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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 pöytäkirjan tarkastajiksi Niels Boru-
pin ja Annika Lindforsin.

_____________
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71 § LAPINJÄRVEN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-15 (LIITE)

Sivistyslautakunta 2.12.2010 § 70

Koululautakunta päätti kokouksessaan 28.4.2010, § 23 :
- että Raila Oksanen palkataan toteuttamaan kehittämissuunnitelma La-

pinjärven 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 päivähoi-
dosta 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 skolan:

in yhteistyötä.
- Otetaan käyttöön budjetointi oppilasmäärän mukaan syksyllä 2010; py-

ritään koulujen yhteistilaukseen oppikirjahankinnassa.
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- 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 kehittämissuunnitelman

vuosiksi 2011-2015 sillä ehdolla, että kehittämissuunnitel-
maan voidaan tehdä tarvittavia päivityksiä vuoden 2011 ai-
kana

- tehdä sivistyspalveluiden seuraavat kehittämislinjaukset:

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

2. Lisätään yhteistyötä Myrskylän kunnan kanssa neuvottele-
malla sivistystoimenjohtajan tehtävien myynnistä Myrsky-
lään 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 päi-
vitetty varhaiskasvatusstrategia otetaan käyttöön 1.8.2011
alkaen. Sivistyslautakunta käsittelee varhaiskasvatusstrategi-
an kokouksessaan ennen elokuun alkua.

5. Varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen tärkeää, jotta lapsi-
perheille pystytään tarjoamaan kustannus tehokkaasti palve-
lua myös tulevaisuudessa. Lautakunta toteaa, että Peikko-
laakson päiväkodin rakentaminen maksaa, mutta tuo säästöä
tulevaisuudessa palvelun organisoinnissa.

6. Selvitetään varhaiskasvatuspalveluiden kustannukset ja verra-
taan niitä muihin samankokoisiin kuntiin. Sivistyslautakunta
haluaa saada selville, mistä syystä Lapinjärven varhaiskas-
vatuspalveluiden kustannukset ovat tilastoinnin mukaan
maan keskiarvoa korkeammat.

7. Otetaan käyttöön Porlammin yhtenäiskoulun ensimmäinen
vaihe 1.8.2011 alkaen ja suunnitellaan seuraavan lukuvuo-
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den aikana mahdollisuutta siirtyä koko kunnan yhtenäis-
koulujärjestelmään. Tarkoituksena on pyrkiä säästöihin mm.
oppikirjojen osalta ja hallinnollisissa tehtävissä.

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

9. Keskitetään virkavalinnat ja tehdään tarvekartoitussuunnitel-
mat vähintään kolmeksi vuodeksi eteenpäin huomioimalla
koko kunnan opetuspalvelutarjonta.

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

11. Kehitetään sähköistä asiointia sekä sivistyspalveluiden sisäi-
sessä organisaatiossa että kunnan kotisivuilla.

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

käyttöönoton mahdollisuudet ja tästä saatavat kustannus
hyödyt.

- viedä kehittämislinjaukset eteenpäin kunnanhallitukselle.
________________

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- merkitä sivistyslautakunnan päätös tiedoksi
- antaa sivistyslautakunnalle tehtäväksi yhdistää kehittämis-

suunnitelman ja muut kehittämislinjaukset valtuustopää-
töksen mukaiseksi kouluverkkoselvitykseksi lokakuun
2011 loppuun mennessä.

KÄSITTELY: Sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara oli läsnä asiantun-
tijana tämän pykälän käsittelyn ajan.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________

Sivistyslautakunta kokoontui 23.8.2011 work shop – suunnittelukokouk-
seen, missä käytiin kohta kohdalta läpi kunnanvaltuuston asettamat kehit-
tämislinjaukset. Kokouksen aikana kirjattiin ylös toteutuneet linjaukset ja
tehtiin mahdolliset uudet ehdotukset vietäväksi kunnanvaltuustolle eteen-
päin. Kehittämislinjauksista on sivistystoimenjohtaja kirjoittanut yhteenve-
don, jossa on huomioitu myös aikaisempia linjauksia ja niiden toteutumista
(liite). Varsinaiset ehdotukset kehittämislinjausten eteenpäin viemiseksi on
kirjattu esityslistan ehdotukseksi.
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EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- että aloitetaan selvitystyö Pukaron koulun lakkauttamisek-

si lukuvuoden 2012 alusta alkaen ottamalla huomioon lak-
kauttamisesta saadut euromääräiset säästöt, tiedotustilai-
suudet henkilöstölle ja kuntalaisten kuulemistilaisuudet.

