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Aika
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Paikka

Sähköinen kokous Teams-etäyhteydellä

Osallistujat

Nimi

Tehtävä

Lisätieto

Mäkynen Maria

puheenjohtaja

poistui esteellisenä 41§:n
käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo
19.22-19.27

Niinistö Sari

varapuheenjohtaja

toimi puheenjohtajana
41§:n käsittelyn ja
päätöksenteon ajan klo
19.22-19.27. Poistui §:n 51
käsittelyn aikana klo 20.31

Uosukainen Kimi

jäsen

poistui esteellisenä 41§:n
käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo
19.22-19.27

Viinikka Anneli

jäsen

poistui
asiatuntijaesittelyiden
jälkeen klo 17.51

Salomäki Eemeli

jäsen

Oksanen Reijo

jäsen

Metsäranta Sami

jäsen

Mäkelä Martti

jäsen

Kaitainen Marja

jäsen

Lientola Elisa

jäsen
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Kaakinen Risto

jäsen

Uotinen Piia

jäsen

Savolainen Hanne

varajäsen

saapui
asiantuntijaesittelyjen
jälkeen klo 17.51

Vahter Merja

kaupunginhallituksen

poistui 46 §:n käsittelyn ja

edustaja

päätöksenteon jälkeen klo
19.03

Hildén Sirkku

hallituksen edustajan

saapui 46 §:n käsittelyn ja

varajäsen

päätöksenteon jälkeen klo
19.03. Poistui 51 §:n
käsittelyn ja
päätöksenteon jälkeen klo
20.34

Granqvist Tiina

sivistysjohtaja,
esittelijä

Kilponen Lassi

vastuualuejohtaja,
esittelijä

Turunen Heikki

vastuualuejohtaja,
esittelijä

Kivilahti Jouni

nuorisotoimenjohtaja

poistui 42 §:n käsittelyn
aikana klo 19.29

Harju Mika

päivähoitojohtaja

Manninen Päivi

henkilöstön edustaja

poistui 51 §:n käsittelyn ja
päätöksenteon jälkeen klo
20:34
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Päivä Matias

nuorisovaltuuston

poistui 51 §:n käsittelyn ja

edustajan varajäsen

päätöksenteon jälkeen klo
20.34

Kovero Anniina

hallintopäällikkö,
pöytäkirjanpitäjä

Hämäläinen Pirkko

toiminnanohjaaja

asiantuntija klo 16.13 17.00, Multi-Cultin
sijoittuminen kaupungin
organisaatioksi

Saloranta Anne

maahanmuuttotyön

asiantuntija klo 16.13 -

asiantuntija

17.00, Multi-Cultin
sijoittuminen kaupungin
organisaatioksi

Nimi
Poissa

Tehtävä

Ylä-Sankola-Peltola Mari rehtori
Palmi-Felin Salla

kirjastopalvelujohtaja

Svärd Lassi

nuorisovaltuuston
edustaja

Sivistyslautakunnan puolesta
Maria Mäkynen
Sari Niinistö (41 §:n osalta)
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Anniina Kovero

Lisätieto
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.
Piia Uotinen

Sami Metsäranta

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
http://www.lahti.fi 03.05.2021
Anniina Kovero
hallintopäällikkö
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Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 28.04.2021
§ 36
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Lautakunta päätti muuttaa käsittelyjärjestystä siten, että 46 § Varhaiskasvatuksen palveluseteliin
kohdistuvat muutokset, käsiteltiin ensimmäisenä kokousasiana ja 50 § Tiedoksi merkittävät
salassa pidettävät asiat, kästeltiin viimeisenä kokousasiana.
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§ 37
Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Piia Uotinen ja
Sami Metsäranta.
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Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 28.04.2021

§ 38
Lisäys sivistyslautakunnan kevään 2021 kokouspäiviin
3254/00.01.02.05/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Hallintopäällikkö Anniina Kovero p. 050 398 5501
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Sivistysjohtaja Granqvist Tiina
Päätösehdotus
Lautakunta päättää pitää kokouksen tiistaina 15.6.2021.
Perusteluosa
Hallintosäännön (14.12.2020 § 108) 10 §:n mukaan toimielin päättää
kokouksensa ajankohdasta ja paikasta.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen sen pitämisestä.
Sivistyslautakunta on päättänyt 17.11.2020/113 § kevään 2021
kokouspäivistä. On ilmennyt tarve pitää kokous kesäkuussa 15.6.2021 klo
16.00.
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus
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Toimenpiteet
Ote: Ao. henkilöt, sivistyspalvelut, päätösvalmistelupalvelut

