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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 Tea Brusak-
sen ja Heidi Silfvastin.

_______________
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85 § LAPINJÄRVEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 ALKAEN (LIITE)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 määriteltiin oppiai-
neiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt sekä annettiin ohjeet op-
pilaan arvioinnista. Oppilashuolto, kodin ja koulun yhteistyö, oppimiskäsi-
tys, oppimisympäristö ja toimintakulttuuri kirjattiin myös opetussuunnitel-
maan.
Opetusministeriö julkaisi 5.11.2007 esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen
kehittämistrategia -asiakirjan, jossa on kuvattu niitä toimenpiteitä, joilla
huolestuttavaan erityisopetuksen tarpeen kasvuun tullaan vastaamaan. Stra-
tegian keskeisiä keinoja ovat opettajankoulutuksen rakenteiden ja sisältöjen
kehittäminen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen saattaminen kunnissa
yhteisen hallinnon piiriin sekä lainsäädännön ja opetussuunnitelmien pe-
rusteiden muuttaminen.
Viimeksi mainituissa lapsen tarvitseman tuen painopistettä  siirretään var-
haiseen tukeen ja ennaltaehkäisemiseen, tuki rakennetaan kolmiportaiseksi
sekä tuen tarpeen selvittämisessä painopistettä siirretään pedagogisen asi-
antuntemuksen suuntaan. Tavoitteeksi asetettiin, että muutokset voitaisiin
toteuttaa kunnissa syksyllä 2009.
Perusopetuslain oppimisen tukea koskevat muutokset hyväksyttiin kesällä
2010 ja ne astuivat voimaan 1.1.2011. Esi- ja perusopetuksen opetussuun-
nitelmien perusteiden muutokset ja täydennykset valmistuivat loppuvuo-
desta 2010. Niiden perusteella päivitetyt paikalliset opetussuunnitelmat tuli
ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2011 alkaen.
Lapinjärvellä opetussuunnitelman päivitystä on käsitelty useaan otteeseen
KELPO-työryhmässä, joka oli myös jaettu työryhmiin. Samanaikaisesti
työstettävän Lapinjärven kunnan opetustoimen kehittämissuunnitelman
vuoksi opetussuunnitelman kirjoittaminen on viivästynyt. Johanna Mäki on
huolehtinut asiakirjan puhtaaksi kirjoittamisesta KELPO-työryhmän esityk-
sen mukaiseksi. Opetussuunnitelma on perusteiden mukaisesti päivitetty  ja
täydennetty. Merkittävin muutos on oppimisen tuen kolmiportainen rakenne
ja sen toteuttamiseen liittyvät menettelyt.
Liitteenä on opetussuunnitelman perusteiden täydennysten ja muutosten
mukainen rakenne ja esitys paikalliseksi opetussuunnitelmaksi.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman perusteiden
muutosten ja täydennysten mukaisen paikallisen perusopetuk-
sen opetussuunnitelman päivityksen 1.8.2011 alkaen.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana todettiin, että sivistyslautakunnan jäsenille
lähetetty liite oli aikaisempi versio opetussuunnitelmasta, johon ei oltu tehty
Kelpo-työryhmän  7.12.2011 tekemiä korjauksia. Johanna Mäki toimitti
KELPO-kokouksen jälkeen korjatun version, joka jaettiin kokouksessa si-
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vistyslautakunnan jäsenille. Keskustelussa todettiin, että opetussuunnitelma
ei kaikilta osin ole valmis hyväksyttäväksi, vaan siihen tulee tehdä sekä ul-
koasuun liittyviä korjauksia että itse asiasisältöön tehtäviä korjauksia. Li-
säksi opetussuunnitelmaan tulee liittää  tarvittavat kaavakkeet ja lomakkeet.
Puheenjohtaja Erja Junna esitti, että pöytäkirjaan tulee kirjata merkintä
KELPO-koordinaattorista. Katja Smeds on toiminut Lapinjärven KELPO-
koordinaattorina 1.8.2010 - 31.12.2011. Koska opetussuunnitelmaan on
tehtävä korjauksia ja muutoksia, on asian käsittely siirrettävä sivistyslauta-
kunnan seuraavaan kokoukseen. Keskustelun jälkeen esittelijä muutti eh-
dotustaan siten, että opetussuunnitelman käsittely siirretään sivistyslauta-
kunnan seuraavaan kokoukseen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta siirtää Lapinjärven kunnan opetussuunni-
telman käsittelyn seuraavaan kokoukseen ja merkitsee tiedok-
si, että Katja Smeds on toiminut Lapinjärven kunnan KELPO-
koordinaattorina 1.8.2010 –31.12.2011.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaisesti.
_______________
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86 § LAPINJÄRVEN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
1.8.2011 ALKAEN (LIITE)

