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Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto totesi kokouksen
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Virtala ja Sari Nurmi.
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1 § MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LEHTORIN VAALI (LIITE)

Valmistelijat: suomenkielisen jaoston puheenjohtaja Päivi Lempiö
Vt. rehtori Marketta Takkala
Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Liitteen mukainen hakuilmoitus on ollut nähtävillä Loviisan Sanomissa,
kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla ja työ- ja elinkeinoministe-
riön internetsivuilla www.mol.fi. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat fi-
losofian tohtori Antti Anttila, filosofian tohtori Sami Lehesvuori, filosofian
maisteri Mika Kemppainen, filosofian maisteri Sini Lakka, filosofian lisen-
siaatti Tomi Heiskanen ja luonnontieteiden kandidaatti Riku Järvinen. Ha-
kijoista Riku Järvinen on vailla muodollista kelpoisuutta.

Haastattelutyöryhmä Lempiö, Takkala ja Ronkainen päätti ansiovertailun
perusteella yksimielisesti kutsua haastatteluun Sami Lehesvuoren, Mika
Kemppaisen ja Sini Lakan. Mika Kemppaisen peruutettua hakemuksen
haastatteluun päätettiin kutsua myös Antti Anttila ja Tomi Heiskanen. Antti
Anttilaa ei ensin tavoitettu hakemuksessa annetusta puhelinnumerosta eikä
sopivaa haastatteluaikaa saatu lopulta sovittua viikon varoitusajalla. Työ-
ryhmä haastatteli Sini Lakkaa perjantaina 24.5.2013 ja edelleen Sami Le-
hesvuorta ja Tomi Heiskasta maanantaina 27.5.2013. Vailla päätösvaltaa
haastatteluihin osallistuivat myös oppilaskunnan edustaja Kim Kujala sekä
matemaattisten aineiden lehtori Kirsi Nurkkala.

Ansiovertailun ja haastattelujen perusteella työryhmä päätyi yksimielisesti
ehdottamaan, että Porlammin matematiikan ja fysiikan lehtorin virkaan va-
litaan filosofian tohtori Sami Lehesvuori ja varalle filosofian maisteri Sini
Lakka.

Ansiovertailu jaetaan jaoston jäsenille kokouksen alussa.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää
- valita Porlammin lukion matematiikan ja fysiikan

lehtorin virkaan 1.8.2013 alkaen filosofian tohtori
Sami Lehesvuoren

- valita yllä mainittuun virkaan varalle filosofian
maisteri Sini Lakan

- soveltaa virantäytössä neljän kuukauden koeaikaa

KÄSITTELY: Keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.
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EHDOTUS: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää yleisten
nimitysperusteiden, ansiovertailun, henkilökohtaisten ominai-
suuksien ja haastatteluissa esille tulleiden seikkojen perus-
teella

- valita Porlammin lukion matematiikan ja fysiikan
lehtorin virkaan 1.8.2013 alkaen filosofian tohtori
Sami Lehesvuoren

- valita yllä mainittuun virkaan varalle filosofian
maisteri Sini Lakan

- soveltaa virantäytössä neljän kuukauden koeaikaa

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti ehdotuksen
mukaisesti.

________________
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2 § KOULUSIHTEERIN VALITSEMINEN (LIITE)

Valmistelijat: suomenkielisen jaoston puheenjohtaja Päivi Lempiö
Vt. rehtori Marketta Takkala
Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Liitteen mukainen hakuilmoitus on ollut nähtävillä Loviisan Sanomissa,
kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla ja työ- ja elinkeinoministe-
riön internetsivuilla www.mol.fi. Määräaikaan mennessä toimeen hakivat
Kirsi Virén, Johanna Kaustinen, Mervi Sipiläinen, Jenny Sirén-Paajonen,
Niina Salonen, Tarja Haikkola, Teija Malén ja Eija Brusas.

Haastattelutyöryhmä Lempiö, Takkala ja Ronkainen päätti ansiovertailun
perusteella yksimielisesti kutsua haastatteluun Kirsi Virénin, Jenny Sirén-
Paajosen ja Eija Brusaksen. Virénillä on laaja kokemus toimistotyöstä esi-
miestehtäviä myöten, Jenny Sirén-Paajonen on hoitanut toimea menestyk-
sekkäästi keväällä 2013 ja Eija Brusas on koulun pitkäaikainen opettaja,
jolla on myös kokemusta haettavana olevasta toimesta.

Ansiovertailun ja haastatteluiden perusteella työryhmä päätyi yksimielisesti
ehdottamaan, että Porlammin koulun koulusihteerin toimeen valitaan Jenny
Sirén-Paajonen ja varalle Kirsi Virén.

Ansiovertailu jaetaan jaoston jäsenille kokouksen alussa.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää
- valita Porlammin koulun koulusihteeriksi 1.8.2013

alkaen Jenny Sirén-Paajosen
- valita yllä mainittuun toimeen varalle Kirsi Virénin
- soveltaa toimen täytössä neljän kuukauden koeai-

kaa

KÄSITTELY: Keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää ansiover-
tailun, henkilökohtaisten ominaisuuksien ja haastattelussa
esille tulleiden seikkojen perusteella

- valita Porlammin koulun koulusihteeriksi 1.8.2013
alkaen Jenny Sirén-Paajosen

- valita yllä mainittuun toimeen varalle Kirsi Virénin
- soveltaa toimen täytössä neljän kuukauden koeai-

kaa
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PÄÄTÖS: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 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

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
1, 2

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati-
musviran-
omainen 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.

Oikaisu-
vaatimuksen
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 kunnallisvali-
tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
PL120, 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 arikipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                          Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite                            Pykälät

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan


