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Keskiviikkona 9.11.2016 klo 18.30 – 20.17
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(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Todettiin.

§:t 52 - 65

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Konttinen ja Marja Värtö.

Puheenjohtaja

Matti Haiko
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme

Sirpa Tielinen

Tarkastusaika

Lemillä
Allekirjoitukset

Tuula Konttinen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pöytäkirjanpitäjä

Marja Värtö

Paikka ja pvm

Lemillä 16.11.2016
Virka-asema

sivistystoimen kanslisti

Sirpa Tielinen
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Viranhaltijapäätökset

Sivistyslautakunta § 52
Sivistyslautakunnan viranhaltijoiden päätökset ajalta 8.9.2016 –
2.11.2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sivistysosaston päällikkö §:t 245 - 248
Koulukeskuksen vt. rehtori §:t 24 - 38
Koulukeskuksen apulaisrehtori §:t varhaiskasvatuspäällikkö §:t 224 - 231
vs. varhaiskasvatuspäällikkö §:t kirjastotoimenjohtaja §:t 12
vapaa-aikasihteeri §:t -

(valm. sivistystoimen kanslisti Sirpa Tielinen, puh. 040 724 7176)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei sivistyslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista ottooikeuttaan.
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
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Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-2.11.2016

Sivistyslautakunta § 53
Talouden tasaisen käytön mukaan talousarvion toteutuma ajalle 1.1. 2.11.2016 saisi olla enintään 83,88 prosenttia. Sivistyslautakunnan
toteutuma ko. ajalta on 82,3 prosenttia (oheismateriaali, pvm
2.11.2016).
Sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan on käytetty myönnettyjä
määrärahoja vuoden 2016 alusta lukien 82,3 % jakautuen seuraavasti:
- sivistystoimen hallinto 75,2 %
- perusopetus 82,8 %
- muut opetuspalvelut (kansalaisopisto, taiteen perusopetus) 86,6 %
- kirjasto- ja kulttuuripalvelut 84,8 %
- yhteiset tehtävät (vapaa-aikatoimen hallinto) 85,2 %
- liikuntapalvelut 83,7 %
- nuorisotyö 70,7 %
- varhaiskasvatuksen hallinto 76,5 %
- lasten päiväkotihoito 90,0 %
- esiopetus 62,5 %
- muu lasten päivähoito 74,1 %
Lemin koulukeskuksen investointimäärärahasta 10 000 eurosta on
käytetty 92,8 % eli 9.284,07 euroa.
(valm. sivistystoimen kanslisti Sirpa Tielinen, puh. 040 724 7176)
STJ:n ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Kirjastomaksujen muutokset 1.1.2017 lähtien

Sivistyslautakunta § 54
Heili-kirjastoilla on yhtenäiset varaus- ja myöhästymismaksut. Kirjastolaki on muuttumassa vuonna 2017, ja lakiluonnoksen mukaan oikeus
periä varausmaksuja ollaan poistamassa kirjastoilta. Tämä aiheuttaa
kirjastoille tulonmenetyksiä. Muita lain sallimia maksuja voi sensijaan
periä, ja niillä on mahdollista osittain kompensoida saamatta jääviä
varausmaksuja. Varausmaksujen poistolla halutaan vahvistaa kirjastojen maksuttomuutta ja tasaveroista saatavuutta. Useat kirjastot ovat
näistä syistä jo aiemmin luopuneet aineiston varausmaksuista.
Kirjastoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry esittää, että Lemin perimiä
maksuja muutetaan 1.1.2017 muiden Heili-kirjastojen tavoin seuraavasti:
1. Myöhästymisilmoituksista perittävä maksu on 0,80 €/ilmoitus
(aiemmin 0,50 €/ilmoitus).
2. Kirjastoaineiston varausmaksu poistuu (aiemmin 1 €/varaus,
paitsi ei lastenaineistosta).
3. Noutamattomasta varauksesta peritään 1,50 €/noutamatta jäänyt
varaus, paitsi ei lastenaineistosta (tämä on uusi maksu).
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy kirjastotoimenjohtajan esityksen kirjastomaksujen muutoksista 1.1.2017 lähtien seuraavasti:
1. Myöhästymisilmoituksista perittävä maksu on 0,80 €/ilmoitus
(aiemmin 0,50 €/ilmoitus).
2. Kirjastoaineiston varausmaksu poistuu (aiemmin 1 €/varaus,
paitsi ei lastenaineistosta).
3. Noutamattomasta varauksesta peritään 1,50 €/noutamatta jäänyt
varaus, paitsi ei lastenaineistosta (tämä on uusi maksu).
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

55.

9.11.2016

84

Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten jakaminen

Sivistyslautakunta § 55
Vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista järjestöavustuksista jätettiin
16.3.2016 kokouksessa rahaa jaettavaksi kohdeavustuksina liikuntajärjestöille 1.100 €.
Kohdeavustukset ovat olleet haettavina 31.10.2016 mennessä ja
hakemisesta on ilmoitettu viikolla 38-39 joka kotiin Lemin kunnan
alueella jaetussa kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla, 26.9.2016
ilmestyneessä Etelä-Saimaa -lehdessä, järjestökirjeessä, muistutettu
järjestöparlamentin kokouksessa ja kunnan nettisivuilla.
Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen
varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi.
Määräaikaan mennessä tuli yhteensä kolme hakemusta:
Lemin Säräsiskot ry

100,00 €

- Sulkavan soutujen osallistumismaksu (825 €), veneen vuokra ja harjoitusmaksut (720 €)

Kotajärven Pallo ry

800,00 €

- pallokentän ruohonleikkurin suojakatos, leikkurin huolto

Iitiän Sakki ry

400,00 €

- urheiluvälineiden hankintaan (jalkapalloja, maaliverkot, lasten lumikengät
yms.)

(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)
STJ:n ehdotus
Ehdotus esitellään kokouksessa.
Sivistyslautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti:
Lemin Säräsiskot ry
Kotajärven Pallo ry
Iitiän Sakki ry
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

100 €
700 €
300 €
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Nuorisojärjestöjen kohdeavustusten jakaminen

Sivistyslautakunta § 56
Vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista järjestöavustuksista jätettiin
16.3.2016 kokouksessa rahaa jaettavaksi kohdeavustuksina nuorisojärjestöille 1.100 € ja siihen lisättiin keväällä jakamatta jäänyt 1.100 €.
Kohdeavustukset ovat olleet haettavina 31.10.2016 mennessä ja
hakemisesta on ilmoitettu viikolla 38-39 joka kotiin Lemin kunnan
alueella jaetussa kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla, 26.9.2016
ilmestyneessä Etelä-Saimaa -lehdessä, järjestökirjeessä, muistutettu
järjestöparlamentin kokouksessa ja kunnan nettisivuilla.
Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi.
Määräaikaan mennessä tuli yhteensä neljä hakemusta, joista neljä haki
samalla hakemuksella muista avustuksista (merkitty *:llä):
Lemin 4 H -yhdistys ry *

3.600 €

- ohjatut kerhot: ohjaajien palkat, tarvikkeet, matkat, koulutus, tila-vuokrat
- retki jääkiekko-otteluun

Lemin Nuorisoseura ry *

1.000 €

(samalla hakemuksella ohjatusta toiminnasta alle 18-v.)
- nuorten teatterikerhon ohjaajakuluihin 500 €
- lasten teatterikerhon ohjaajakuluihin 500 €

Lemin VPK:n nuoriso-osasto *

700 €

(samalla hakemuksella ohjatusta toiminnasta alle 18 -v.)
- leirikulut ja vaatteiden päivittäminen lain edellyttämälle tasolle

Lykky ry*

80 €

(samalla hakemuksella kulttuuritoimen ja ohjatusta toiminnasta alle 18 v.)
- Halloween discossa avustaneiden nuorten palkitseminen

(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
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STJ:n ehdotus
Ehdotus esitellään kokouksessa.
Sivistyslautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti:
Lemin 4 H -yhdistys ry
Lemin Nuorisoseura ry
Lemin VPK:n nuoriso-osasto
Lykky ry
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

420 €
1.000 €
700 €
80 €

LEMIN KUNTA
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Ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustus