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja

nro 4

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 28.04.2021

§ 39
Sivistyksen palvelualueen seurantaraportti 1.1.-31.3.2021
807/02.00.01.00/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Controller Orvokki Ihalainen, puh. 044 790 9366
Henkilöstöpäällikkö Pekka Nikulainen, puh. 050 387 8780
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Sivistysjohtaja Granqvist Tiina
Päätösehdotus
Lautakunta merkitsee tiedoksi sivistyksen palvelualueen seurantaraportin
ajalta 1.1.-31.3.2021.
Perusteluosa
Kaupunginhallitus on 30.11.2020 § 321 hyväksynyt vuoden 2021
talousarvion toimeenpano-ohjeet. Ohjeissa edellytetään, että palvelualue
raportoi lautakunnalle määrärahojen käytöstä vähintään
neljännesvuosittain.
Sivistyksen palvelualueen seurantaraportti ajalta 1.1.-31.3.2021 on esitetty
liitteessä.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto
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Toimenpiteet
Tiedoksi: Konsernihallinto/Taloussuunnittelu ja Controllerpalvelut

Liitteet
Sivistyksen palvelualueen seurantaraportti tammi-maaliskuu 2021
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Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 28.04.2021

§ 40
Sivistyspalvelujen seudullisen yhteistyöverkoston vuoden 2020 toimintakertomus
2207/00.01.02.05/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Kehittämispäällikkö Anjariitta Carlson p. 050 398 5751
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Sivistysjohtaja Granqvist Tiina
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn sivistystoimen seudullisen
yhteistyöverkoston toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja toimittaa sen
edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Perusteluosa
Päijät-Hämeen kunnat ovat tehneet sopimukseen pohjautuvaa
verkostoyhteistyötä sivistyspalveluiden seudulliseksi kehittämiseksi
yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 alkaen. Iitin kunta hyväksyttiin mukaan
yhteistoimintaan vuoden 2018 alusta alkaen ja kunta liittyi PäijätHämeeseen virallisesti vuoden 2021 alusta alkaen. Sivistyspalvelujen
seudullisen yhteistoimintaverkoston toimintaa ohjaa kuntien sivistys- ja
hyvinvointijohtajista koostuva ohjausryhmä, joka kokoontuu yhteisten
asioiden äärelle säännöllisesti kuukausittain. Kunnat vastaavat yhdessä
seudullisen yhteistyön koordinoinnin resursseista asukasluvun suhteessa.
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Vuoden 2020 ajan Lahden kaupungin edustajina ohjausryhmässä on ollut
sivistysjohtaja Tiina Granqvist ja vastuualuejohtaja Lassi Kilponen.

Vuoden 2020 aikana kehittämistyö on kohdennettu
•

Kasvatus- ja opetustoimen henkilöstökoulututukseen koulujen ja

päiväkotien johtajille ”Resilienssiä työyhteisöön!”
•

Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opettajien täydennyskoulutukseen

uuteen OPS:n liittyen
•

Varhaiskasvatuksen psykososiaalisten oppimisympäristöjen

kehittämiseen
•

Tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamiseen Päijät-Hämeen ja Iitin

perusopetukseen
•

#paraskoulu-toiminnan kautta tukemaan kouluyhteisöjen

toimijoiden yhteisöllisyyttä ja etsimään uusia tapoja toteuttaa kaikkien
osapuolten osallisuutta kouluyhteisöissä
•

Päijät-Hämeen Tutka-turvataitokasvatusmallin kehittämiseen ja

henkilöstökoulutukseen lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi yhteistyössä LAB:n kanssa.
Esi- ja perusopetuksen seudullinen arviointikysely toteutettiin tammihelmikuun vaihteessa 2020 ja kysymykset johdettiin OKM:n
arviointikriteereiden pohjalta sovitettuna toimintaympäristöön. Tietoa
arvioinnista löytyy toimintakertomuksesta.
Vuoden 2020 aikana kunnat ovat ohjausryhmän päätöksellä, ja seudullisen
kehittämisyksikön toimesta, hakeneet yhteisesti OPH:n erityisavustusta
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Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämineen esi- ja perusopetuksessa
sekä OKM:n erityisavustusta Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen
esi- ja perusopetuksessa. Rahoitusta saatiin näille kahdelle hankkeelle
yhteensä 243 250 euroa. Kuntien oma panostus seudulliseen kehittämiseen
oli vuonna 2020 yhteensä 148 731 euroa. Hankkeet käynnistyvät vuoden
2021 alusta alkaen.
Yhteistoimintasopimuksen mukaan seudullisen sivistyspalvelujen
kehittämisen toiminta ja tulokset raportoidaan kalenterivuosittain.
Seudullisen kehittämisen yhteistoiminnan toimintakertomus vuodelta 2020
on käsitelty seudullisen sivistysjohtajien ohjausryhmän (STJ-OHRY)
kokouksessa 10. helmikuuta 2021 ja hyväksytty esitettäväksi seudullisen
kehittämistyön asiakirjana yhteistoiminnassa mukana oleville
sopimuskunnille. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys
verkostoyhteistyön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta. Toimintakertomus on asialistan liitteenä.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus
Toimenpiteet
Anjariitta carlson, kaupunginhallitus

Liitteet

Toimintakertomus 2020
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Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 28.04.2021