- että opetuspalveluissa noudatetaan kunnanvaltuuston te-
kemää linjausta opettaja- / oppilaslukumäärästä.

- että yhtenäiskoulun suunnittelussa otetaan huomioon ope-
tusjärjestelyt erityistä tukea tai erityisopetusta tarvitseville
oppilaille siten, että kunnassa voitaisiin noudattaa lähi-
koulu-periaatetta.

- että yhteistyötä jatketaan Myrskylän kunnan kanssa ja py-
ritään löytämään yhteisiä toimintamalleja.

- että vuoden 2012 talousarviota koskevissa kokouksissa
huomioidaan seuraavan lukuvuoden tuntikehykset.

- että yhtenäiskoulun suunnitteluryhmä jatkaa toimintaansa
lukuvuoden 2011-12 aikana siten, että työryhmän kokoon-
pano tarkistetaan ja nimetään uudelleen.

- että yhtenäiskoulun suunnitteluryhmä toimittaa suunnitel-
man sivistyslautakunnalle maaliskuun 2012 loppuun men-
nessä.

- että tulevan yhtenäiskoulun työnimenä suunnittelun aikana
on Porlammin koulukeskus.

- että Artjärven (ent.) oppilaille tarjotaan mahdollisuus jat-
kossakin opiskella Porlammin yläkoululla.

- että ehdotus sähköisen asioinnin mahdollisuudesta ja niistä
aiheutuvista kustannuksista toimitetaan sivistyslautakun-
nalle siten, että ehdotus on mukana vuoden 2012 talousar-
viossa.

- että koulujen johtokunnat lakkautetaan lukuvuoden 2012
alusta alkaen kunnan hallintosääntöuudistuksen mukaises-
ti.

KÄSITTELY: Käydyn keskustelun aikana Päivi Lempiö esitti, että ehdo-
tuksen ensimmäisen ranskalaisen viivan jälkeinen teksti muutetaan seuraa-
vasti: "Selvitetään saataisiinko Pukaron koulun lakkauttamisella aikaan
merkittävää säästöä tai Lapinjärven koulutoimen laadun paranemista.”
Markku Lautamäki puolestaan ehdotti, ensimmäisen ranskalaisen viivan
jälkeinen teksti muutetaan siten, että sana selvitystyö muutetaan sanaksi
toimenpiteet.
Keskustelun jälkeen todettiin, että sivistyslautakunnalla on Päivi Lempiön,
Markku Lautamäen ja esittelijän tekemä ehdotus, minkä vuoksi suoritettiin
äänestys.
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Päivi Lempiön ehdotus ei saanut yhtään ääntä, Markku Lautamäen ehdo-
tusta tuki Erja Junna ja esittelijän ehdotusta tukivat Annika Lindfors, Niels
Borup, Päivi Lempiö, Heidi Silfvast ja Dan Nybondas. Äänestyksen jälkeen
sivistyslautakunta totesi, että esittelijän tekemä ehdotus jää voimaan.
Keskustelussa todettiin, että johtokuntien lakkauttamista koskeva ehdotus
on tarkoituksenmukaista siirtää hallintosääntöuudistuksen käsittelyn yhtey-
teen.
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että viimeistä ranskalaista viivan jälkei-
nen teksti muutetaan seuraavasti: ”Koulujen johtokuntien lakkauttamista
koskeva käsittely siirretään hallintosääntöuudistusta koskevan kokouksen
yhteyteen.”