Sivistyslautakunta § 57
Vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista järjestöavustuksista jätettiin
16.3.2016 kokouksessa rahaa jaettavaksi kohdeavustuksina ohjattua
nuorisotyötä tekeville järjestöille 5.800 €.
Kohdeavustukset ovat olleet haettavina 31.10.2016 mennessä ja
hakemisesta on ilmoitettu viikolla 38-39 joka kotiin Lemin kunnan
alueella jaetussa kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla, 26.9.2016
ilmestyneessä Etelä-Saimaa -lehdessä, järjestökirjeessä ja muistutettu
järjestöparlamentin kokouksessa.
Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi.
Määräaikaan mennessä tuli yhteensä kuusi hakemusta, joista neljä haki
samalla hakemuksella muista avustuksista (merkitty *:llä):
Lemin Nuorisoseura ry *

1.000 €

(samalla hakemuksella ohjatusta toiminnasta alle 18 -v.)
- nuorten teatterikerhon ohjaajakuluihin 500 €
- lasten teatterikerhon ohjaajakuluihin 500 €

Lemin 4 H -yhdistys ry *

3.600 €

- ohjatut kerhot: ohjaajan palkat, tarvikkeet, matkat, koulutus, tilavuokrat
- retki jääkiekko-otteluun

MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry

1.300 €

- lasten liikkiskerhot kirkolla/Kuukanniemessä (viiden ohjaajan kulut, välinehankintoja, lakisääteiset vakuutukset)

Kopa Juniorit ry

2.500 €

- varusteita, tuomarimaksuja, kauden päättäjäiset, salimaksuja)

Lemin VPK:n nuoriso-osasto *

700 €

(samalla hakemuksella nuorisotoimen avustuksista)
- leirikulut ja vaatteiden päivittäminen lain edelyttämälle tasolle)

Lykky ry *

80 €

(samalla hakemuksella nuorisotoimen ja kulttuuritoimen avustuksista)
- Halloween discossa avustaneiden nuorten palkitseminen

(valm. vapaa-aikasihteeri Sirkka Liljander, puh. 040 595 7350)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
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STJ:n ehdotus
Ehdotus esitellään kokouksessa.
Sivistyslautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti:
Lemin 4 H -yhdistys ry
MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry
Kopa Juniorit ry
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

2.200 €
1.300 €
2.300 €

LEMIN KUNTA
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58. Lemin kunnan päivähoitoyksiköiden ja perhepäivähoidon vuosisuunnitelmat toimintakaudelle 2016-2017
Sivistyslautakunta § 58
Lemin kunnan päivähoitoyksiköille ja perhepäivähoitoon on laadittu
vuosisuunnitelmat toimintakaudelle 2016-2017.
Vuosisuunnitelmissa on tarkempi kuvaus siitä, miten varhaiskasvatussuunnitelmat yksiköissä toteutetaan.
•
•
•
•

Päiväkoti Pikku-Palolan vuosisuunnitelma 2016-2017 (liite 1)
Iitiän päiväkodin vuosisuunnitelma 2016-2017 (liite 2)
Päiväkoti Oravanpesän vuosisuunnitelma 2016-2017 (liite 3)
Perhepäivähoidon vuosisuunnitelma 2016-2017 (liite 4)

(valm. varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä, puh. 040 545 0325)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy Lemin kunnan päivähoitoyksiköiden ja
perhepäivähoidon vuosisuunnitelmat toimintakaudelle 2016-2017.
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen periminen ajalla 27.12.2016-8.1.2017

Sivistyslautakunta § 59
Varhaiskasvatustoiminta keskitetään Iitiän päiväkotiin ajalla 27.12.20168.1.2017, jolloin Päiväkoti Pikku-Palola ja Päiväkoti Oravanpesä ovat
suljettuina. Perhepäivähoitajien työnajantasausvapaat ja vuosilomapäiviä sijoitetaan myös samalle ajankohdalle mahdollisuuksien mukaan.
Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että ennakkoon tiedossa olevina henkilöstön poissaolopäivinä tulee toiminnan järjestäjän varmistaa, että
lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku on oikein mitoitettu. Mikäli lomat
olisivat muina aikoina, aiheutuisi lomapäivistä merkittävässä määrin
sijaistarvetta. Tällä järjestelyllä pyritään järjestämään vuosilomat ilman
ulkopuolisten sijaisten palkkaamista.
Vanhemmille ja lasten muille huoltajille voidaan myöntää päiväkohtainen alennus, mikäli lapset eivät ole ko päivinä varhaiskasvatuksen
järjestämässä toiminnassa. Lasten poissaolosta tulee ilmoittaa määräaikana ennakkoon. Ennakkotiedon perusteella voidaan tarvittavan
henkilöstön määrä mitoittaa oikein.
(valm. varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä, puh. 040 545 0325)
STJ:n ehdotus
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin myönnetään päiväkohtainen
alennus ajalla 27.12.2016-8.1.2017, mikäli lapsi ei ole varhaiskasvatuksen järjestämässä toiminnassa ja lapsen poissaolosta on
ilmoitettu ennakkoon viimeistään 12.12.2016.
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
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Esiopetuksen työpäivät lukuvuonna 2017-2018

