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KOKOUSAIKA

Keskiviikkona 11.1.2017 klo 18.30 – 19.20

KOKOUSPAIKKA

Kunnanviraston kokoustila (os. Kanervatie 15)

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkitä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Haiko Matti
Rings Mervi
Hakonen Hannu
Helen Ilkka
Karhu Anu
Räsänen Jari
Värtö Marja
Heikka Mika

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Penttilä Arto
Leikola Raija
Tielinen Sirpa

kunnanhallituksen edustaja
esittelijä, sivistystoimenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT

PÖYTÄKIRJAN
TARKATUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Todettiin.

§:t 1 - 12

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hannu Hakonen ja Anu Karhu.

Puheenjohtaja

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

Sirpa Tielinen

Tarkastusaika

Lemillä
Allekirjoitukset

Hannu Hakonen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pöytäkirjanpitäjä

Anu Karhu

Paikka ja pvm

Lemillä 18.1.2017
Virka-asema

sivistystoimen kanslisti

Sirpa Tielinen

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

1.

11.1.2017
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Viranhaltijapäätökset

Sivistyslautakunta § 1
Sivistyslautakunnan viranhaltijoiden päätökset ajalta 3.11.2016
4.1.2017.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

–

sivistysosaston päällikkö §:t 249 - 254 / v. 2016
Koulukeskuksen vt. rehtori §:t 39 - 46 / v. 2016
Koulukeskuksen apulaisrehtori §:t varhaiskasvatuspäällikkö §:t 232 – 243 / v. 2016
kirjastotoimenjohtaja §:t 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
Sivistyslautakunta

2.

11.1.2017
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Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.12.2016

Sivistyslautakunta § 2
Talouden tasaisen käytön mukaan talousarvion toteutuma ajalle 1.1. 31.12.2016 saisi olla enintään 100 prosenttia. Sivistyslautakunnan
toteutuma ko. ajalta on 98 prosenttia (oheismateriaali, pvm
31.12.2016).
Sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan on käytetty myönnettyjä
määrärahoja vuoden 2016 alusta lukien 98 % jakautuen seuraavasti:
- sivistystoimen hallinto 82,3 %
- perusopetus 100,5 %
- muut opetuspalvelut (kansalaisopisto, taiteen perusopetus) 119,6 %
- kirjasto- ja kulttuuripalvelut 104,1 %
- yhteiset tehtävät (vapaa-aikatoimen hallinto) 99,7 %
- liikuntapalvelut 95,6 %
- nuorisotyö 97,6 %
- varhaiskasvatuksen hallinto 100,8 %
- lasten päiväkotihoito 108,3 %
- esiopetus 78,2 %
- muu lasten päivähoito 87,7 %
Lemin koulukeskuksen investointimäärärahasta 10 000 eurosta on
käytetty 98,5 % eli 9.848,56 euroa.
(valm. sivistystoimen kanslisti Sirpa Tielinen, puh. 040 724 7176)
STJ:n ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

3.

11.1.2017
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Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen

Sivistyslautakunta § 3
Lemin kunnan hallintosäännön 2. luvun pykälissä 2 - 18 määrätään
kokousmenettelystä. Toimielin päättää kokoustensa ajankohdan ja paikan. Pykälässä 4 todetaan, että kokouskutsu toimitetaan toimielimen
jäsenille ja läsnäolo-oikeuden ja tai -velvollisuuden omaaville henkilöille toimielimen päättämällä tavalla.
Sivistyslautakunta on kokoontunut vuonna 2016 seitsemän kertaa.
Kokouspäivä on ollut keskiviikko kello 18.30. Kokouspaikkana ovat
olleet kunnantalon kokoushuone ja myös sivistysosaston eri toimipaikat.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää, että sivistyslautakunnan
1. kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkona kello 18.30
kunnantalon kokoushuoneessa tai sivistystoimen palveluyksiköissä,
2. asialista oheismateriaaleineen toimii kokouskutsuna ja se postitetaan lautakunnan jäsenille viisi päivää ennen kokousta,
3. esityslista lähetetään lautakunnan jäsenille ja sivistystoimen
yksiköiden johtajille sähköpostitse kolme päivää ennen kokousta,
4. kokouksesta ilmoitetaan kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja
kunnanhallituksen valitsemalle edustajalle,
5. kokouksen esityslista/asialista toimitetaan kunnanjohtajalle,
kunnanhallituksen edustajalle ja lehdistön edustajalle,
6. esityslista pyritään julkaisemaan kunnan kotisivuilla viimeistään
kokousta edeltävänä päivänä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

