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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 Heidi Sif-
vastin ja Päivi Lempiön.

_____________
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66 § AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 10.8.2010 § 51

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mu-
kaista lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, jota kunta voi järjestää tai
hankkia. Sen yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvin-
vointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toimintaa tarjotaan
ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien
erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Toimintaa järjestettäessä
tulee ottaa huomioon eri kieliryhmien tarpeet.
Opetushallitus päättää perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoi-
minnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä (koululaisten aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan perusteet).
Kunnan tulee hyväksyä toimintaa varten toimintasuunnitelma, jonka tar-
koituksena on varmistaa toiminnan jatkuvuus ja laatu sekä sen tulee olla
Opetushallituksen antamien perusteiden mukainen. Kunnan tulee arvioida
hankkimaansa ja antamaansa aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä osallistua
toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arviointien keskeiset tulokset tulee
julkistaa.
Lapinjärvellä ei ole kuntakohtaista suunnitelmaa, vaan koulut ovat itsenäi-
sesti toteuttaneet aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa Opetushallituksen ohjeiden
mukaisesti. Koska Lapinjärven kunnassa ei ole yhtenäistä aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan suunnitelmaa, on sellainen laadittava.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- asettaa työryhmän laatimaan aamu- ja iltapäivätoiminnan
toimintasuunnitelman

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta asetti työryhmän, johon kuuluvat sivistys-
lautakunnan jäsen Heidi Silfvast, edustaja Kapellbyn koulusta,
edustaja Kirkonkylän koulusta, edustaja Hilda Käkikosken
koulusta sekä koolle kutsujana sivistystoimenjohtaja Jaana
Härmävaara.

__________________

Opetushallitus on 19.1.2011 päättänyt Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä-
toiminnan perusteista. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perus-
teet on määräys, jonka mukaisesti perusopetuslain mukainen aamu- ja ilta-
päivätoiminta tulee järjestää 1.8.2011 alkaen.
Määräys edellyttää aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjiltä paikallisen toi-
mintasuunnitelman muuttamista perusteiden mukaiseksi.
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Sivistyslautakunnan asettama työryhmä kokoontui lukuvuoden 2010-11
yhteensä neljä kertaa laatimaan uutta aamu-ja iltapäivätoiminnan suunni-
telmaa Lapinjärvellä. Erityistä huomiota kiinnitettiin kaavakkeisiin, käsi-
kirjamaiseen sisältöön sekä ulkoasuun. Suunnitelma on ollut kommentoita-
vana Lapinjärven alakouluilla.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy Lapinjärven kunnan aamu- ja il-
tapäivätoiminnan suunnitelman 1.8.2011 alkaen.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana esittelijä kertoi, että suunnitelmaan oli
tullut muutosehdotuksia ennen kokousta. Muutokset olivat lähinnä korjatta-
via kirjoitusvirheitä, lauserakenteiden selkeyttämistä sisältöä muuttamatta
sekä lomakkeiden ulkoasuun liittyviä korjauksia. Sivistyslautakunta kävi
korjattavat kohdat läpi, minkä jälkeen sovittiin, että esittelijä tekee lopulli-
seen suunnitelmaan sivistyslautakunnan tekemät muutokset. Esittelijä
muutti aikaisempaa ehdotusta siten, että sivistyslautakunta hyvväksyy aa-
mu- jailtapäivätoiminnan suunnitelman (1.8.2011 alkaen) tehtyjen muutos-
ten ja korjausten jälkeen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy aamu- ja iltapäiväsuunnitelman
1.8.2011 alkaen kokouksessa tehtyjen muutosten ja korjausten
jälkeen ja merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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67 § VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNALLE / ARVIOINTIKERTOMUS 2010

Lapinjärven kunnan tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa vuodelta
2010 todennut sivistyspalveluiden osalta seuraavaa:

”Toimintavuonna tapahtui merkittävä muutos, kun perusturvapalvelujen
tulosalueelta siirrettiin päivähoito varhaiskasvatuspalveluina sivistyspalve-
lujen tulosalueelle. Artjärvi irtisanoi yhteisen koulusopimuksen. Päätös asti
voimaan 1.8.2011 alkaen. Loppuvuonna valmistui koulutoimen kehittämis-
suunnitelma 2011-15 suppeampana kuin valtuuston alkuperäinen päätös
edellytti. Kunnanhallitus edellytti päätöksessään 14.2.2011 § 36 täydentä-
mään kehittämissuunnitelmaa valtuuspäätöksen mukaiseksi.