Sivistyslautakunta § 60
Esiopetusta on annettava lukuvuoden aikana vähintään 700 tuntia,
enintään 5 oppituntia päivittäin. (Perusopetusasetus § 3 ja § 4)
Lemin kunnassa esiopetusta järjestetään päiväkodeissa siten, että
päivittäisessä toiminnassa on huomioitu päiväkotien muu toiminta ja
kuljetusten edellyttämät järjestelyt. Päivittäinen toiminta-aika on klo 8.30
-12.30 tai klo 9.00 -13.00.
Lemin kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää
koulujen työ- ja loma-ajoista.
Varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälän ehdotus esiopetuksen työpäiviksi lukuvuonna 2017-2018 (liite 5):
•
•
•
•
•
•
•
•

syyslukukausi alkaa torstaina 17.8.2017 ja päättyy torstaina
21.12.2017,
kevätlukukausi alkaa maanantaina 8.1.2018 ja päättyy torstaina
31.5.2018,
syysloma on viikolla 42 eli 16.- 22.10.2017,
joululoma 22.12.2017-7.1.2018,
talviloma on viikolla 9 eli 26.2. - 4.3.2018,
pääsiäinen 30.3. - 2.4.2018,
maanantai ja tiistai 30.4. - 1.5.2018 ovat vapaapäiviä,
torstai 10.5.2018 on vapaapäivä

(valm. varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä, puh. 040 545 0325)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä esiopetuksen työpäiviksi seuraavaa:
•
•
•
•
•
•

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

syyslukukausi alkaa torstaina 17.8.2017 ja päättyy torstaina
21.12.2017,
kevätlukukausi alkaa maanantaina 8.1.2018 ja päättyy torstaina
31.5.2018,
syysloma on viikolla 42 eli 16.- 22.10.2017,
joululoma 22.12.2017-7.1.2018,
talviloma on viikolla 9 eli 26.2. - 4.3.2018,
pääsiäinen 30.3. - 2.4.2018,

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

9.11.2016

•
•

Päätös

maanantai ja tiistai 30.4. - 1.5.2018 ovat vapaapäiviä,
torstai 10.5.2018 on vapaapäivä

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

92
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Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018

Sivistyslautakunta § 61
Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää.
Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin
lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon
22 viimeisenä arkipäivänä. Lukiosäädöksissä ei ole määräyksiä työpäivistä, mutta lukio on noudattanut perusopetuksen työjärjestystä.
Lemin kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää
koulujen työ- ja loma-ajoista.
Opettajakunta on yksimielisesti päätynyt esittämään liitteen 6 mukaisen
ehdotuksensa lukuvuoden 2017–2018 työ- ja loma-ajoiksi:
•
•
•
•
•
•

syyslukukausi alkaa torstaina 10.8.2017 ja päättyy perjantaina
22.12.2017,
kevätlukukausi alkaa maanantaina 8.1.2018 ja päättyy
lauantaina 2.6.2018,
syysloma on viikolla 42 eli 16.- 22.10.2017,
talviloma on viikolla 9 eli 26.2. - 4.3.2018,
lauantaina 9.9.2017 on työpäivä ja
maanantai 30.4.2018 on vastaavasti vapaapäivä.

(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 6 mukaisen ehdotuksen
lukuvuoden 2017–2018 työpäiviksi siten, että
•
•
•
•
•
•

Päätös

syyslukukausi alkaa torstaina 10.8.2017 ja päättyy perjantaina
22.12.2017,
kevätlukukausi alkaa maanantaina 8.1.2018 ja päättyy
lauantaina 2.6.2018,
syysloma on viikolla 42 eli 16.- 22.10.2017,
talviloma on viikolla 9 eli 26.2. - 4.3.2018,
lauantaina 9.9.2017 on työpäivä ja
maanantai 30.4.2018 on vastaavasti vapaapäivä.