Päätös

11.1.2017

5

Sivistyslautakunta päätti, että sivistyslautakunnan
1. kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkona kello 18.30
kunnantalon kokoushuoneessa tai sivistystoimen palveluyksiköissä,
2. esityslista oheismateriaaleineen toimii kokouskutsuna ja se
postitetaan lautakunnan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta,
3. esityslista lähetetään sivistystoimen yksiköiden johtajille sähköpostitse kolme päivää ennen kokousta,
4. kokouksesta ilmoitetaan kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja
kunnanhallituksen valitsemalle edustajalle,
5. kokouksen esityslista/asialista toimitetaan kunnanjohtajalle,
kunnanhallituksen edustajalle ja lehdistön edustajalle,
6. esityslista pyritään julkaisemaan kunnan kotisivuilla viimeistään
kokousta edeltävänä päivänä.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

11.1.2017
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4. Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, nähtävillä pitäminen ja valitusajan
alkaminen
Sivistyslautakunta § 4
Lemin kunnan hallintosäännön 15:nnen pykälän mukaan pöytäkirjan
tarkastamisesta päättää asianomainen toimielin. Sivistyslautakunnassa
on ollut tapana, että kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten
kokouksessa valittua jäsentä. Jos pöytäkirjan tarkastajaksi valittu
henkilö ei hyväksy pöytäkirjaa, siirtyy pöytäkirjan tarkastaminen seuraavaan kokoukseen.
Kuntalain 63:nen pykälän mukaan lautakunnan pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusoikeuksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Mikäli lautakunnan
päätökseen voidaan hakea muutosta, valitusaika lasketaan siitä, milloin
pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan
1. jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajaksi,
2. pöytäkirja tarkastetaan
arkipäivänä virka-aikana,

viimeistään

kokouksen

jälkeisenä

3. tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä tarkastamisesta
seuraavana arkipäivänä sivistystoimistossa sen virka-aikana,
4. päätösten mahdollinen valitusaika alkaa seuraavasta arkipäivästä, jolloin pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä,
5. pöytäkirja julkaistaan soveltuvin osin kunnan internetsivuilla ja
kunnan kirjastossa ja
6. tarkastettu pöytäkirja lähetetään soveltuvin osin sivistystoimen
palveluyksiköiden johtajille sähköpostitse edelleen henkilöstölle
tiedotettavaksi.
Päätös

Hyväksyttiin
______________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

5.

11.1.2017
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Läsnäolo- ja puheoikeus sivistyslautakunnan kokouksissa

Sivistyslautakunta § 5
Hallintosäännön pykälissä 10 - 11 määrätään toimielimien kokouksien
läsnäolo- ja puheoikeudesta. Lautakuntien kokouksissa on jäsenten
lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja
kunnanjohtajalla.
Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on
läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan
määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallitus on 5.12.2016 pykälässä 146 myöntänyt Risto Pietiläiselle eron
kunnanhallituksen edustajuudesta sivistyslautakunnassa ja valinnut
uudeksi edustajaksi Arto Penttilän jäljellä olevaksi toimikaudeksi
31.5.2017 saakka.
Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan kokouksissa on seuraavilla viranhaltijoilla läsnäolo- ja puheoikeus asiantuntijoina heidän
vastuualuetta koskevien asioiden esittelyn aikana:
1.
2.
3.
4.
5.

varhaiskasvatuspäällikkö
rehtori
vapaa-aikasihteeri
Lappeenrannan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja
kanslisti (Kunnanhallitus 4.2.2013 § 49, lautakunnan sihteerin
tehtävät)

Muiden asiantuntijoiden läsnäolo- ja puheoikeudesta lautakunnan
kokouksissa päätetään erikseen.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

6.

11.1.2017

8

Lastentarhanopettajan toimi

Sivistyslautakunta § 6
Päiväkoti Pikku-Palolan lastentarhanopettajan toimi on täytetty toimintavuonna 2016-2017 määräaikaisesti. Tehtävän tarve on pysyvä lasten
määrästä ja toiminnan luonteesta johtuen. Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu pedagogiikka. Lastentarhanopettaja on varhaiskasvatuksen pedagogiikan
asiantuntija.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan avoinna olevia virkoja ja
toimia ei saa täyttää ilman kunnahallituksen lupaa. Toimea ei ole
mahdollista hoitaa sisäisin siirroin eikä sisäisin järjestelyin.
Vuoden 2017 talousarvioon on varattu määrärahat lastentarhanopettajan palkkaamiseen.
(valm. varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Seppälä, puh. 040 545 0325)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää lastentarhanopettajan toimi 1.8.2017 alkaen toistaiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

7.