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää ehdotuksen mukaisesti muuttamalla
ehdotuksessa olevan viimeisen ranskalaisen viivan jälkeinen
teksti muotoon: ”Koulujen johtokuntien lakkauttamista koske-
va käsittely siirretään hallintosääntöuudistusta koskevan ko-
kouksen yhteyteen.”

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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72 § VALTUUSTOALOITE

Porlammin kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anja Saikkonen ja Porlammin
kyläyhdistyksen hallituksen jäsen Pia-Leena Salo ovat 27.6.2011 saapu-
neella kirjeellä tehneet ehdotuksen, että Lapinjärven kunta lisää Porlammin
kehittämissuunnitelmaan uudet tilat päivähoidolle ja terveydenhoidolle (lii-
te). Valtuustoaloitteessa toivotaan, että kunta rakentaa tähän tarkoitukseen
talon, joka sijoitetaan Ruhan alueen ja koulukeskuksen läheisyyteen.
Koska valtuustoaloitteen ehdotus koskee sekä päivähoidon- että terveyden-
huollon palveluita, ja sivistyslautakunta käsittelee ainoastaan sivistyspalve-
luiden alaisuuteen liittyviä asioita, on aloite vietävä terveydenhuoltoon liit-
tyvän ehdotuksen osalta perusturvalautakuntaan.
Lapinjärvellä tehtyyn koulukyselyyn sekä myöhemmin valmistuneeseen ke-
hittämissuunnitelmaan ei ole sisällytetty varhaiskasvatuspalveluita, koska
kyseessä on ollut ainoastaan opetus-/koulutoimea koskeva kysely ja kehit-
tämissuunnitelma. Täten ei ole tarkoituksenmukaista lisätä mahdollisten uu-
sien päivähoitotilojen rakentamista tämän kehittämissuunnitelman yhtey-
teen.
Ehdotuksen eteenpäin viemiseksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
voidaan mahdollinen selvitys tehdä ainoastaan varhaiskasvatuspalveluiden
osalta.

EHDOTUS. Varhaiskasvatuspäällikkö yhdessä sivistystoimenjohtajan
kanssa selvittää nykytilanteen mahdollisuudet saada päivähoi-
don uudet tilat Porlammille ottamalla huomioon kunnan ta-
loudellinen tilanne.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana todettiin, että kyseessä ei ole valtuusto-
aloite, vaan kansalaisaloite. Tämän vuoksi asia tulee kirjata pöytäkirjaan.
Käydyssä keskustelussa sivistyslautakunta totesi, että Peikkolaakson päivä-
kodin rakentaminen on kesken, eikä ennen rakennuksen valmistumista ole
taloudellisia mahdollisuuksia rakentaa uusia tiloja Porlammille. Sivistys-
lautakunta totesi, että kuntalaisaloitteen terveydenhuoltoa koskeva osio
kuulu perusturvalautakunnan käsiteltäväksi.
Keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että varhaiskasva-
tuspäällikkö ja sivistystoimenjohtajat selvittävät mahdollisuuksia saada uu-
det tilat Porlammille Peikkolaakson päiväkodin valmistumisen jälkeen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että :
- saapunutta kirjettä käsitellään kuntalaisaloitteena ja asia

merkitään tiedoksi.
- varhaiskasvatuspäällikkö yhdessä sivistystoimenjohtajan

kanssa selvittää mahdollisuudet saada uudet päivähoidon
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uudet tilat Porlammille peikkolaakson päiväkodin valmis-
tumisen jälkeen ottamalla silloin huomioon kunnan talou-
dellinen tilanne.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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73 § VUODEN 2012 TALOUSARVIO (LIITE)

Kunnanhallitus 29.8.2011 § 160

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

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

Yleistä

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.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

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

misvelvollisuus).

Lapinjärven kunnan talous ja talousarvion laadinnan lähtökohdat.

