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Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

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 Mia Halosen
ja Dan Nybondaksen.

_______________
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55 § VAL AV BARNRÄDGÅRDSLÄRARE / LASTENTARHANOPETTAJAN VALINTA
(BILAGA/LIITE)

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

Lappträsk kommun har lediganslagit befattning som barnträdgårdslärare.
Befattningen har varit lediganslagen på kommunens hemsida, kommunens
anslagstavla och på arbetskraftsbyråns hemsida.
Inom utsatt tid 7.6.2012 kl.12.00 har följande personer viast intresse för be-
fattningen, dessa är Daniela Andersson och Thelma-Julia Lill-Smeds.
Båda kallades till intervju onsdagen den 13 juni.

FÖRSLAG: Bildningsnämnden beslutar, att
- välja Daniela Andersson till befattningen som ordinarie

barnträdgårdslärare fr.o.m. 1.8.2012
- Thelma-Julia Lill-Smeds väljs till reserv
- prövotiden är 4 månader
- om mer detaljerade anställningsvillkor avtalas separat

Lapinjärven kunnassa on ollut haettavana lastentarhanopettajan tehtävä
1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Ilmoitus tehtävästä on ollut kunnan ilmoitus-
taululla, kotisivuilla sekä työvoimaministeriön sivustolla www.mol.fi.
Määräaikaan, 7.6.2012, mennessä saapui kaksi hakemusta ( Daniela An-
dersson ja Thelma-Julia Lill-Smeds). Molemmat hakijat kutsuttiin haastat-
teluun, joka pidettiin 13.6.2012. Haastattelijoina olivat sivistyslautakunnan
ruotsinkielisen jaoston sihteeri Christian Almgren, sivistyslautakunnan jä-
sen Päivi Lempiö sekä sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- se valitsee Daniela Anderssonin lastentarhanopettajan

tehtävään 1.8.2012 alkaen toistaiseksi
- Thelma-Julia Lill-Smeds valitaan varalle
- koeaika on neljä kuukautta
- yksityiskohdista sovitaan erikseen

KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Päivi Lempiö teki vasta-
ehdotuksen siten, että toistaiseksi voimassa olevaan lastentarhanopettajan
tehtävään valitaan Thelma-Julia Lill-Smeds. Päivi Lempiön ehdotusta ei
kannatettu, joten esittelijän tekemä ehdotus jäi voimaan.
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PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 20.6.2012 5

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

56 § VAL AV NÄRVÅRDARE/BARNSKÖTARE // LÄHI-/LASTENHOITAJAN
VALINTA (BILAGA/LIITE)

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

Lappträsk kommun har lediganslagit befattningen som närvårda-
re/barnskötare till den kompletterande dagvården. Befattningen har varit le-
diganslagen på kommunens hemsida, kommunens anslagstavla och på ar-
betskraftsbyråns hemsida.
Inom utsatt tid 7.6.2012 kl. 12.00 har följande personer visat intresse för be-
fattningnen, dessa är Paula Lehtinen och Carita Lindroos. Sammandrag av
ansökningarna finns som bilaga.

FÖRSLAG: Bildningsnämnden beslutar, att
- välja Paula Lehtinen som tillfällig närvårdare/barnskötare

till den kompletterande dagvården för tiden 1.8.2012-
21.12.2012.

- därefter kan kommunen ingå ett läroavtal till yrkesexam-
nen för ledare för skolgång och morgon- och eftermid-
dagsverksamhet.

Lapinjärven kunta on hakenut ns. täydentävän päivähoidon / varhaiskasva-
tuspalveluiden lähi- / lastenhoitaja tehtävään henkilöä 1.8.2012 alkaen tois-
taiseksi. Ilmoitus haettavasta tehtävästä on ollut nähtävillä kunnan ilmoi-
tustaululla, kotisivuilla sekä työvoimaministeriön sivustolla www.mol.fi.
Määräaikaan, 7.6.2012 mennessä saapui kaksi hakemusta. Yhteenveto ha-
kijoista on liitteenä.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- Paula Lehtinen valitaan väliaikaiseen lähi-/lastenhoitajan

tehtävään täydentävään päivähoitoon ajalle 1.8.2012-
21.12.2012

- tämän jälkeen kunta voi solmia oppisopimuksen ammatti-
tutkintoon koulunkäynninohjaajan ja aamu- ja iltapäivä-
toiminnan ohjaajaksi