§ 41
Nuorisoyhdistysten vuosiavustukset v. 2021
299/02.02.00.00/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti, p. 050 5184 492
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Vastuualuejohtaja, Lasten ja Nuorten kasvu Kilponen Lassi
Päätösehdotus
Lautakunta katsoo 19 nuorisoyhdistyksen vuosiavustushakemuksen
asiakirjat riittäviksi ja päättää myöntää yhdistyksille vuosiavustusta
vuodelle 2021 liitteen mukaisesti siten, että nuorisoyhdistysten
vuosiavustuksina jaetaan 72 000 euroa ja 5 000 euroa jää jaettavaksi
projektiavustuksina.
Käsittely
Puheenjohtaja Maria Mäkynen ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys
todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Puheenjohtaja
Maria Mäkynen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana tämän kokousasian aikana toimi varapuheenjohtaja Sari
Niinistö.
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Jäsen Kimi Uosukainen ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin
hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Jäsen Kimi Uosukainen
poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perusteluosa
Sivistyslautakunnan johtosäännön päätösvaltamatriisin mukaan lautakunta
päättää osaltaan toimialalle kuuluvien avustusten jakamisesta. Tätä varten
lautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan
käytettäväksi paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten itsensä
muodostamien ryhmien tukemiseen. Avustusten jako tapahtuu
sivistyslautakunnan 10.12.2019 vahvistaman sivistystoimialan
avustussäännön mukaisesti.

Lautakunta voi myöntää vuosiavustuksia hakijalle,
•

joka on paikallinen nuorisoyhdistys tai nuorten itsensä muodostama

toimintaryhmä, jossa nuoret itse järjestävät toimintaa tai lahtelaisen
yhdistyksen nuorisojaosto, jolla on oma hallinto ja kirjanpito
•

joka on ilmoittanut vuosiavustuksen hakemisen yhteydessä

tarvittavat tiedot ja on hyväksytty nuorisoyhdistysten järjestökortistoon
•

jonka kokonaistoimijamäärästä 2/3 on alle 29-vuotiaita

•

jonka avustettava toiminta kohdistuu lahtelaisiin lapsiin ja nuoriin.

Avustuksen tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan
huomioon
•

hakijan toiminnan tarkoitus, ajankohtaisuus, laatu ja laajuus
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•

avustuksen käyttösuunnitelma (toimintasuunnitelma ja talousarvio)

•

avustuksen saamisen tarve

•

hallintokulujen suhteellinen osuus hakijan kuluista

•

hakijan valtiolta, kunnalta ja seurakunnalta saamat avustukset ja

avustuslainat sekä niiden käyttö
•

hakijan muualta saatavissa oleva tuki.

Em. perusteiden ohella arvioidaan myös hakijan yhteistyö
nuorisopalveluiden kanssa. Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan
harjoittaman toiminnan merkitykseen nuorisokasvatuksen, nuorten
toimintamahdollisuuksien ja tasa-arvoisuuden kannalta.

Nuorisoyhdistysten vuosiavustusten hakemismahdollisuudesta tiedotettiin
nuorisoyhdistyksille Etelä-Suomen Sanomissa julkaistulla ilmoituksella ja
yhteistyötapaamisissa. Lisäksi tiedot vuosiavustusten hakemisesta
löytyivät Internetistä osoitteesta www.lahti.fi.

Määräaikaan mennessä on lautakunnalle jätetty 18
vuosiavustushakemusta. Yksi hakemus saapui määräajan jälkeen, mutta se
ehdittiin kuitenkin ottaa käsittelyyn.
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Lahden alueen partiolaiset ry hakee yhdellä yhteisellä hakemuksella
kaikkien lahtelaisten lippukuntien avustukset ja myöntää avustukset
lippukunnille. Vuonna 2020 avustusta saaneet lippukunnat ovat
toimittaneet toimintakertomukset ja tilinpäätösasiakirjat Lahden
alueen partiolaiset ry:lle.

Nuorisoyhdistysten avustusmääräraha jaetaan siten, että
nuorisoyhdistysten vuosiavustuksina jaetaan 72 000 euroa ja 5 000 euroa
jää jaettavaksi projektiavustuksina.
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus
Toimenpiteet
Ote: vuosiavustusta hakeneet, laskutustiimi

Liitteet
Esitys nuorisoyhdistysten vuosiavustuksiksi 2021

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja

nro 4

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 28.04.2021

§ 42
Kunnaksen ja Myllypohjan koulujen hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2021 alkaen
1942/00.01.02.05/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Aluepäällikkö Matti Saarela, p. 044 416 3336
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Vastuualuejohtaja, Lasten ja Nuorten kasvu Kilponen Lassi
Päätösehdotus
Lautakunta päättää, että Kunnaksen ja Myllypohjan peruskoulut
yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2021 lukien. Muodostuvalle yksikölle
järjestetään nimikilpailu keväällä 2021. Uuden koulun rehtoriksi nimetään
Myllypohjan koulun nykyinen rehtori Reetta Ahokas.
Perusteluosa
Lahden kaupungin hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää
sivistystoimialan alaisten toimipisteiden määrästä ja sijainnista kaupungin
talousarviossa määritellyissä puitteissa.

