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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
EHDOTUS: Koulutuskeskuksen lautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
EHDOTUS: Koulutuskeskuksen lautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Koulutuskeskuksen lautakunta päättää
- valita pöytäkirjantarkastajiksi Siv Gustafssonin ja Ari
Koiviston

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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1§
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Sivu
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LAUTAKUNNAN TYÖSKENTELYTAVOISTA SOPIMINEN
Lapinjärven koulutuskeskuksen lautakunnan uusi toimintakausi on alkamassa ja lautakunnan on hyvä käydä läpi ja sopia lautakunnan toimintatavoista. Aiemmilla toimintakausilla lautakunta on noudattanut seuraavia periaatteita. Uudet lisäykset tai muutokset on kirjattu tekstiin kursiivilla.
Puheenjohtaja ja esittelijä sopivat keskenään lautakunnan kokousajan. Kokousaika voidaan sopia myös edellisessä kokouksessa. Esityslista toimitetaan jäsenille 4-6 päivää ennen kokousta. Esityslista jaetaan lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen ltkedustajalle, kunnanjohtajalle, esittelijälle ja sihteerille.
Yksi kappale esityslistaa toimitetaan myös henkilökunnan ilmoitustaululle
sekä Lapinjärven kunnan internet-sivuille.
Jos lautakunnan jäsen on estynyt tai esteellinen saapumaan kokoukseen, tulee hänen itse kutsua varajäsen paikalle.
Kaikki käsiteltävät asiat ovat esityslistalla, ns. lisälistaa tai kokouksessa jaettavia uusia asioita ei pääsääntöisesti käytetä.
Esityslista ja pöytäkirja laaditaan suomeksi, yksittäinen pöytäkirjanote voidaan tarvittaessa ruotsintaa. Kokouskieli on suomi, mutta jokainen voi käyttää omaa äidinkieltään, ja esittelijä tai sihteeri kääntää tarvittaessa suuntaan
tai toiseen. Sihteerinä kokouksissa toimii koulutuskeskuksen hallintopäällikkö. Pöytäkirjantarkastajien vuoro kiertää aakkosjärjestyksessä kokouksesta toiseen ja vuorossaoleva pöytäkirjantarkastaja on merkitty esityslistaan.
Asiat käsitellään ja päätökset tehdään esittelijän ehdotuksen pohjalta tavanomaista kokouskäytäntöä noudattaen.
Pöytäkirja valmistuu pääsääntöisesti kokousta seuraavana päivänä ja tarkastetaan mahdollisimman pian. Otteet lähetetään diarioituina viikon sisällä
kokouksesta. Pöytäkirja toimitetaan kunnanhallitukselle laillisuusvalvontaa
varten pöytäkirjantarkastuksen jälkeen. Yksi kopio pöytäkirjasta lähetetään
tarkastuslautakunnalle.
Lautakunnan päätöksistä tiedotetaan kokousta seuraavana päivänä tiedotusvälineille niiltä osin kuin on kysymys joistain yleistä mielenkiintoa herättävistä asioista. Pöytäkirja lisätään myös kunnan internet-sivuille.
Johtajan, apulaisjohtajan ja hallintopäällikön päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Lautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavan viikon perjantaina koulutuskeskuksen toimistossa virka-aikana, paitsi jos silloin on pyhä sitä seuraavana arkipäivänä. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- hyväksyä edellä kuvatut työskentelytavat
- että lautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavan viikon perjantaina koulutuskeskuksen toimistossa

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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virka-aikana, paitsi jos silloin on pyhä sitä seuraavana arkipäivänä
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS
Johtaja esittelee toiminnallista tilannetta lähemmin kokouksessa.