Lapinjärven kunta teki vuodelta 2010 huonon taloudellisen tuloksen. Tili-
kauden alijäämä oli -516 468 €. Alijäämä katettiin edellisten kausien yli-
jäämällä. Kertynyttä ylijäämää on enää 1 077 086 €. Vuosi 2011 jäänee
myös näillä näkymin alijäämäiseksi, alijäämän suuruus riippuu loppuvuo-
den verokertymästä, kuntien ja valtion välisestä verotasauksesta sekä var-
sinkin erikoissairaanhoidon ja muun perusturvan kustannuksista. Riski on
että alijäämä on yhtä suuri kuin viime vuonna.
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Vuoden 2011 verotulokertymä ylittänee vuoden 2010 kertymän ja myös
vuoden 2011 talousarvion noin 90 000 eurolla (elokuu 2011). Vuodelle
2012 on kuitenkin tarvetta korottaa sekä kunnan tuloveroprosentin (nyk. 19
%) että kiinteistöveroprosentit. Korotustarve selviää talousarvioprosessin
aikana, ja valtuusto vahvistaa veroprosentin kokouksessaan 16.11.2011.
Voimassa olevat veroprosentit liitteenä.

Kuntien yhteisöverojen kertymästä leikataan vuonna 2012 5 prosenttiyksik-
köä valtion hyväksi. (Kuntien kertymä on ollut 10 prosenttiyksikköä korke-
ampi 2010 ja 2011 verrattuna vuoteen 2009 ja on siis edelleen 5 prosent-
tiyksikköä korkeampi 2012 kuin 2009).

Myös hallituksen säästötoimenpiteet vaikuttavat Lapinjärven kunnan talou-
teen: hallitusohjelman mukaiset valtionosuuden leikkaukset tarkoittavat
näillä näkymin noin 250 000 euroa vähemmän valtionosuuksia kuin viime
vuonna. Päätös jättää kiinteistöveron verotasauksen ulkopuolelle tarkoitta
Lapinjärvelle, että verotulojen tasaus pienenee n 90 000 €. Hallitusohjelma
pienentää siis kunnan tuloja 340 000 eurolla, eli noin yhdellä tuloveropro-
sentilla. Tämän lisäksi on myös lukioiden valtionosuusjärjestelmä uhattuna.

Kotikuntakorvaustulojen netto alenevat myös vuonna 2012, jopa 335 000
eurolla (oppilastilastot vahvistetaan 20.9 ja kotikuntakorvaukset vahviste-
taan lopullisesti vasta joulukuussa 2011). Kotikuntakorvaustulojen alenemi-
sen johdosta syntyvä säästötarve (335 000 €) siirretään kokonaisuudessaan
opetuspalveluihin.

Kunnan talouden tasapainottaminen on tulevalla suunnittelukaudella vält-
tämätöntä. Lähivuosien suurena haasteena on kulkukehityksen hillitseminen
ja tuottavuuden parantaminen.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä vuoden 2012 talousarvio-ohjeet ja raami hallin-

tokunnille liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________

Kunnanhallitus antoi samassa kokouksessa vuoden 2012 talousarvion laa-
dintaohjeiden yhteydessä ohjeiston menojen osalta (liite 1).
Taloussihteeri on toimittanut 2.9.2011 toteutumisvertailun, johon on huo-
mioitu sivistyspalveluiden menot ja käyttöprosentit elokuun loppuun 2011
mennessä (liite 2).
Tänä vuonna talousarvion laadinnassa on edellistä vuotta tiiviimpi aikatau-
lu, minkä vuoksi esityslistan lähettämisen jälkeen talousarvioon liittyvä
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materiaali jaetaan kokouksessa ja pyritään tekemään tarvittavat tilastot val-
miiksi kokousta varten.
Mikäli kokouspäivään mennessä ei ole saatu kaikkea tarvittavaa aineistoa,
voi sivistyslautakunta pitää toisen talousarviota koskevan kokouksen syys-
kuun 2011 aikana laadinta- ja käsittelyaikataulun mukaisesti.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta käsittelee vuoden 2012 talousarviota ja te-
kee ensimmäiset talousarvioehdotukset.