Opetushallitus on 2.12.2010 päättänyt Esiopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteista 2010 (Opetushallituksen määräys 51/011/2010).
Uusi määräys sisältää useita muutoksia ja niiden lähtökohtana on Laki pe-
rusopetuslain muuttamisesta (624/2010). Muutokset keskittyvät pääosin
kasvun ja oppimisen järjestämiseen liittyviin asioihin. Keskeisenä muutok-
sena on tuen kolmiportaisuuden käyttöönotto. Määräys on voimassa
1.1.2011 alkaen toistaiseksi. Määräys edellyttää  esiopetuksen järjestäjiltä
opetussuunnitelman muuttamista. Esiopetuksen järjestäjä voi ottaa opetus-
suunnitelman käyttöön 1.1.2011, mutta se tulee ottaa käyttöön viimeistään
1.8.2011.
Lapinjärvellä esiopetus kuuluu opetustoimen alaisuuteen, minkä vuoksi esi-
opetussuunnitelma voidaan tarvittaessa yhdistää yhtenäiseksi asiakirjaksi
perusopetuksen opetussuunnitelman kanssa. Käytännössä yksi KELPO-
työryhmän pienryhmä on päivittänyt esiopetussuunnitelman ottamalla huo-
mioon opetushallituksen määräykset ja ohjeistuksen. Puhtaaksi kirjoittami-
sesta on huolehtinut äidinkielen lehtori Johanna Mäki (liite).

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy esiopetussuunnitelman 1.8.2011
alkaen.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana todettiin, että esityslistan liitteenä ollut esi-
opetussuunnitelma oli aikaisempi versio, eikä KELPO-työryhmän 7.12.2011
korjattu versio. Tästä syystä esittelijä jakoi KELPO-kokouksessa 7.12.2011
päivitetyn version sivistyslautakunnan jäsenille. Keskustelun aikana todet-
tiin, että esiopetussuunnitelmaan tulee tehdä korjauksia sekä ulkoasuun että
sisältöön. Tämän vuoksi esiopetussuunnitelman käsittely tulee siirtää sivis-
tyslautakunnan seuraavaan kokoukseen. Keskustelun jälkeen esittelijä teki
uuden ehdotuksen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta siirtää esiopetussuunnitelman käsittelyn si-
vistyslautakunnan seuraavaan kokoukseen.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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87 § SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ
OSTOPALVELUNA (LIITE)

