöstömitoituksen maa-
liskuun loppuun mennessä.

8. Sivistyslautakunta laatii, syyskuun loppuun mennessä, kouluille henki-
löstöresurssin mitoittamiseksi opetuksen järjestämissuunnitelma, joka
ulottuu kohtuudella ennustettavissa olevaan tulevaisuuteen, kuitenkin
vähintään lukuvuodelle 2015-2016 asti.

9. Ympäristölautakunta selvittää ympäristöpalveluiden tuottamistavan ja
mahdollinen yhteistyö Loviisan kaupungin kanssa kesäkuun loppuun
mennessä

10. Kehittämistoimikunnan tulee jatkaa kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen
ja maa-alueiden myynnin valmisteluita.

KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti ehdo-
tustaan seuraavaan muotoon

1. Huonon taloustilanteen takia hallintokuntien on seurattava tiiviisti
käyttömenojen kehitystä ja poikkeavissa tilanteissa raportoitava niistä
välittömästi asianomaiselle hallintokunnalle ja kunnanhallitukselle. Ei
kiireellisten hankintojen aikataulua tulee venyttää mahdollisimman pit-
källe ja hankinnan tarkoituksenmukaisuus tarkasti arvioida.

Hallintokuntien on varauduttava tekemään toukokuun loppuun mennes-
sä miinusmerkkinen lisätalousarvio.

2. Investointien menokehitystä on seurattava jatkuvasti ja mikäli menot
näyttävät ylittyvän on heti asian tultua ilmi raportoitava asiasta asian-
omaista hallintokuntaa ja kunnanhallitusta. Päätös investoinnin jatkami-
sesta tekee kunnanhallitus.

3. Investointien toteuttamisen valmistelu voidaan aloittaa hallintokunnissa
välittömästi. Mikäli investoinnin loppusumma ylittää 30 000 € alv. 0 %,
on siihen ennen investoinnin aloittamista tai sitovien sopimusten teke-
mistä saatava kunnanhallituksen lupa.
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Mikäli investointi tehdään omana työnä ja sen kustannusarvio ylittää 30
000 € alv. 0 %, on ennen investoinnin aloittamista siihen saatava lupa
kunnanhallitukselta.

4. Ennen kuin asianomainen viranomainen julkistaa toimia tai virkoja ha-
ettaviksi, sen tulee saada täyttölupa kunnanhallitukselta.

5. Kunnanhallitus antaa Lapinjärven Lämpö Oy:n yhtiökokousedustajalle
ohjeeksi, että Lapinjärven Lämpö Oy:n tulee vuoden 2012 aikana suun-
nitella ja toteuttaa biolämpölaitoksen Ruhan alueelle.

6. Sivistyslautakunta laatii, toukokuun loppuun mennessä, kouluille
henkilöstöresurssin mitoittamiseksi opetuksen järjestämissuunni-
telma, joka ulottuu kohtuudella ennustettavissa olevaan tulevaisuu-
teen, kuitenkin vähintään lukuvuodelle 2015-2016 asti.

7. Ympäristölautakunta selvittää ympäristöpalveluiden tuottamistavan ja
mahdollinen yhteistyö Loviisan kaupungin kanssa toukokuun loppuun
mennessä.

8. Kehittämistoimikunnan tulee jatkaa kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen
ja maa-alueiden myynnin valmisteluita.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Här-
mävaara, p: 0405561109

Sivistystoimenjohtaja on yhdessä koulunjohtajien, rehtorin ja henkilöstösih-
teerin kanssa keskustellut henkilöstöstä, oppilastilanteesta sekä muista
opetuksen järjestämissuunnitelmaan liittyvistä asioista. Näiden pohjalta on
koottu yhteen taulukoita ja yhteenvetoja, jotka on lähetetty esityslistan yh-
teydessä sivistyslautakunnan jäsenille etukäteen tutustuttaviksi. Kokoukses-
sa käydään läpi materiaali, josta sivistystoimenjohtaja tekee sivistyslauta-
kunnan päätöksen mukaisen koosteen varsinaiseksi opetuksen järjestämis-
suunnitelmaksi.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
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- sivistystoimenjohtaja koostaa lautakunnan läpikäymän ja
hyväksymän materiaalin opetuksen järjestämissuunnitel-
maksi.

- opetuksen järjestämissuunnitelma viedään tiedoksi kun-
nanhallitukselle.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana sivistystoimenjohtaja jakoi jo aikaisemmin
annetun materiaalin lisäksi viimeisimmät oppilasennusteet sekä alustavan
ehdotuksen osaksi järjestämissuunnitelman tulevaa tekstiosaa. Sivistyslau-
takunta kävi läpi materiaalin kokonaisuudessaan läpi ja antoi sivistystoimen
johtajalle ohjeet koota materiaali yhtenäiseksi opetuksen järjestämissuun-
nitelmaksi ja tuoda se esiteltäväksi sivistyslautakunnan seuraavaan kokouk-
seen. Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että ehdotukseen
lisätään kahden ranskalaisen viivan lisäksi lause: Opetuksen järjestämis-
suunnitelman käsittelyä jatketaan sivistyslautakunnan seuraavassa kokouk-
sessa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- sivistystoimenjohtaja koostaa lautakunnan läpikäymän ja

hyväksymän materiaalin opetuksen järjestämissuunnitel-
maksi.