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta käsitteli vuoden 2012 talousarviota kes-
kustelemalla kahden eri talousarvioehdotuksen tekemisestä ottamalla huo-
mioon kehittämissuunnitelmassa hyväksytyt linjaukset. Tästä syystä vuoden
2012 talousarvioehdotuksen tekeminen katsottiin järkeväksi siirtää sivis-
tyslautakunnan seuraavaan kokoukseen.
Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että vuoden
2012 koskevien talousarvioehdotusten käsittely siirretään sivistyslautakun-
nan seuraavaan kokoukseen.

EHDOTUS: Vuoden 2012 koskevat talousarvioehdotukset käsitellään seu-
raavassa sivistyslautakunnan kokouksessa.

PÄÄTÖS. Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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74 § VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN

Sivistyslautakunta 20.4.2011 § 31

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 27.1.2011 (18 §), että perhepäivä-
hoitajan toimi lakkautetaan ja perusteaan erityislastentarhanopettajan virka
1.8.2011 alkaen, ja että asia esitetään kunnanhallitukselle.

Kokouksessaan 14.2.2011 (43 §) kunnanhallitus päätti palauttaa asian si-
vistyslautakunnan käsiteltäväksi uudelleen lisävalmistelua varten. Kunnan-
hallitus on ohjeissaan talousarvion täytäntöönpanosta hallintokunnille
(10.1.2011, 8 §) todennut, että kunnan taloudellinen tilanne ei ole hyvä ja
että hallintokuntia kehotetaan säästötoimenpiteisiin. Kunnanhallituksen
päätöksen mukaan sivistyslautakunta ei ottanut riittävästi kantaa siihen,
miten kustannusnousu (4 000 €) katetaan eikä siihen riittävätkö henkilöstö-
määrärahat vai tarvitaanko lisämäärärahaa.

Varhaiskasvatuspäällikön tekemän selvityksen mukaan palkkakustannukset
pystyttäisiin kattamaan perhepäivähoitajan toimen lakkauttamisella, vii-
konloppuhoidon lopettamisella sekä erityisopettajan palveluiden oston lo-
pettamisena.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii varhaiskasvatusyhteisössä erityis-
pedagogiikan asiantuntijana. Hänen tehtävänään on toimia erityistä tukea
tarvitsevien lasten varhaiskasvatuspalveluiden valmistelu-, suunnittelu-  ja
konsultointitehtävissä eri toimintayksiköistä koostuvalla alueella. Varhais-
kasvatuksen erityisopettaja huolehtii lapsen tarvitsemien tukitoimien yh-
teensovittamisesta ja toteuttamisesta.

Lasten päivähoidosta annetun lain mukaan kunnan käytettävissä tulee olla
erityislastentarhanopettajan / varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja
päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti (Päivähoitolain muutos
22.12.2006 / 1255).

EHDOTUS: Sivistyslautakunta esittää perustettavaksi erityislastentarhan-
opettajan viran 1.8.2011 alkaen siten, että tehtävänimikkeenä
on varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti esittää perustettavaksi erityislasten-
tarhanopettajan viran 1.8.2011 alkaen siten, että tehtävänimik-
keenä on varhaiskasvatuksenerityisopettaja ja kelpoisuusvaa-
timuksena vähintään erityislastentarhanopettajan tutkinto.

________________
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EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- esittää kunnanvaltuustolle, että perustetaan erityislasten-

tarhanopettajan virka 1.8.2011 alkaen siten, että tehtä-
vänimikkeenä on varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja
kelpoisuusvaatimuksena vähintään erityislastentarhan-
opettajan tutkinto

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________

Erityislastentarhanopettajan virka on ollut haettavan kahdesti www.mol.fi
sivustolla siten, että toinen hakukierros päättyi 27.8.2011. Määräaikaan
mennessä saapui yksi hakemus. Hakija ei täytä asetettuja kelpoisuusehtoja,
mutta koulutuksen ja työkokemuksen perusteella hakijaa voidaan pitää sopi
vana kyseiseen tehtävään. Hakija on osallistunut kansalaisopistolla ruotsin
kielen jatko-opintoihin ja käyttää nykyisessä työssään Porvoossa päivittäin
ruotsin kieltä. Käytyjen puhelinkeskustelujen jälkeen hakija on ilmoittanut
olevansa käytettävissä 3.10.2011 alkaen.