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

62.

9.11.2016
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Eron myöntäminen luokanopettajan virasta ja viran täyttölupa

Sivistyslautakunta § 62
Luokanopettaja Tiina Partanen on 26.10.2016 sivistyslautakunnalle
saapuneella kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa luokanopettajan
eläkkeelle virastaan siirtyäkseen siten, että viimeinen palvelusuhdepäivänsä on 31.12.2016.
Hallintosäännön pykälän 48 mukaan lautakunta päättää viranhaltijoiden
valinnasta. Kunnanvaltuusto on 17.12.2012 pykälässä 38 päättänyt,
että virkojen ja työsopimussuhteiden vakinaiseen täyttämiseen haetaan
kunnanhallituksen lupa.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta
1. päättää myöntää Tiina Partaselle eron luokanopettajan virasta
(nro 0022) siten, että hänen viimeinen palvelusuhdepäivänsä on
31.12.2016,
2. pyytää kunnanhallitukselta luvan luokanopettaja viran (nro 0022)
täyttämiseen 1.1.2017 alkaen toistaiseksi ja
3. julistaa luvan saatuaan luokanopettajan viran haettavaksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

9.11.2016
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63. Kai Hakalan kuntalaisaloite: Lemin koulujen johtaminen on hoidettava Lappeenrannan
hallinnosta käsin
Sivistyslautakunta § 63
Kai Hakala on laatinut kuntalaisaloitteen, joka on saapunut kuntaan
12.9.2016. Aloitteessaan Hakala esittää, että Lemin koulujen johtaminen on hoidettava Lappeenrannasta käsin (aloite oheismateriaalina).
Kuntalain (410/2015) 23 §:n 1. momentin mukaan kunnan asukkaalla
sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä
aloitteita kunnan toimintaan koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on
ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 4. momentin
mukaan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa
sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta
suoritetut toimenpiteet.
Sivistyslautakunta päättää kunnan hallintosäännön mukaan palveluyksiköiden organisoinnista ja 48 §:n mukaan lautakunta tai lautakunnan
määräämä viranhaltija päättää alaistensa viranhaltijoiden valinnoista.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta esittää kantanaan Hakalan toimittamaan kuntalaisaloitteeseen seuraavaa:
Sivistysosasto on sivistyslautakunnan ohjeistuksen mukaan valmistellut
eri vaihtoehtomalleja koulujen johtajuusjärjestelmää varten ja ottaa
kuntaan toimitetun aloitteen huomioon päättäessään koulujen johtamisjärjestelyistä. Aloitteessa esitettyyn vertaistukiryhmän perustamiseen
sivistyslautakunta toteaa, että oppilailla ja heidän vanhemmillaan on
tarvittaessa käytössään oppilaskunnat, vanhempainyhdistykset sekä
koulun ja myös Eksoten järjestämä oppilashuolto.
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

64.

21.06.2016
09.11.2016
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Koulutoimen johtamisjärjestelyt

Sivistyslautakunta § 40
Koulukeskuksen rehtorin irtisanouduttua 12.5.2016 on ennen viran
aukijulistamista tarkoituksenmukaista ratkaista, millaisella tehtävänkuvauksella rehtoria haetaan. Kun Kuukanniemen koulu valmistuu
lukuvuoden 2017-2018 alussa, Lemin koulukeskuksesta siirtyy valmistuvaan kouluun 114 vuosiluokkien 1-6 oppilasta opettajineen ja ohjaajineen. Samalla Lemin opetustoimessa palataan väliaikaisratkaisuista
takaisin kahden koulun järjestelmään.
Perusopetuslain 37 §:n mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Yksi rehtori voi vastata myös kahden tai
useamman oppilaitoksen toiminnasta.
Lemin kuntaan voidaan valita virkarehtori, joka vastaa Lemin koulukeskuksen toiminnasta apunaan apulaisrehtori. Kuukanniemen kouluun voidaan tällöin nimetä koulun toiminnasta vastaava opettajaviranhaltija, jolle annetaan koulun johtamisesta TVA-perusteinen
korvaus.
Valittavan rehtorin tehtävänkuvaan voidaan sisällyttää myös Kuukanniemen koulun johtaminen, jolloin sekä koulukeskukseen että Kuukanniemen kouluun nimetään apulaisrehtoriksi tai apulaisjohtajaksi opettajaviranhaltija, joille maksetaan lisätehtävästä TVA-perusteinen korvaus.
Kahden eri vaihtoehtomallin palkkakustannukset, jotka perustuvat
OVTES:n mukaisiin palkkoihin, ovat oheismateriaalina.
Yhden johtajan malli tulee vaihtoehdoista palkkakustannuksiltaan kahden johtajan mallia halvemmaksi, mutta kahden johtajan mallin
mukaista johtajuusvaihtoehtoa tukee se, että Kuukanniemen uuden
koulun toiminnan suunnittelu, kalustaminen ja käyntiin saattaminen on
iso työ, mikä puoltaa kummallekin koululle omaa johtajaa.
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää, että Lemin kuntaan valitaan perusopetuksen rehtori, joka vastaa Lemin koulukeskuksen toiminnasta.
Päätös