11.1.2017

9

Muutos esiopetuksen lomapäiviin lukuvuonna 2017-2018

Sivistyslautakunta § 7
Sivistyslautakunta on 9.11.2016 §:ssä 60 hyväksynyt esittelijän esityksen esiopetuksen lukuvuoden 2017-2018 työpäiviksi siten, että
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Koska lukuvuoden 2017-2018 syysloma on Lappeenrannassa (päätös
17.10.2016) ja Saimaan ammattiopistossa, Taipalsaarella sekä
Luumäellä syysloman ajankohdaksi ollaan esittämässä viikkoa 43, on
Savitaipaleella ja Lemillä syytä muuttaa sivistyslautakuntien tekemiä
päätöksiä syyslomaviikon osalta samaksi ajankohdaksi naapurikuntien
työ- ja loma-aikojen kanssa.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunnan 9.11.2016 tekemää päätöstä § 60 muutetaan siten,
että lukuvuoden 2017- 2018 syysloma esiopetuksessa on viikon 42
sijasta viikolla 43.
Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna ovat
•
•
•
•
•
•
•
•

Päätös

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 43 eli 23.- 29.10.2017,
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 ja
torstai 10.5.2018 on vapaapäivä

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
8.

11.1.2017
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Muutos koulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2017-2018

Sivistyslautakunta § 8
Sivistyslautakunta on 9.11.2016 §:ssä 61 hyväksynyt esittelijän esityksen lukuvuoden 2017- 2018 työpäiviksi siten, että
•

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

•

lauantai 9.9.2017 on työpäivä ja maanantai 30.4.2018 on
vastaavasti vapaapäivä.

Koska lukuvuoden 2017-2018 syysloma on Lappeenrannassa (päätös
17.10.2016) ja Saimaan ammattiopistossa, Taipalsaarella sekä
Luumäellä syysloman ajankohdaksi ollaan esittämässä viikkoa 43, on
Savitaipaleella ja Lemillä syytä muuttaa sivistyslautakuntien tekemiä
päätöksiä syyslomaviikon osalta samaksi ajankohdaksi naapurikuntien
työ- ja loma-aikojen kanssa.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunnan 9.11.2016 tehtyä päätöstä § 61 muutetaan siten,
että lukuvuoden 2017- 2018 syysloma on viikon 42 sijasta viikolla 43.
Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018 ovat:
•

syyslukukausi alkaa torstaina 10.8.2017 ja päättyy perjantaina
22.12.2017

•

kevätlukukausi alkaa
lauantaina 2.6.2018

•

syysloma on viikolla 43 eli 23.- 29.10.2017

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

maanantaina

8.1.2018

ja

päättyy

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

Päätös

11.1.2017
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•

talviloma on viikolla 9 eli 26.2. - 4.3.2018

•

lauantai 9.9.2017 on työpäivä ja maanantai 30.4.2018 on
vastaavasti vapaapäivä.

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

11.1.2017

12

9. Lausunto Kuukanniemen koulualueen ja vedenottamoalueen asemakaavan muutos ja
laajennusehdotuksesta
Sivistyslautakunta § 9
Lemin kunnanhallitus pyytää 8.12.2016 sivistyslautakunnalta lausuntoa
Kuukanniemen koulualueen ja vedenottamoalueen asemakaavan
muutos- ja laajennusehdotuksesta. Lausunto on annettava 13.1.2017
mennessä.
Kaavalla ajantasaistetaan koulu- ja päiväkotialueen asemakaavaa sekä
saatetaan vedenottamo kaavan piiriin.
Alueelle sijoittuvat tällä hetkellä päiväkoti ja seurakuntatalo. Uusi koulu
aloittaa toimintansa syksyllä 2017. Muut kunnalliset palvelut löytyvät
kuntakeskuksesta ja lähialueelta. Keskimääräinen matka kunnallisiin
palveluihin (hallinto, sosiaali- ja terveys, sivistys ja varhaiskasvatus) on
n. 12 km.
Asemakaavan muutoksella yhdistetään alueella sijaitsevan päiväkodin
tontti (Y) ja sen vieressä olevan asuinpientalon tontti (AP) ja erotetaan
vanhan koulun tontilta (YO) 7 700 m2 laajuinen alue urheilu- ja
virkistyspalveluita varten. Muutoksella tuodaan myös vedenottamoalue
(ET) ja sen vieressä oleva 940 m2 laajuinen maa- ja metsätalousalue
(M) asemakaavan piiriin.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta päättää esittää lausuntonaan, että se suhtautuu
myönteisesti esitettyyn kaavaehdotukseen, mutta pitää tärkeänä sitä,
että kaavassa otetaan huomioon päiväkodin ja koulun eri toimintojen
turvalliset ja sujuvat liikennejärjestelyt.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Sivistyslautakunta

10.