- opetuksen järjestämissuunnitelman käsittelyä jatketaan si-
vistyslautakunnan seuraavassa kokouksessa.

- opetuksen järjestämissuunnitelma viedään tiedoksi kun-
nanhallitukselle.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Valmistelija ja esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara,
p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta keskustelee opetuksen järjestämissuunni-
telmasta ja päättää, että esille tulevien mahdollisten korjausten
ja muutosten jälkeen opetuksen järjestämissuunnitelma hyväk-
sytään vietäväksi eteenpäin kunnanhallitukselle.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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50 § ANOMUS SIVISTYSLAUTAKUNNALLE / KUNNANHALLITUKSELLE (LIITE)

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

Kirkonkylän koulun johtaja on toimittanut täyttölupa-anomuksen koulun-
käyntiavustajan/henkilökohtaisen iltapäivätoiminnan ohjaajan sekä keittiö-
apulaisen / iltapäivätoiminnanohjaajan tehtävään ajalle 13.8.2012-1.6.2013.
Tarkemmat yksityiskohdat selviävät liitteestä

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p:0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta puoltaa koulunjohtaja Anne Rönkön teke-
mää täyttölupa-anomusta ja vie asian eteenpäin kunnanhalli-
tukselle.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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51 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

Sivistystoimenjohtaja

§ 20-34

Varhaiskasvatuspäällikkö:

§ 64-160

Kapellby skola rehtori:

§ 3-4

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 17-56

Pukaron koulun rehtori:

Hilda Käkikosken rehtori:

Porlammin yläasteen ja lukion rehtori:

§ 47,55-66, 68-86, 88-98, 100-104

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

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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52 § PALKATON VIRKAVAPAUS / MARIA JOHANSSON

Varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson on toimittamallaan virkavapaa-
hakemuksella anonut pidettäväksi palkatonta virkavapautta ajalla 1.8.2012 –
31.7.2013 yksityisasioiden vuoksi.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että se myöntää Maria Johans-
sonille palkatonta virkavapautta ajalle 1.8.2012-31.7.2013 yk-
sityisasioiden vuoksi.

KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Niels Borup esitti, että
Maria Johanssonille ei myönnetä palkatonta virkavapautta ajalle 1.8.2012-
31.7.2013. Borupin esitystä tukivat kaikki sivistyslautakunnan jäsenet, min-
kä jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että Maria Johanssonille ei
myönnetä yksityisasioiden vuoksi palkatonta virkavapautta ajalle 1.8.2012-
31.7.2013.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että se ei myönnä Maria Johans-
sonille palkatonta virkavapautta ajalle 1.8.2012-31.7.2013.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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53 § SUOMENKIELISEN LASTENTARHANOPETTAJAN JA
VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN VALINTA

Lapinjärvellä on ollut haettavana lastentarhanopettajan toistaiseksi voimas-
sa oleva tehtävä 1.8.2012 alkaen sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan
tehtävä ajalle 1.10.2012-30.9.2013. Työpaikkailmoitukset ovat olleet nähtä-
vinä kunnan ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä työvoimaministeriön sivus-
tolla www.mol.fi.

Määräaikaan, 7.6.2012 klo 12.00 mennessä , saapui yksi hakemus lastentar-
hanopettajan tehtävään. Anni Paavola on työskennellyt Lapinjärven kunnan
varhaiskasvatuspalveluissa lastentarhanopettajana ja hänellä on tehtävään
vaadittava muodollinen kelpoisuus.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään ajalle 1.10.2012-30.9.2013
saapui yksi hakemus. Marinka Ehrukainen on hoitanut tehtävää 3.10.2011
alkaen edelleen. Marinka Ehrukaisella ei ole tehtävään vaadittavaa muodol-
lista kelpoisuutta, mutta laajan koulutus- ja työtaustan vuoksi häntä voidaan
pitää ansioituneena hakijana kyseiseen tehtävään.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- lastentarhanopettajan (suomenkielinen) toistaiseksi voi-

massa olevaan tehtävään valitaan Anni Paavola 1.8.2012
alkaen.

- varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään valitaan Ma-
rinka Ehrukainen ajalle 1.10.2012-30.9.2013.

- tehtäviin liittyvistä yksityiskohdista sovitaan kummankin
työntekijän kanssa erikseen.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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54 § MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.
_______________
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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
47, 48, 49, 50, 51

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
44, 45, 46, 52, 53

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