Päätetään palauttaa valmisteluun ja selvitetään muita laajempia
vaihtoehtoja.
____________

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
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Sivistyslautakunta § 64
Sivistysosasto on tarkentanut johtamisjärjestelyistä laatimaansa vertailua ja lisännyt siihen lautakunnan ohjeiden mukaan ns. aluejohtajamallin sekä vaikuttavuuden ennakkoarvioinnin.
Johtajuusjärjestelyjä selvitettäessä kuntaan on 12.9.2016 saapunut Kai
Hakalan laatima kuntalaisaloite, jonka mukaan Lemin koulujen johtaminen on hoidettava Lappeenrannasta käsin. Lemin koulukeskusta
lähin 1-9 vuosiluokkien koulu on Savitaipaleella ja vertailuun on otettu
mukaan mahdollinen aluerehtorimalli Savitaipaleen opetustoimen
kanssa. Johtajuusvaihtoehtojen vertailu on oheismateriaalina.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus annetaan kokouksessa sivistyslautakunnan keskustelun pohjalta.
Lautakunnan keskustelun jälkeen sivistystoimenjohtaja teki ehdotuksen,
että ennen lopullista päätöksen tekemistä asia käsitellään yhteistyötoimikunnan kokouksessa 28.11.2016 ja opettajakuntaa myös kuullaan.
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

65.

9.11.2016
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Tiedoksi saatettavat asiat

Sivistyslautakunta § 65
Saapuneet kirjeet
Kansallisarkisto, Kunnallisten toimielinten ja julkista tehtävää hoitavien
organisaatioiden toimielinten pysyvästi säilytettävät pöytäkirjat ja niiden
liitteet, AL/6411/07.01.01.03.01/2016, 22.8.2016
Opetushallituksen myöntämä 12.950 euron valtionavustus LänsiSaimaan kuntien varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen
-hankkeelle, päätös 111/572/2016, 28.6.2016
Taipalsaaren kunta, varhaiskasvatuspäällikkö Marjo Jauhiaisen viranhaltijapäätös § 14/30.6.2016, maksusitoumuksen myöntäminen Lemin
kunnalle ajalle 1.8.2016-31.7.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriö, kirje kunnille ja muille aikuisten
perusopetuksen ja valmistavan opetuksen järjestäjille, OKM/75/530/
2016, 27.9.2016
Opetushallitus, KOSKI oppilashallintojärjestelmäkysely, vastaus lähetetty 21.10.2016
Opetushallitus, tiedote 48/2016, 18.10.2016, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden käyttöönotto
Lemin kunnanhallitus, päätös § 119/24.10.2016, valtuustoaloite harrastustakuusta
Lähteneet kirjeet
Opetushallitus, anomus 20.10.2016, lisäaikaa kerhotoiminnan kehittämisen avustuksen käyttöön
STJ:n ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kieltojen
perusteet

9.11.2016
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 52, 53, 62, 65

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

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Lemin sivistyslautakunta
Kanervatie 15
54710 LEMI
puhelin 05-614 111
telefax 05-4146 004
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vai se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti; ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42502 (vaihde)
Faksi: 029 56 42501
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

valitusaika
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Pykälät

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi
ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä /HLL 21§:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä
myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1
) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