Sivistyslautakunta hyväksyi edellisen palveluverkkoselvityksen 2018.
Hyväksytyssä palveluverkkoselvityksessä oli jo esitys Kunnaksen ja
Myllypohjan koulujen hallinnollisesta yhdistymisestä voimakkaan
oppilasmäärän laskun vuoksi. Ahtialan alueella uuden ennusteen mukaan
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oppilasmäärä laskee vielä voimakkaammin. Vuoteen 2030 mennessä
oppilasmäärä laskee 290 alakouluikäisellä lapsella. Oppilasennuste
huomioiden ei Ahtialan alueella tarvita enää kolmea alakoulua.

Kunnaksen ja Myllypohjan koulut toimivat jo nyt osittain samalla tontilla.
Kunnaksen koulun rehtori jää eläkkeelle 1.4.2021 alkaen ja jo tällä hetkellä
Myllypohjan koulun rehtori toimii molempien koulujen rehtorina.
Yhdistymispäätöksen myötä käynnistetään nimikilpailu uudelle koululle,
jotta ei tule sellaista tunnetta, että toinen koulu lakkaa ja toinen jatkaa.
Muodostetaan siis uusi yksikkö, jonka rehtoriksi nimetään Myllypohjan
koulun nykyinen rehtori Reetta Ahokas.

Molempien koulujen henkilöstölle pidettiin keskustelutilaisuus asiasta
9.3.2021. Paikalla oli koulun henkilökunnan lisäksi aluepäällikkö,
vastuualuejohtaja sekä lautakunnan puheenjohtaja. Tilaisuuden muistio
liitteenä (liite 1).

Hallinnollisesta yhdistämisestä lähetettiin lausuntopyyntö (liite 2)
molempien koulujen vanhempaintoimikunnille, oppilaskunnille sekä
pääluottamusmiehille, nuorisovaltuustolle sekä lahden seudun
vanhemmille. Lausuntoja saapui vain vanhempaintoimikunnilta.
Molemmissa huoli oli vain tulevan koulun sijoittumisesta ja alueen
vetovoimasta. Kummassakaan ei juuri kommentoitu varsinaista
lausuntopyyntöasiaa.
Laaja vaikutusten ennakkoarviointi on tehty edellisen palveluverkkotyön
yhteydessä.
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Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus
Toimenpiteet
Kunnaksen peruskoulu, Myllypohjan peruskoulu, perusopetuspalvelut

Liitteet
Lausuntopyyntö Kunnaksen ja Myllypohjan peruskoulujen hallinnollisesta yhdistymisestä
1.8.2021
Lausuntopyyntö Kunnaksen ja Myllypohjan peruskoulujen hallinnollisesta yhdistymisestä
1.8.2021
Kuulemistilaisuuden 9.3.2021 muistio
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Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 28.04.2021

§ 43
Oikaisuvaatimus luokanopettajan valinnasta
729/01.01.01.00/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Aluepäällikkö Mauno Väänänen, puh. 044 416 4671
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Vastuualuejohtaja, Lasten ja Nuorten kasvu Kilponen Lassi
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana.
Perusteluosa
------------- on tehnyt oikaisuvaatimuksen luokanopettajan virkavalinnasta.
Hän on esittänyt useita perusteita oikaisuvaatimukselleen. Virkavaalin
valmistellut Möysän koulun rehtori Kaisa Tukia on käynyt läpi kaikki ------------ esittämät perustelut ja kumonnut ne. Virkavalintaa oli tekemässä
rehtorin ohella apulaisjohtaja ja kaksi Möysän koulun johtoryhmän jäsentä.
Virkavalintaa tehnyt koulun rekrytointitiimi oli yksimielinen hakijoiden
järjestyksestä ja siitä, että virkaan valittu ------------ on Möysän koulun
luokanopettajan virkaan soveltuvin. Liite: rehtori Kaisa Tukian lausunto
virkavalinnasta.
Kunnallisen viranhaltijalain nojalla tehtyihin päätöksiin haetaan muutosta
kuntalain mukaan. Kuntalain mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen
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päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
lautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus voidaan
tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella.
Henkilöllä on asianosaisena oikeus tehdä oikaisuvaatimus ja
oikaisuvaatimus on tehty määräaikana, joten lautakunnan tulee ottaa
asiaan kantaa. Lautakunta voi harkintansa mukaan joko hylätä tai hyväksyä
oikaisuvaatimuksen. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, sen kohteena oleva
päätös voidaan kumota tai päätöstä voidaan muuttaa, taikka se voidaan
palauttaa asianomaisen alemman viranomaisen käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus
Toimenpiteet
-------------, Möysän peruskoulun rehtori
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Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 28.04.2021