Laki lasten päivähoidosta (36/1973) on lisätty uusi säännös (11 c §), jonka
mukaan kunta voi järjestää lasten päivähoitoa myös muille kuin kunnan-
omille asukkaille. Lain muutos ei laajenna kunnan päivähoidon järjestämis-
velvollisuutta, vaan lainsäädäntöön on kirjattu kuntien jo toteuttama käy-
täntö järjestää päivähoitopalveluja yli kuntarajojen.
Samalla perusopetuslain 32 §:n 3 momenttiin lisättiin säännös, jonka mu-
kaan opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa
lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivä-
hoitopaikan ja esiopetuspaikan välillä, jos vanhemmat itse valitsevat muun
kuin oman asuinkunnan järjestämän päivähoitopaikan.
Päivähoitolain muutoksella subjektiivinen oikeus päivähoitopaikkaan säilyy
entisen laajuisena, ja kunnan tulee ensisijaisesti huolehtia siitä, että kunnas-
sa asuvien perheiden päivähoitotarpeeseen voidaan vastata. Toisen kunnan
asukkaalla ei edelleenkään ole subjektiivista oikeutta saada päivähoitopaik-
kaa toisen kunnan alueelta, lukuun ottamatta tilanteita, joissa henkilö opis-
kelun, työn tai muiden vastaavien syiden vuoksi oleskelee toisella paikka-
kunnalla ilman, että hänen kotipaikkansa muuttuu (sosiaalihuoltolaki 15§,
sosiaalihuoltoasetus 4 §).
Muutos on tullut voimaan 1.8.2011.

Lapinjärven kunta ja Loviisan kaupunki ovat tehneet ostopalvelusopimuk-
sia, mutta päivähoidon järjestämisestä ostopalveluna Lapinjärven kunnan,
Loviisan kaupungin ja Myrskylän kunnan välillä ei ole ollut mitään sopi-
musta.
Varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson on yhdessä Loviisan kaupungin
ja Myrskylän kunnan edustajan kanssa laatinut sopimuspohjan päivähoidon
järjestämisestä kuntien välisenä ostopalveluna (liite). Myrskylän kunnan pe-
rusturvalautakunta on kokouksessaan 8.12.2011 § 54 hyväksynyt sopi-
musehdotuksen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy sopimuksen päivähoidon järjes-
tämisestä kuntien välisenä ostopalveluna.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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88 § LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ / LAPINJÄRVI (LIITE)

Lapinjärvi-lisää voidaan myöntää kunnassa asuvalle perheelle, jossa on las-
ten lakisääteiseen kotihoidon tukeen oikeutettu alle 3-vuotias lapsi, joka ei
ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kuntalisää maksetaan myös per-
heen muista alle kouluikäisistä lapsista, joista maksetaan kotihoidon tukea,
edellytyksenä kuitenkin, että yksi lapsista on alle 3-vuotias. Kukaan lapsista
ei saa olla kunnallisessa päivähoidossa. Esikouluikäinen lapsi saa olla esi-
opetuksessa. Perheen kaikki lapset tulee hoitaa toisen vanhemman toimesta
kotona, tämä vanhempi ei saa olla ansiotyössä kodin ulkopuolella.
Kuntalisää koskevat muut perusteet ilmenevät liitteestä.
Vuoden 2012 talousarvioehdotukseen on varattu 100´000 € kotihoidon tuen
kuntalisää varten. Nykyiset Lapinjärvi-lisän myöntämisen perusteet ovat
voimassa 31.12.2011 asti.
Jos talousarvioehdotuksessa oleva summa säilyy ennallaan kunnanvaltuus-
ton 14.12.2011 tekemänä päätöksenä, voidaan kuntalisän maksamista jatkaa
aikaisemmin päätettyjen perusteiden mukaisesti ajalla 1.1.-31.12.2012.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että lasten kotihoidon tuen kunta-
lisää (Lapinjärvi-lisä) maksetaan ajalla 1.1.-31.12.2012 vuo-
den 2011 perusteiden mukaisesti.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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89 § KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS 28.11.2011 § 220 (LIITE)

Lapinjärven kunnan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 28.11.2011
§ 220 Lapinjärven koulutoimen kehittämissuunnitelmaa ja päätti ehdottaa
kunnanvaltuustolle, että
- Pukaron koulun lakkauttamista ei toteuteta tässä vaiheessa
- yhtenäiskouluun ei siirrytä tässä vaiheessa
- sivistyslautakunnan tulee ensi vuoden aikana keskittyä yläkoulun ja lu-

kion tilanteen parantamiseen
- kunnanhallitus muilta osin merkitsee Lapinjärven koulutoimen kehittä-

missuunnitelman tiedoksi liitteen mukaisesti pois lukien varhaiskasva-
tuspalveluita käsittävän osuuden.