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä toiminnallisen tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS
Lapinjärven kunnan taloushallintaohjelmisto ja laskujen käsittely on muuttunut vuoden 2013 alusta lukien. Uuteen taloushallintajärjestelmään ei ole
vielä syötetty kuluvan vuoden talousarviota, joten talousarvion ja toteumatietojen vertailu ei ole vielä mahdollista. Johtaja esittelee talouden tämänhetkistä tilannetta olemassaolevien tietojen valossa. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä taloudellisen tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hvyäksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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TEKNINEN TILANNEKATSAUS
Tekninen johtaja on mukana kokouksessa esittelemässä koulutuskeskuksen
teknisiä asioita ja investointien vaihetta.
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä teknisen tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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IRTAIMISTOTARKASTAJAN JA KÄTEISKASSATARKASTAJAN VALINTA
Kuoulutuskeskuksen hallinnossa on pieni käteiskassa, suuruudeltaan 200 €.
Kassasta maksetaan pieniä käteiskassalaskuja. Kassan vastuuhenkilö on
toimistovirkailija Leena Heikkilä. Hänen lisäkseen Tuija Lind ja Helena
Järvimäki toimivat loma-aikoina sijaisena.
Kunnan ohjeituksen mukaan jokaisen lautakunnan tulee valita irtaimistotarkastaja ja käteiskassatarkastaja. Henkilö voi olla sama tai sitten tehtävät jaetaan kahden lautakunnan jäsenen kesken. Irtaimistoluettelo sekä kassa tulee
vuosittain tarkastaa ja päivittää.
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- valita irtaimistotarkastaja
- valita käteiskassatarkastaja
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Lautakunta päättää
- valita irtaimistotarkastajaksi Ari Koiviston.
- valita käteiskassatarkastajaksi Ari Koiviston.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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MENOTOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN
Uuteen taloushallintaohjelmistoon on tehty päivitykset menotositteiden tarkastamisen ja hyväksymisen osalta. Tositteiden asiatarkastajina ja tilijöijinä
toimivat kunkin toimialan nimetyt työntekijät ja laskujen hyväksyjinä oman
toimialansa osalta johtaja, apulaisjohtaja ja hallintopäällikkö, tai loma- ym.
poissaoloaikoina ao. viranhaltijaa sijaistavalla henkilöllä on oikeus hyväksyä laskut. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä tiedoksi menotositteiden hyväksyjät
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄOLO
Viranhaltijoiden tai toimielimien päätöksen nojalla tekemät päätökset on
pidettävä nähtävillä, että ne tulisivat lainvoimaisiksi. Lautakunta päättää
alaistensa viranhaltijoiden päätösten nähtävilläolosta. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- että johtajan, apulaisjohtajan ja hallintopäällikön viranhaltijapäätökset, siltä osin kun ne eivät ole salaisia, ovat hallintosäännön mukaisesti nähtävänä viikon kuluessa päätöksen tekemisestä ao. viranhaltijan työhuoneessa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 (LIITE)
Esitellään Lapinjärven koulutuskeskuksen toimintakertomus ja tuloskortti
vuodelta 2012.
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- hyväksyä toimintakertomuksen ja tuloskortin ja lähettää
sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi
KÄSITTELY: Lautakunta kävi vilkasta keskustelua siitä, voidaanko toimintakertomus hyväksyä ilman, että siinä on edellisvuoden osalta talousarvioosuus valmiina.
MUUTOSEHDOTUS: Lautakunta päättää
- hyväksyä toimintakertomuksen tekstiosuuden
- että toimintakertomus otetaan uuteen käsittelyyn talousosion osalta, kun siihen on saatavilla tilinpäätöstiedot v.