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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57 § AMMATTINIMIKKEEN KOULUNKÄYNNINOHJAAJA OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
1.8.2012 ALKAEN

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109
Lapinjärven kunnassa käytetään useita eri nimikkeitä tarkoittamaan koulun-
käynninohjaajan tehtävää. Tällaisia nimikkeitä ovat kouluavustaja, koulun-
käynninavustaja sekä henkilökohtainen avustaja.
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) mielestä ohjaaminen kuvastaa
alan ammattilaisten työtä paremmin kuin avustaminen. Nimike on jo valta-
kunnallisesti muutettu kymmenissä kunnissa.
Koulunkäynninohjaaja toteuttaa oppilashuollon tukitoimenpiteenä järjes-
tettävää koulunkäynnin ohjausta. Työn on perusopetuslain mukaista kasva-
tuksen tukemista, oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä
niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Työ on oppimisen ohjaamista, lapsen
tai nuoren toimintakyvyn tukemista ja toiminnan suunnittelua työparityös-
kentelynä opettajan kanssa. Koulunkäynninohjaajan työhön voi kuulua
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan toimenkuvan mukaiset
tehtävät.
Koulunkäynninohjaajan muodolliseen kelpoisuuteen oikeuttava koulutus on
koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ammatti- tai erikoisammatti-,
koulunkäyntiavustajan ammatti- tai erikoisammattitutkinto, sosiaali- ja ter-
veysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva tutkinto.
Lisää koulunkäynninohjauksesta on luettavissa JHL:n sivustolla / Koulun-
käynnin ohjauksen opas.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- että Lapinjärven kunnassa otetaan käyttöön ammattinimike

koulunkäynninohjaaja.
- että koulunkäynninohjaajan ammattinimikettä voidaan

käyttää niiden työntekijöiden kohdalla, joilla on koulun-
käynninohjaajan tehtävään vaadittava muodollinen kelpoi-
suus.

- muissa tapauksissa vailla muodollista kelpoisuutta olevan
työntekijän ammattinimike on määräaikainen koulunkäyn-
ninohjaaja.

- -koulukäynninohjaajan toimenkuva tarkistetaan työyksi-
köissä kuluvan vuoden elokuun alkuun mennessä ennen
uuden lukuvuoden/toimintakauden alkamista.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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58 § KOULUJEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJOJEN JULKAISEMINEN KUNNAN
KOTISIVUILLA

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

Lapinjärven kunnassa on siirrytty vähitellen sähköiseen asiointiin siten, että
eri hallintokuntia koskevat esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan ko-
tisivuilla osoitteessa www.lapinjarvi.fi/päätöksenteko.
Sivistyslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä sekä kirjallise-
na että sähköisenä versiona.
Jotta käytäntö sivistyspalveluissa olisi yhtenäinen, tulee myös johtokuntien
esityslistat ja pöytäkirjat julkaista kunnan kotisivuilla.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- koulujen johtokuntien esityslistat ja kokouspöytäkirjat jul-

kaistaan kunnan kotisivuilla www.lapinjarvi.fi
- käytännön järjestelyistä sovitaan koulunjohtajien ja rehto-

reiden kanssa.
- tarvittaessa järjestetään asiaa koskeva koulutus johtokunti-

en esittelijöille.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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59 § SAAPUNEET PÖYTÄKIRJOJEN OTTEET JA PÖYTÄKIRJAT

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat pöytäkirjojen otteet ja pöy-
täkirjat:
- Kunnan ruokapalvelutoiminnan kehittäminen (Kunnanvaltuusto

23.5.2012, 18 §)
- Kunnan taloustyöryhmän muistio (Kunnanhallitus 4.6.2012, 96 §)
- Pöytäkirjoja tiedoksi (Kunnanhallitus 4.6.2012, 101 §)
- Porlammin yläasteen ja lukion johtokunnan pöytäkirjat 4/2012 sekä

5/2012

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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60 § OPETUKSEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta keskustelee opetuksen järjestämissuunnitelman paran-
nusehdotuksista ja palaa niihin uudelleen sivistyslautakunnan seuraavassa
kokouksessa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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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
55, 56, 57, 58

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
59, 60

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