EHDOTUS:  Sivistyslautakunta päättää:
- että erityislastentarhan opettajan virkaan valitaan määräai-

kaisesti ajalle 3.10.2011 – 30.9.2012 Marinka Ehrukainen.
- että koeaika on neljä ( 4 ) kuukautta
- että työntekijä toimittaa rikosrekisteriotteen lasten ja

nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisek-
si ( laki 504 / 2002 ).

- että työntekijä toimittaa omaa terveydentilaa koskevan to-
distuksen

- että muista yksityiskohdista sovitaan työntekijän kanssa
erikseen.

KÄSITTELY: Käydyn keskustelun aikana sivistyslautakunta totesi, että
esittelytekstistä puuttui kunnanvaltuuston tekemä päätös erityislastentar-
hanopettajan viran perustamisesta. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan
18.5.2011, 16 §, että perustetaan erityislastentarhanopettajan virka 1.8.2011
alkaen siten, että tehtävänimikkeenä on varhaiskasvatuksen erityisopettaja
ja kelpoisuusvaatimuksena on vähintään erityislastentarhanopettajan tut-
kinto.
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lisätään kunnanvaltuuston tekemä
päätös pöytäkirjan liitteeksi.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että:
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- esittelytekstistä puuttuva kunnanvaltuuston päätöstä kos-
keva teksti liitetään pykälän 74 osalta pöytäkirjan liitteek-
si.

- määräaikaiseen tehtävään 3.10.2011- 30.9.2012 väliseksi
ajaksi valitaan Marinka Ehrukainen alkuperäisen ehdotuk-
sen mukaisesti.

- 
PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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75 § TOTEUTUMISVERTAILU AJALLA 1.1.-31.8.2011 / SIVISTYSPALVELUT

Toteutumisvertailun ( 1.1.-31.8.2011) mukaan sivistyspalveluiden tulosalu-
een käyttöprosentti oli 60,29 %. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisenä ajanjak-
sona on pysytty talousarvion raameissa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS. Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
____________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 14.9.2011 17

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

76 § SELVITYSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VUODEN 2012 TALOUSARVION
LAADINTAA VARTEN

Vuoden 2012 talousarvioehdotusta käsitellessä sivistyslautakunta tuli siihen
tulokseen, että on syytä laatia kaksi talousarvioehdotusta ottamalla huomi-
oon kehittämissuunnitelmaa koskevat päätökset. Käytännössä tämä tarkoit-
taa sitä, että laaditaan vuodelle 2012 talousarvioehdotus, jossa huomioidaan
mahdolliset muutokset opetuspalveluissa / kouluverkossa sekä toinen, joka
tehdään kunnanhallituksen asettamien ohjeiden ja raamien mukaisesti ny-
kytilannetta vastaavaksi. Koska kahden talousarvion tekeminen vaatii re-
sursseja, sivistyslautakunta päätyi nimeään selvitystyöryhmän, johon kuulu-
vat henkilöstösihteeri Arja Grönberg, taloussihteeri Johanna Sjöberg, tekni-
nen johtaja Jouko Toropainen ja/tai Vesa Peltola, sivistyslautakunnan pu-
heenjohtaja Erja Junna, varapuheenjohtaja Annika Lindfors, sivistyslauta-
kunnan jäsen Päivi Lempiö ja sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara.
Selvitystyöryhmän ensimmäiseksi kokousajaksi sovittiin 16.9.2011.

EHDOTUS. Sivistyslautakunta nimeää työryhmän selvittämään ja laati-
maan kaksi erillistä talousarvioehdotusta vuodelle 2011. Selvitystyöryhmän
jäsenet ovat: Arja Grönberg, Johanna Sjöberg, Jouko Toropainen tai Vesa
Peltola, Annika Lindfors, Erja Junna, Päivi Lempiö ja Jaana Härmävaara.

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 ja 75

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
72 ja 74

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