2012
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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SIVIILIPALVELUSTOIMINNAN VALTIOLLISTAMINEN
Siviilipalveluksen toimeenpanoa on toteutettu Lapinjärven koulutuskeskuksen toimesta vuodesta 1998 lukien. V. 2011 valmistuneen Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän raportin "Siviilipalvelus 2020" mukaan siviilipalvelustoiminta tulisi valtiollistaa. Valtiollistamistoimia valmisteli syksyllä
2012 työskennellyt Siviilipalveluksen valtiollistamista selvittävä työryhmä,
jonka muistio on jätetty joulukuussa 2012. Tämän jälkeen valtiollistamisasia on siirtynyt poliittiseen käsittelyyn ja periaatepäätös valtiollistamistoimien aloittamisesta on tehty. Johtaja selostaa valtiollistamistyöskentelyn
jatkoa kokouksessa. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä saamansa informaation siviilipalvelustoiminnan
valtiollistamisesta tiedoksi
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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KOULUTUSKESKUKSEN TERVEYSPALVELUIDEN ORGANISOINTI (LIITE)
Työ- ja elinkeinoministeriön siviilipalvelustoiminnan valtiollistamistyöryhmässä on tullut esille terveyspalveluiden asemointi siviilipalvelustoiminnan kokonaisuudessa ja selvitystyöryhmä ei pidä tarkoituksenmukaisena, että koulutuskeskuksen terveysklinikan toiminta siirtyisi valtion tehtäväksi.
Terveyspalveluiden organisoinnista on aloitettu neuvotteluja Loviisan kaupungin kanssa ja lisäselvityksiä asian järjestämiseksi tarvitaan. Loviisan perusterveydenhuollon (perusturvajohtaja ja johtava lääkäri) kanssa on käyty
neuvottelu koulutuskeskuksen terveysklinikan toiminnan siirtämisestä osaksi Loviisan kaupungin terveydenhuoltoa. Lapinjärven kunnan puolelta neuvotteluun osallistuivat kunnanjohtaja ja koulutuskeskuksesta johtaja ja apulaisjohtaja. Neuvottelussa todettiin lähtökohtaisesti klinikkatoiminnan soveltuvan hyvin Loviisan terveydenhuollon kokonaisuuteen.
Käytännössä Loviisan kaupunki resurssoisi terveysklinikan tarpeenmukaisella hoitaja- ja lääkäriresurssilla ja toiminnan hallinto hoidettaisiin Siviilipalveluskeskuksen (TEM) ja Loviisan kaupungin välisellä sopimuksella.
Nykyiset klinikan työntekijät siirtyisivät vanhoina työntekijöinä Loviisan
palvelukseen osaksi Loviisan terveyskeskusta. Terveysklinikan henkilökuntaa on myös informoitu käydystä neuvottelusta ja henkilöstön suhtautuminen esitettyyn muutokseen on positiivinen. Haasteita ja erityisesti mietittäviä asioita voivat olla atk-järjestelmien käyttö ja potilastietojen dokumentointi ja arkistointi. Virallisesti uusi järjestely tulisi voimaan vuoden 2014
alusta lukien, mutta yhteistyö Loviisan kanssa olisi mahdollista jo toiminnan valmisteluvaiheessa.
Liitteenä on koulutuskeskuksen terveysklinikan terveydenhoitajien tekemä
kuvaus terveysklinikan toiminnasta koulutuserän eri viikkojen aikana.