§ 44
Osallistuminen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun
938/00.01.02.05/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Päivähoitojohtaja Mika Harju, p. 050 559 7901
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Vastuualuejohtaja, Lasten ja Nuorten kasvu Kilponen Lassi
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen Lahden osallistumisen
kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun sekä siihen liittyvät järjestelyt.
Perusteluosa
Suomessa aloitetaan elokuussa 2021 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu.
Siihen pääsee osallistumaan yhteensä noin 10 000 viisivuotiasta, joista noin
puolet aloittaa kokeilussa vuonna 2021 ja puolet vuonna 2022.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa
koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten osallistumista esiopetukseen
osana varhaiskasvatusta. Kokeilussa kehitetään esiopetuksen laatua ja
vaikuttavuutta eri näkökulmista, selvitetään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja
alkuopetuksen jatkumoa, tutkitaan huoltajien palveluvalintoja sekä
kerätään tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja
oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon
muodostumiseen.
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Kokeiluryhmään valituille lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa.
Lapsen huoltaja huolehtii siitä, että lapsi joko osallistuu kaksi vuotta
kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai muuhun
kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Kokeiluun valittujen lasten huoltajat hakevat kokeilutoimipaikassa
järjestettävään kaksivuotisen esiopetukseen ja kaupunki tekee
osallistumisesta päätöksen. Vuonna 2016 syntyneet lapset aloittavat
kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuussa 2021 ja vuonna 2017
syntyneet lapset elokuussa 2022.
Kokeilusta säädetään laissa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta
(1046/2020) ja siinä noudatetaan kokeiluopetussuunnitelmaa. Paikallinen
opetussuunnitelma on tarkoitus tuoda sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi
toukokuussa.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua seurataan ja arvioidaan
tutkimushankkeessa. Tutkimuksen kohteena on kokeilun tarkoituksen
toteutuminen ja siinä tarkastellaan muun muassa kokeilun järjestämistä
kunnissa, kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksia lapsiin sekä henkilöstön,
huoltajien ja lasten kokemuksia. Seurantatutkimuksessa lapset osallistuvat
arviointeihin ja huoltajia voidaan haastatella. Tutkijat ovat myöhemmin
yhteydessä huoltajiin seurantatutkimuksesta.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun on valittu satunnaisotannalla kuntia
tai kunnista koostuvia alueita. Kuntia, joissa järjestetään kokeiluna
kaksivuotista esiopetusta on 105. Näiden lisäksi on kokeilukuntia, jotka
eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat kokeilussa
verrokkikuntina.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Lahden kokeilupaikkakunnaksi ja
Metsäkankaan, Kanervan, Jalkarannan, Mukkulan, Leikkituvan, Sipuran,
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Ahtialan, Tenava-Tonttilan, Kariston, Villähteen ja Rakokiven päiväkodit
kokeiluyksiköiksi.
Varhaiskasvatuspalvelut on yhteydessä kokeiluun valittujen lasten
huoltajiin ja ohjeistaa hakemisen. Tämänhetkisen tilanteen mukaan
kokeiluryhmään osallistuu 303 lasta ja verrokkiryhmään 766 lasta.
Valtio maksaa avustusta kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvien lasten
ensimmäisestä esiopetusvuodesta. Kokeiluun osallistuvien lasten osalta
kaupungille maksetaan avustusta seuraavasti:
-

mikäli lapsi on osallistunut varhaiskasvatukseen jo ennen kokeilua,
lapsesta maksetaan asiakasmaksutulojen menetys sekä
kuljetuskustannukset kunnan keskimääräisten esiopetuksen
kuljetuskustannusten mukaisesti

-

mikäli lapsi tulee kokeilun myötä palveluiden piiriin ensimmäistä
kertaa, hänestä maksetaan esiopetuksen kustannukset kunnan
keskimääräisten esiopetuskustannusten mukaisesti

-

lisäksi edellä mainituista lapsista maksetaan myös oppilashuollon
kuluja 30 euroa/lapsi sekä hallinnollisia kuluja 50 euroa/lapsi

Verrokkiryhmään kuuluvista lapsista maksetaan hallinnollisia kuluja 50
euroa/lapsi.
Kokeiluun osallistumisesta arvioidaan syntyvän arviolta n. 100 000 euron
tulonmenetykset sekä arviolta n. 400 000 euron kustannukset, joita ei ole
huomioitu varhaiskasvatuspalvelujen talousarviossa.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto
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Toimenpiteet
Varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt
Varhaiskasvatuksen palveluneuvonta
Kokeiluyksiköt
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Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 28.04.2021

§ 45
Varhaiskasvatuksen iltahoitojärjestelyt
1661/12.06.00.00/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Päivähoitojohtaja Mika Harju, p. 050 559 7901
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Vastuualuejohtaja, Lasten ja Nuorten kasvu Kilponen Lassi
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää jatkaa laajempien hoitoaikojen (klo 05-23)
järjestämistä arkisin läntisellä alueella Kanervan päiväkodissa toistaiseksi.