Lapinjärven kunnanvaltuusto tekee asiasta päätöksen kokouksessaan
14.12.2011.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Markku Lautamäki esitti
Erja Junnan kannattamana, että yhtenäiskoulun suunnittelua jatketaan, kos-
ka 137 oppilasta Porlammin yläasteelta ja lukiosta on jättänyt Lapinjärven
kunnanvaltuustolle julkisen vetoomuksen yhtenäiskoulun puolesta, ja että
jatketaan jo asetetun yhtenäiskoulun työryhmän suunnittelua alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti. Koska käydyn keskustelun jälkeen oli kaksi eh-
dotusta, suoritettiin äänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, ää-
nestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Markku Lautamäen ehdotusta Erja
Junnan kannattamana, äänestävät EI. Suoritetun äänestyksen jälkeen todet-
tiin, että JAA-ääniä annettiin kaksi (Päivi Lempiö ja Anders Mickos) ja EI-
ääniä annettiin viisi (Tea Brusas, Heidi Silfvast, Markku Lautamäki, Annika
Lindfors ja Erja Junna). Äänestyksen jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan
siten, että sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi, ja että yhtenäiskoulun
työryhmän suunnittelua jatketaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja päättää, että yh-
tenäiskoulun työryhmän suunnittelua jatketaan alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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90 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

Sivistystoimenjohtaja

§ 69-88

Varhaiskasvatuspäällikkö:
§ 204-243

Kapellby skola rehtori:
§ 9

Kirkonkylän koulun rehtori:
§ 95-97, 99-113

Pukaron koulun rehtori:
§
Porlammin yläasteen ja lukion rehtori:

§ 106-107,135, 143-169

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

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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91 § IRTISANOUTUMINEN / ANU YLITOLONEN

Luokanopettaja Anu Ylitolonen on 14.12.2011 saapuneella kirjeellä ilmoit-
tanut sanoutuvansa irti luokanopettajan virasta (sijoituspaikka Kirkonkylän
koulu) 1.1.2012 alkaen. Anu Ylitolonen on ilmoittanut suullisesti irtisa-
noutumisesta sekä koulunjohtaja Anne Rönkölle että sivistystoimenjohtaja
Jaana Härmävaaralle 28.11.2011.
KVTES:n luku VIII / 5 § / 2 mom. mukaan viranhaltijan irtisanoessa vir-
kasuhteensa tai työntekijän irtisanoessa työsopimuksensa irtisanomisaika on
vähintään yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut yli viisi vuotta kes-
keytyksettä.
Luokanopettaja Anu Ylitolosen virkasuhde on alkanut 1.8.2005 ja jatkunut
keskeytyksettä yli viisi vuotta.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta myöntää eron luokanopettaja Anu Ylitolo-
selle 1.1.2012 alkaen.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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92 § LASTENTARHANOPETTAJAN PALKKAAMINEN AJALLE 9.1.-20.6.2012

Varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson on 19.12.2011 saapuneella säh-
köpostiviestillä ilmoittanut, että Pukaron ryhmäperhepäiväkotiin tulisi pal-
kata lastentarhanopettaja ajalle 9.1.-20.6.2012. Koska kyseessä on alle
puolen vuoden työsuhde, voi varhaiskasvatuspäällikkö tehdä asiasta viran-
haltijapäätöksen. Vuoden 2012 talousarvioon on varattu rahaa lastentarhan-
opettajan palkkaamiseksi. Järjestelyllä pyritään tarjoamaan päivähoitopaik-
koja kysyntää vastaavaksi. Lastentarhanopettajan palkkaamisesta on kes-
kusteltu kunnanjohtajan kanssa, ja asia on tarkoitus käsitellä kunnanhalli-
tuksen kokouksessa 16.1.2012.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

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
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ja 92

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

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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Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

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