Loviisan perusturvalautakunnalla on valmius käsitellä koulutuskeskuksen
terveysklinikan siirtoa Loviisan terveyskeskuksen toiminnaksi kokouksessaan 16.4. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- hyväksyä esitetyn suunnitelman LKK:n terveysklinikan toi
minnan siirtämisestä Loviisan kaupungin / terveyskeskuksen toiminnaksi
- lähettää asian käsiteltäväksi kunnanhallituksen seuraavaan
kokoukseen
KÄSITTELY: Vilkkaan keskustelun aikana asiaa pohdittiin monelta eri
kantilta. Keskustelun pohjalta esittelijä teki uuden ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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MUUTOSEHDOTUS: Lautakunta päättää
- Siviilipalveluksen valtiollistamissuunnitelmaan liittyen
käynnistää neuvottelut LKK:n terveysklinikan toiminnan
järjestämisestä Lapinjärven ja Loviisan yhteistoimintaalueella ja edellyttää palvelusopimuksen laatimista Loviisan ja Lapinjärven välillä.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Muutosehdotus hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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TERVEYDENHOITAJAN TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN
Lapinjärven koulutuskeskuksen terveysklinikalle on valittu määräaikaiseksi
terveydenhoitajaksi/ensiapuopettajaksi ajalle 1.8.2012 - 31.12.2013 Netta
Mäkinen. Määräaikaista valintaa perusteltiin valintavaiheessa seuraavasti:
"Kesken hakuajan on Lapinjärven kunnan ja koulutuskeskuksen asemasta ja
toiminnasta käyty keskusteluja Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ja ministeriön taholta on esitetty siviilipalvelustoiminnan valtiollistamista vuoden 2014 alusta lukien. Siviilipalvelusvelvollisten terveydenhoitoasiat ja
terveystarkastusten järjestäminen ja järjestäjätaho on määritelty siviilipalveluslaissa. Mahdollisesti muuttuvassa tilanteessa vuonna 2014, ei Lapinjärven kunnalla ole vastuuta velvollisten terveystarkastusten järjestämisessä,
eli näin ollen on perusteltua, että valittavan henkilön kanssa työsopimus
solmitaan määräaikaisena vuoden 2013 loppuun saakka. Tästä muutoksesta
on hakijoille kerrottu haastattelun yhteydessä, tai puhelimitse, ja kaikki hakijat ovat kertoneet käsityksensä määräaikaisuuden mahdollisesta vaikutuksesta omaan hakemukseensa. Kukaan ei ole ilmoittanut hakemuksen peruuttamisesta. Haastattelujen ja hakemuspapereiden perusteella pätevimmäksi
terveyden hoitajan/ensiapuopettajan määräaikaiseen työsuhteeseen katsottiin Netta Mäkinen Pukkilasta. Määräaikainen työsuhde alkaa 1.8.2012 ja
kestää 31.12.2013 saakka. Terveydenhoitajan/ensiapuopettajan tehtäväkohtainen palkka LKK:ssa on 2 504, 52 euroa ja suoritetun ensiapuopettajakoulutuksen jälkeen 5 % korkeampi."
Sairaanhoitaja (AMK) Netta Mäkinen on suorittanut ensiapuopettajan koulutuksen ja työskennellyt terveysklinikalla ja ensiapuopetuksessa sopimuksensa alusta 1.8.2012 lukien. Hänen työsuhteensa on perusteltua vakinaistaa.
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- että terveydenhoitaja/ensiapuopettajan määräaikaisessa
työsuhteessa oleva sairaanhoitaja (AMK) Netta Mäkinen
jatkaa Lapinjärven kunnassa vakinaisessa sairaanhoitajan/ensiapuopettajan työsuhteessa 1.4.2013 alkaen samoin
palkkaus- ym. ehdoin kuin aiemminkin.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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LÄÄKÄRIPALVELUT V. 2013
Klinikalla tarvitaan lääkäriä palveluskelpoisuustarkastusten tekemistä varten sekä tarkastamaan koulutuskeskukseen tulleita lääkärinlausuntoja.
LKK:ssa on vuodesta 2009 lukien lääkärinä toiminut LL Leena Sulkava.
Palvelusvelvollisten toimiessa lääkärinä Sulkava on toiminut myös valvovana lääkärinä. Vuoden 2012 osalta siviilipalvelustoiminnan ja terveysklinikan toiminnan osalta on tehty selkeytystä Loviisan kaupungin ja LKK:n
terveysklinikan välillä. Loviisan johtava lääkäri Tero Taipale on toiminut
koulutuskeskuksen terveysklinikan lääketieteellisenä vastaava lääkärinä. Lisäksi on lisätty yhteistyötä Loviisan kaupungin kanssa klinikkatoimintaa ja
sen kehittämistä koskevissa käytännöissä mm. lisätty koulutusyhteistyötä.