Perusteluosa
Lahden kaupungin talousarvioon perustuen sivistyslautakunta päätti
16.3.2021 28 laajempien hoitoaikojen (klo 5-23) päättymisestä Kanervan
päiväkodissa läntisellä alueella 1.8.2021 lukien. Kaupunginvaltuusto on
19.4.2021 §42 tehnyt talousarviomuutoksia vuoden 2021 talousarvioon
siten, että sivistystoimialalla lasten ja nuorten kasvun vastuualueelle
lisätään 50 000 euroa läntisen alueen (nykyisen Kanervan päiväkodin)
laajennetun aukiolon (klo 05-23) turvaamiseksi jatkossa. Valtuusto korjasi
kuluvan vuoden talousarviokirjan tekstiä kuulumaan seuraavasti:
palveluverkkosuunnitelmassa huomioidaan myös ilta-, viikonloppu- ja
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vurohoidon järjestäminen siten, että Nastolan vuorohoito, sekä läntisen
alueen aamu- ja iltahoito säilytetään.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus
Toimenpiteet
Varhaiskasvatuspalvelut
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Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 28.04.2021

§ 46
Varhaiskasvatuksen palveluseteliin kohdistuvat muutokset
1666/00.01.02.05/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Päivähoitojohtaja Mika Harju, p. 050 559 7901
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tämän jälkeen jäsenet Marja Kaitainen, Sari Niinistö ja Reijo Oksanen
jättivät eriävät mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan.

Esittelijä
Sivistysjohtaja Granqvist Tiina
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää 1.8.2021 lukien palvelusetelin perushinnan
enimmäisarvon 825 euroksi ja alle kolmevuotiaiden lasten kertoimeksi 1,7.
Käsittely
Asian käsittelyn kuluessa varapuheenjohtaja Sari Niinistö esitti, että asia
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. ”Palautetaan valmisteluun ja
tuodaan uudelleen käsiteltäväksi sääntökirjamuutosten kanssa
(mahdollisesti samaan kokoukseen kuin palveluverkkopäätös).
Selvityksessä on arvioitava kokonaisuutena julkisen ja yksityisen hoidon
osuuksia, hintoja ja vaikutuksia varhaiskasvatuksen kustannusten
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kehittymiseen Lahdessa lähitulevaisuudessa. Prosessiin sisällytetään
yrittäjien ja käyttäjien kuuleminen. Tuolloin on oltava mukana selvitykset
kh pyytämistä seikoista: - lasten ja perheiden tasa-arvon toteutuminen
erilaisissa varhaiskasvatuksen paikoissa - palvelusetelin arvo ja taso
(huomioiden varhaiskasvatukseen liittyvät paineet ja kustannusten nousu) selvitys mahdollisuudesta erityisen tuen järjestämiseen
palvelusetelipaikassa ( hinta/ arvo) - selvitys kellonaikarajojen
muuttamisesta (mahdollisuudet/ arvo) - perhepäivähoitajien saaminen
mukaan setelitoimintaan ( mahdollisuudet/ arvo) - arvio miten
palvelusetelin arvon muutos vaikuttaisi varhaiskasvatuksen
kokonaisuuteen.”
Jäsen Risto Kaakinen kannatti tehtyä palautusehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, minkä
johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen
nimenhuutoäänestyksenä: Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta
äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat varapuheenjohtaja Sari Niinistön
palautusehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista (JAA) kannatti 6
jäsentä (Mäkynen, Uosukainen, Savolainen, Salomäki, Metsäranta,
Lientola) ja palautusta (EI) 6 jäsentä (Niinistö, Oksanen, Kaakinen, Mäkelä,
Uotinen, Kaitainen).
Puheenjohtaja totesi, että lautakunta jatkaa asian käsittelyä
puheenjohtajan äänellä. Äänestyslista on liitteenä.
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Asian käsittelyn kuluessa varapuheenjohtaja Sari Niinistö teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Palvelusetelin perushintaa ei heikennetä, vaan se
pysyy ennallaan, 830e ja ikäkerroin päiväkodeissa alle kolmevuotiaiden
osalta on 1,75. Palvelusetelin tason säilyttämisen kustannukset katetaan
toimialan sisältä esimerkiksi tukipalveluista. Sääntökirjaa tarkastellaan nyt
keväällä ja se tuodaan päätettäväksi mahdollisesti samaan aikaan kun
palveluverkkopäätös”.
Jäsen Reijo Oksanen kannatti tehtyä muutosehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, minkä
johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen
nimenhuutoäänestyksenä: Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta
äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat varapuheenjohtaja Sari Niinistön
muutosehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Mäkynen, Uosukainen,
Savolainen, Salomäki, Metsäranta, Lientola) ja 6 EI-ääntä (Niinistö,
Oksanen, Kaakinen, Mäkelä, Uotinen, Kaitainen). Äänestyslista on liitteenä
Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi
puheenjohtajan äänellä.
Perusteluosa
Sivistyslautakunta on 23.2.2021 §17 päättänyt varhaiskasvatuksen
palveluseteliin kohdistuvista muutoksista. Kaupunginhallitus on käyttänyt
päätökseen otto-oikeutta ja päättänyt 22.3.2021 §119 palauttaa
sivistyslautakunnan päätöksen uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi.
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Kaupunginhallitus pyytää lautakuntaa kiinnittämään huomiota seuraaviin
asioihin:
-

ottamaan huomioon varhaiskasvatuksen yleisen kustannustason
nousun ja suhteuttamaan palvelusetelin tason myös
varhaiskasvatuspaikkoihin lähitulevaisuudessa kohdistuviin
paineisiin, kun lautakunta harkitsee palvelusetelin tasoa valtuuston
tahdon mukaisesti