09.11.2016
5.12.2016
11.01.2017

94
221
13

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.
___________

Kunnanhallitus § 147
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus myöntää sivistyslautakunnalle luvan luokanopettajan
viran (nro 0022) täyttämiseen 1.1.2017 alkaen toistaiseksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_____________

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

11.1.2017
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Sivistyslautakunta § 10
Kunnanhallitus on kokouksessaan 5.12.2016 myöntänyt §:ssä 147
sivistyslautakunnalle luvan luokanopettajan viran (nro 0022) täyttämiseen 1.1.2017 alkaen toistaiseksi. Luokanopettajan viranhakuilmoitus on ollut nähtävänä kunnan virallisella ilmoitustaululla 13.27.12.2016 välisen ajan.
Määräaikaan 27.12.2016 klo 15 mennessä hakemuksensa jättivät KM
Maija Kuronen Lemiltä ja KM Marianne Toivanen Lappeenrannasta.
Hakijat haastateltiin 3.1.2017. Haastattelijoina toimivat vt. rehtori Anne
Rousku ja sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, jotka ehdottavat, että
sivistyslautakunta valitsee luokanopettajan virkaan nro 0022 1.3.2017
alkaen KM Marianne Toivasen. Sekä Toivanen että Kuronen täyttävät
koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella ko. virkaan vaadittavalta edellytetyt kelpoisuusehdot. Toivanen antoi haastattelutilanteessa
vaikutelman, jonka perusteella hän soveltuu Kurosta paremmin
kyseisen viran hoitajaksi. Toivasen kieltäytymisen varalle haastattelijat
ehdottavat valittavaksi KM Maija Kurosen.
(valm. sivistystoimenjohtaja Raija Leikola, puh. 040 631 2605)
STJ:n ehdotus
Sivistyslautakunta valitsee luokanopettajan virkaan nro 0022 KM
Marianne Toivasen 1.3.2017 alkaen. Toivasen kieltäytymisen varalle
valitaan KM Maija Kuronen. Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa
valinnasta tiedon saatuaan toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto
terveydentilastaan sekä esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

11.

11.1.2017
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Tiedoksi saatettavat asiat

Sivistyslautakunta § 11
Saapuneet kirjeet
Opetushallitus, muutospäätös 124/517/2015, 14.11.2016, opetushallitus
on päättänyt myöntää jatkoaikaa 31.5.2017 asti Kerhotoiminnan
kehittämiseen myönnetyn valtionavustuksen käytölle.
Suomi Finland 100, Kutsu kouluviestikarnevaalin finaalitapahtumaan
19.-20.5.2017 Vaasassa, 25.11.2016
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tiedote, Kouluterveyskyselyn toteuttaminen 2017
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, D/30/03.00./2016, D/124/
03.00./2016, 13.12.2016, Oppilas- ja opiskelijahuolto sekä työrauha
-arviointien toteuttaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/629/520/2015, 7.12.2016,
Lemin kunnalle myönnetyn valtion erityisavustuksen esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden
vaatimuksia käyttöajan jatkaminen. Käyttöaikaa on jatkettu 31.12.2017
saakka.
Opetushallitus, tiedote/2016, 15.12.2016, Ennakkoilmoitus valtionosuusjärjestelmän edellyttämien kustannustietojen seuraamisesta ja
ilmoittamisesta vuodelta 2017
Lähteneet kirjeet
Opetushallitus, avustushakemus Kärkihanke 1 – hakuryhmä 2:
Tutoropettajien toiminta, dnro 5/586/2016, avustushakemus lähetetty
15.11.2016
Opetushallitus, avustushakemus Kärkihanke 1 – hakuryhmä 1:
Tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen, dnro 8/585/2016,
avustushakemus lähetetty 15.11.2016
STJ:n ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

12.

11.1.2017
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Muut asiat

Sivistyslautakunta § 12
Kokouksen aluksi OAJ:n Lemin paikallisyhdistyksen puheenjohtaja
Liisamaija Lehkonen ja varapääluottamusmies Taija Savolainen
esittelivät sivistyslautakunnan jäsenille Lemin koulutoimen opettajien
kannan Lemin opetustoimen johtamisjärjestelyistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

LEMIN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kieltojen
perusteet
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 1, 2, 11

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
Toukkalantie 2
54710 LEMI
puhelin 05-614 111
telefax 05-4146 004
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

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
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää
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