Menettelystä on sovittu yhteistyössä Lapinjärven kunnan ja Loviisan kaupungin kanssa.
Kuluvana vuonna Sulkava on työskennellyt LKK:ssa n. kolme-neljä päivää
viikossa. Tarpeen tullen lääkäri on ollut myös käytettävissä muina kuin ennaltasovittuina aikoina. Lääkäripalvelujärjestelystä on neuvoteltu kehityskeskustelussa lääkäri Leena Sulkavan kanssa 6.11.2012. Keskusteluun osallistuivat Tero Taipale, Sari Eskola ja Mikko Reijonen. Keskustelun perusteella ajatuksena on hankkia vuoden 2013 ajan terveysklinikan lääkäripalvelut LL Leena Sulkavalta niin että hän työskentelee LKK:ssa erikseen sovitun ohjelman mukaisesti noin kolme-neljä päivää viikossa; erän kahden ensimmäisen viikon ajan 3-4 pvää/vko ja kahden seuraavan viikon ajan 1-3
pvää/vko. Vuoden 2013 aikana selkiintyvät mahdolliset siviilipalvelustoiminnan valtiollistamisen vaikutukset LKK:n terveysklinikan toimintaan ja
asian käsittelyyn palataan vuoden 2013 aikana. Kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä esitettyyn järjestelyyn ja katsovat, että näillä suunnitelmilla voidaan
edetä vuosi 2013. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää, että
- koulutuskeskuksen lääkärinä tuntityöperiaatteella v. 2013
toimii LL Leena Sulkava ja hänen tuntityöskentelykorvaus
on entinen, 53 euroa/h.
15.11.2012 Asian käsittely
Työ- ja elinkeinoministeriön siviilipalvelustoiminnan valtiollistamistyöryhmässä on tullut esille terveyspalveluiden asemointi siviilipalvelustoiminnan kokonaisuudessa ja selvitystyöryhmä ei pidä tarkoituksenmukaisena, että terveysklinikan toiminta siirtyisi valtion tehtäväksi. Terveyspalveluiden organisoinnista on aloitettu neuvotteluja Loviisan kaupungin kanssa
ja lisäselvityksiä asian järjestämiseksi tarvitaan. Tässä vaiheessa ei ole tar-
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koituksenmukaista vielä päättää lääkäripalveluiden hankinnasta vaan katsoa
ensin kuinka siviilipalvelustoiminnan vuotta 2013 koskevat terveyspalvelut
kokonaisuutena järjestetään. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- palauttaa asia uuteen valmisteluun
PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

----------------------------6.3.2013
Koulutuskeskuksen lääkärin Leena Sulkavan kanssa on sovittu hänen työskentelystään LKK:ssa ajalla 1.1. -31.3.2013, jonka ajankohdan jälkeen Sulkava jää eläkkeelle. Neuvottelut terveysklinikkatoiminnan järjestämisestä
esim. Loviisan kaupungin kanssa ovat kesken ja aikataulun huomioonottaen
kevät- ja kesäajaksi on tarkoituksenmukaisinta hankkia velvollisten lääkärintarkastukset muulta palveluntarjoajalta. Koulutuskeskus on aiemmin
käyttänyt sairaus- ym. sijaisuustapauksissa Lähilääkärit Oy:n palveluja. Lähilääkäreiden kautta on pyydetty tarjousta lääkärintarkastuksista siviilipalvelusvelvollisille huhtikuun - elokuun erien ajaksi. Saatu tarjous on esillä
kokouksessa. Hankinta jää alle sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen
kynnysarvon ja lääkärintarkastukset ovat siviilipalveluslain mukaista toimintaa, joten hankintaa ei ole perusteltua avata tarjouskilpailulle. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- hyväksyä esitetyn järjestelyn ajalle huhtikuu-elokuu 2013
lääkärintarkastusten hankkimiseksi siviilipalvelusvelvollisille
KÄSITTELY: Lautakunta kävi vilkasta keskustelua siitä, miten lääkäripalvelut saataisiin järjestettyä järkevimmällä tavalla. Yhtään tarjousta lääkäripalveluiden järjestämiseksi ei ole saatu kokousiltaan mennessä. Katsottiin,
että ainoa mahdollisuus tässä tilanteessa on uusi hakuprosessi ja asian käsittely seuraavassa kokouksessa. Myös Loviisan terveyskeskusta on informoitu