-

ottamaan huomioon lasten yhdenvertaisuuden ja tarpeen selvittää
keinot lapsen erityisen tuen järjestämiseen lapsen omassa
varhaiskasvatuspaikassa myös silloin, kun lapsen varhaiskasvatus
tapahtuu palvelusetelijärjestelmässä mukana olevassa
varhaiskasvatusyksikössä

-

tarkastelemaan mahdollisuutta palvelusetelijärjestelmään
sisältyvien kellonaikarajoitusten poistamiseen

-

tarkastelemaan, millä kriteereillä yksityiset perhepäivähoitajat
voitaisiin saada mukaan palvelusetelijärjestelmään

-

tarkentamaan laskelmia yksityisen varhaiskasvatuksen osuudesta ja
laskelmien perusteista

Palvelusetelin enimmäisarvon tarkistusperiaatteena käytetään
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 16§:n tarkoittamaa indeksiä.
Kaupunginvaltuusto on linjannut yksityisen varhaiskasvatuksen osuuden
enimmillään 30 %:ksi ja tämä huomioidaan parhaillaan päivitettävässä
palveluverkkosuunnitelmassa kunnallisten varhaiskasvatuspaikkojen
tarpeen ja palvelurakenteen osalta.
Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen
laadukas varhaiskasvatuksen perusta. Lasten kehityksen ja oppimisen
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tukeminen toteutuu varhaiskasvatuksessa laadukkaan pedagogiikan ja
suunnitellun kasvu- ja oppimisympäristön keinoin. Tuen tarvetta
ennaltaehkäistään pedagogisilla, rakenteellisilla ja lapsen hyvinvointia
tukevilla järjestelyillä mm. toiminnan eriyttämisellä sekä ryhmien ja
oppimisympäristöjen joustavalla muokkaamisella. Tuen järjestämisen
lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen
liittyvät tarpeet. Kun päiväkotiin otetaan lapsi, jolla on tuen tarve, on
hänestä hankittava alan erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto.
Lausunto toimitetaan varhaiskasvatuksen palvelupäällikölle, joka arvioi
tuen tarpeen yhteistyössä asiantuntijoiden ja palveluntuottajan kanssa.
Mikäli kehitykseen tarvittava tuki edellyttää, yhteistyössä huoltajien kanssa
voidaan sopia, että lapsi siirtyy kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Mikäli
tuki erityistä hoitoa tai kasvatusta tarvitsevalle lapselle toteutetaan
palvelusetelipäiväkodissa, palvelusetelissä otetaan huomioon
erityiskerroin. Menettelyllä varmistetaan, että lapsi saa tarvitsemansa tuen,
jos palveluntuottaja ei pysty tukea resurssoimaan. Lähtökohtaisesti on
palveluntuottajan vastuulla noudattaa lakia myös tuen osalta
Palvelusetelisääntökirjan mukaan palveluntuottaja sitoutuu järjestämään
varhaiskasvatusta arkisin perheiden tarpeiden mukaisesti klo 7-17 välillä.
Myös tällä menettelyllä mahdollistetaan palvelusetelituottajana
toimiminen, vaikka palveluntuottaja ei pystyisi resurssoimaan tätä
laajempia hoitoaikoja.
Perhepäivähoitajilla on mahdollisuus toimia palvelusetelituottajina ja se on
osaltaan huomioitu palvelun sisältövaatimuksissa, esimerkiksi hoitoajan
laajuus on perhepäivähoitajilla ehdollinen ja tuen järjestäminen sitä
tarvitseville lapsille koskee päiväkoteja. Toisaalta myös perhepäivähoidossa
palvelun sisältövaatimuksissa on edellytetty, että se palvelisi
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mahdollisimman monia lapsia, keskeistä on esimerkiksi loma-aikojen ja
muiden poissaolojen järjestelyt.
Yksityisen varhaiskasvatuksen suhteellista osuutta tarkastellaan sillä
perusteella, että kuinka moni varhaiskasvatuksessa (kunnallisessa tai
yksityisessä) olevista lapsista osallistuu yksityiseen varhaiskasvatukseen.
Tarkastelu tehdään säännöllisesti osana talous- ja
palveluverkkosuunnittelua.

”Sivistyslautakunta 23.2.2021 §17:
Kaupunginhallitus on 19.2.2018 § 43 hyväksynyt varhaiskasvatuspalvelujen
palvelusetelisääntökirjan käyttöön 1.3.2018 lukien sekä päättänyt
palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta 1.8.2018 mennessä. Lisäksi
kaupunginhallitus edellytti, että palvelusetelijärjestelmää seurataan ja
arvioidaan vuosittain. Sivistyslautakunta on päivittänyt
palvelusetelisääntökirjan ehtoja 31.3.2020 §36.

