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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: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi pöytäkirjan
tarkastajiksi Päivi Lempiön ja Sari Nurmen.

_______________
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1 § LUOKANOPETTAJAN VALITSEMINEN

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

Luokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka, sijoituspaikkana Kir-
konkylän koulu 1.8.2012 alkaen, on ollut haettavana Lapinjärven kunnan
kotisivuilla, ilmoitustaululla sekä mol.fi – sivustolla. Määräaikaan mennes-
sä virkaa hakivat Anneli Westermarck, Essi Vuorenjuuri sekä Katja Smeds,
joka ilmoitti 4.5.2012 lähettämässään sähköpostiviestissä vetävänsä pois
hakemuksen. Sekä Anneli Westermarckilla että Essi Vuorenjuurella on vir-
kaan vaadittava kelpoisuus.
Molemmat virkaa hakeneet kutsuttiin haastatteluun, jossa haastattelijoina
toimivat sivistyslautakunnan jäsen Markku Lautamäki, Kirkonkylän koulun
rehtori Anne Rönkkö sekä sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara. Haas-
tattelujen perusteella haastattelijat pitivät Essi Vuorenjuurta sopivimpana
kyseiseen virkaan.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että:
- luokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan

1.8.2012 alkaen valitaan Essi Vuorenjuuri
- virkaan valitun sijoituspaikka on toistaiseksi Kirkonkylän

koulu
- koeaika on neljä kuukautta
- ennen viran vastaanottamista virkaan valittu toimittaa to-

distuksen terveydentilastaan
- tuo nähtäväksi rikosrekisteriotteen lasten kanssa työsken-

televien taustan selvittämiseksi
- muista asioista sovitaan erikseen

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti ehdotuksen
mukaisesti.

_______________
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2 § MUUT ASIAT

Ei muita asioita.
_______________
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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

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