asiasta.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Lautakunta päättää
- että käynnistetään uusi hakuprosessi lääkäripalveluiden
varmistamiseksi kevään ja kesän ajaksi
- että asia otetaan uuteen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa
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TULOSPALKKIOKRITEERIT JA TOIMINTAKOHTAISET TULOSKORTIT
VUODELLE 2013 (LIITE)
Lapinjärven koulutuskeskuksen yhteisessä tuloskortissa kohdassa Palvelut
määriteltiin, että koulutuskeskuksen hallinnolla, koulutuksella ja sisäisillä
palveluilla on kaikilla oma tuloskortti, jonka mukaisesti toimintaa kehitetään ja seurataan. Lisäksi tulospalkkaus yhdistetään tuloskortteihin. Liitteenä jokaisen toiminnon tuloskortti.
Tuloskortistot / tulospalkkiokriteerit ovat jokseenkin yhtäläiset vuoden
2012 korttien kanssa koska vastaavat tavoitteet valtiollistamistoimien edistämisessä ovat v. 2013 ajankohtaiset. (MR)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- hyväksyä esitetyt toimintakohtaiset tuloskortit v. 2013 tulospalkkiokriteereiksi
PÄÄTÖS:
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Hyväksyttiin.
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ASIOITA TIEDOKSI
1. LKK:n tilatyöryhmän muistiot: lautakunnalla oli mahdollisuus tutustua
työryhmän muistioihin kokouksen aikana
2. Palveluspaikkatarkastajat v. 2013: Työ- ja elinkeinoministeriö on valtuuttanut johtaja Mikko Reijosen, apulaisjohtaja Sari Eskolan ja hallintopäällikkö Viola Malmbergin toimimaan palveluspaikkatarkastajina
vuonna 2012
3. Palveluspaikkaraportti v. 2012: lautakunnalla oli mahdollisuus tutustua
raporttiin kokouksen aikana.
4. Palveluspaikattomien suunnitelma v. 2013: lautakunnalla oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaan kokouksen aikana.
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä asiat tietoonsa saatetuiksi
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.
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PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI
Johtajan päätöspöytäkirjat 16.11. - 31.12.2012 77§ - 82§
Johtajan päätöspöytäkirjat 1.1.2013 - 5.3.2013 1§ - 15§
Apulaisjohtajan päätöspöytäkirjat 14.11. - 31.12.2012 88§ - 92§
Apulaisjohtajan päätöspöytäkirjat 1.1.2013 – 4.3.2013 1§ - 15§
Hallintopäällikön päätöspöytäkirjat 14.11. – 31.12.2012 48§ - 51§
Hallintopäällikön päätöspöytäkirjat 1.1.2013 – 6.3.2013 1§ - 13§
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.
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MUUT ASIAT
Seuraava kokous: Seuraava kokous pidetään tiistaina 9.4.2013 klo 18.00.
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat: Ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
Kieltojen pekoskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
rusteet
Pykälät 1-4, 8-10, 12, 14-16

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 5-7, 11, 13

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
vaatimusviranomainen
Lapinjärven Koulutuskeskuksen lautakunta
ja -aika
Latokartanontie
07800 Lapinjärvi
Pykälät 5-7, 11,13

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pääValitusvirantökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oiomainen ja
kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
valitusaika
kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Helsingin hallinto-oikeus
PL 120, 00521 HELSINKI
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä 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
Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
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 oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
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