Tarkastuslautakunnan mielestä myös sivistyslautakunnan asiat tulisi
valmistella alun alkaen valtuustopäätösten mukaisesti.
Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä Lähiruoka-pilottihankkeen ete-
nemisestä ja tuloksista.

Sivistystoimenjohtaja on kirjoittanut vastineen tarkastuslautakunnalle, ja
ruokahuollon koordinaattori on laatinut selvityksen / muistion Lähiruoka-
hankkeen vaiheista (liite).

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnalle osoitetun
vastineen ja merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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68 § KOULUTILOJEN KÄYTTÖMAKSUT

Koululautakunta on kokouksessaan 25.10.2006 ( 45 § ) päättänyt koulutilo-
jen käyttömaksuista siten, että 20 %:n korotus tuli voimaan1.1.2007 alkaen.
Korotuksen jälkeen tuntihinnat olivat seuraavat:

-maksuttomaan opetustoimintaan ja koululaisille ilmaiset

- lapinjärveläisille harrastusryhmille ja maksulliseen opetustoimintaan net-
tohinta 5,56 € + 8 % ALV, yhteensä 6 €

-ulkokuntalaisille hakijoille ja maksulliseen toimintaan 11,12 € + 8 % ALV,
yhteensä 12 €

-teknisen työn tilalle erikoishinta (sis. koneiden käyttöä ja jälkeenpäin teh-
tävää terien hiontaa ym. huoltoa) kansalaisopistoille 12 € + 0 % ALV, yh-
teensä 12 €

Koska lautakunnan tekemän päätökseen jälkeen arvonlisäprosentit ovat
muuttuneet, on syytä tarkistaa käyttömaksut ajan tasalle siten, että käyttö-
maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Samalla on
tarkoituksenmukaista tarkistaa mahdollinen nettohinnan korotus.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että koulutilojen käyttömaksuihin
lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero 1.9.2011 al-
kaen ja lisätään nettohintaan 20 %:n korotus 1.8.2012 alkaen.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana sivistyslautakunnan puheenjohtaja toi esille
Porlammin koulukeskuksen auditoriosta perittävän käyttömaksun, josta on
tehty erillinen päätös. Päätöstä ei ollut saatavilla kokoukseen, joten asia on
tarkoituksenmukaista käsitellä omana asianaan sivistyslautakunnan seuraa-
vassa kokouksessa.
Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotusta siten, että sivistyslautakunta
päättää koulutilojen käyttömaksuista alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti
siten, että Porlammin koulukeskuksen auditoriota koskeva käyttömaksun
mahdollinen korotus käsitellään sivistyslautakunnan seuraavassa kokouk-
sessa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että koulutilojen käyttömaksuihin
lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero 1.9.2011 al-
kaen ja lisätään nettohintaan 20 % korotus 1.8.2012 lukuun
ottamatta korotusta Porulammin koulukeskuksen auditorion
osalta.
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PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

_____________
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69 § KOULUKULJETUSANOMUS

Katja Smeds on 15.8.2011 saapuneella kirjeellä anonut lapsilleen Emil
( 5. lk) ja Edit Smedsille oikeutta koulukuljetukseen Pukaronmäentie 2:sta
Kapellby skolaniin. Perusteena anomukselle on vaarallinen koulutie.
Koululiitu-selvityksen mukaan Lapinjärventie on vaarallinen ensimmäisen
ja toisen luokan oppilaille ja saattaa olla vaarallinen kolmannen luokan op-
pilaille. Saadun tiedon mukaan kyseisellä reitillä on taksissa ollut tilaa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta myöntää maksuttoman koululaiskuljetuksen
Edit ja Emil Smedsille 1.9.2011 alkaen.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana lautakunta totesi, että anomuksessa esitetty
koulumatka ei täytä koulukuljetukselle asetettuja kriteereitä perusopetuslain
32 §:n ja Koululiituselvityksen mukaan. Lapinjärvellä on kuitenkin ollut
mahdollisuus käyttää taksipalveluita, vaikka oppilas ei kuulu koulukuljetuk-
sen piiriin. Ehtona on ollut, että taksissa on tilaa ja huoltajat maksavat kun-
nan sovitun päivätaksan mukaan käyttämällä ensisijaisesti Yhteispalvelu-
pisteestä ostettavia taksiseteleitä.
Esittelijä muutti ehdotustaan käsittelyn jälkeen siten, että Emil ja Edit
Smedsille ei myönnetä maksutonta koulukuljetusta.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta ei myönnä Emil ja Edit Smedsille maku-
tonta koulukuljetusta.

PÄÄTÖS:  Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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70 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita esille tulleita 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
67

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
66, 68, 69

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