Palveluseteli otettiin käyttöön 1.6.2018 lukien. Ennen palvelusetelin
käyttöönottoa toukokuussa 2018 yksityisen hoidon tuella oli 1090 lasta (20
% varhaiskasvatuksessa olevista lapsista). Vuoden 2021 alussa lapsia
yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli 1616 (31 % varhaiskasvatuksessa
olevista lapsista), joista 1230 palvelusetelillä. Palvelusetelituottajina oli 24
yksityistä päiväkotia Lahdessa, kolme Hollolassa ja yksi Orimattilassa.
Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo hyväksytään Lahden
kaupungin sivistyslautakunnassa. Palvelusetelin enimmäisarvo tarkistetaan
vähintään kahden vuoden välein elokuussa, samaan aikaan kun kunnallisen
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varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun tulee indeksitarkistukset sekä muut
valtakunnalliset muutokset. Arvon tarkistusperiaatteena käytetään
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 16§:n tarkoittamaa indeksiä.
Perushinta tällä hetkellä on 830 euroa päiväkodeissa, 754 euroa kotona
tapahtuvassa perhepäivähoidossa ja 805 perhepäiväkodeissa. Ikäkerroin
päiväkodeissa alle kolmevuotiaiden osalta on 1,75 ja aikakerroin 21-34 h/vk
0,8 ja 20 tuntia viikossa 0,6. Erityiskerroin päiväkodeissa on 1,75.
Lahdessa maksetaan lisäksi korvauksia kesäajalta sekä lisämaksuista.
Kaupungin vuoden 2021 talousarvio sisältää 137 000 euron
säästövelvoitteen palvelusetelikustannuksiin. V. 2020
palvelusetelikustannukset olivat n. 10,8 me
Vaihtoehtoja kustannusten (137 000 euroa) alentamiseen:
a)

lisämaksun ja kesäajan korvauksien poisjättäminen

b)

kattohinnan alennus 20 eurolla (810 euroon)

c)

alle kolmevuotiaiden kertoimen laskeminen 1,67

d)

kattohinnan alennus viisi euroa (825 euroon) ja alle kolmevuotiaiden
kertoimen laskeminen 1,7

Vaikutuksena palveluntuottajien saamien korvauksien alenemiseen saattaa
olla paine palveluntuottajan vanhemmilta perimien lisämaksujen
korotukseen. Mikäli kaupunki ei jatkossa korvaisi huoltajien maksamia
lisämaksuja, ne jäisivät huoltajien maksettaviksi myös niiden lasten osalta,
joille ei muodostuisi tulojen perusteella asiakasmaksuja kunnallisessa
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varhaiskasvatuksessa. Muut vaihtoehdot kohdistuisivat palveluntuottajan
saamiin korvauksiin.”

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus
Toimenpiteet
Varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt
Palvelusetelituottajat

Äänestystiedot
Äänestys-1.rtf (Jaa / Ei / Tyhjä)
Äänestys-2.rtf (Jaa / Ei / Tyhjä)
Liitteet
Äänestyslista 1
Äänestyslista 2
Eriävän mielipiteen perustelut 46§
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Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 28.04.2021

§ 47
Oikaisuvaatimus lukion matematiikan ja fysiikan päätoimisen tuntiopettajan tehtävän
täyttämisestä
2045/01.01.01.00/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Lukiojohtaja Heikki Turunen, p. 044 716 1330
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Sivistysjohtaja Granqvist Tiina
Päätösehdotus
Lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana.
Perusteluosa
Lukiojohtajan viranhaltijapäätökseen 22.3.2021/ asianumero 2045,
Tiirismaan lukion matematiikan ja fysiikan päätoiminen tuntiopettaja, on
tehty oikaisuvaatimus.
Kunnallisen viranhaltijalain nojalla tehtyihin päätöksiin haetaan muutosta
kuntalain mukaan. Kuntalain mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen
päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
lautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14
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päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus voidaan
tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella.
Henkilöllä on asianosaisena oikeus tehdä oikaisuvaatimus ja vaatimus on
tehty määräaikana, joten lautakunnan tulee ottaa asiaan kantaa.
Lautakunta voi harkintansa mukaan joko hylätä tai hyväksyä
oikaisuvaatimuksen. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, sen kohteena oleva
päätös voidaan kumota tai päätöstä voidaan muuttaa, taikka se voidaan
palauttaa asianomaisen alemman viranomaisen käsiteltäväksi.
Oikaisuvaatimuksen tekijä osoittaa tyytymättömyytensä siihen, että
hänellä on toimeen valittuun henkilöön nähden huomattavasti laajempi
koulutus ja työkokemus.
Valintaprosessi Tiirismaan lukion matematiikan ja fysiikan tuntiopettajan
tehtävään oli kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kutsuttiin
videohaastatteluun kaikki kelpoiset 14 hakijaa. Videohaastatteluihin
osallistui 13 henkilöä. Videohaastattelussa arvioitiin hakijoiden ajatuksia
opettajuudesta, erilaisista oppijoista, motivaatiota kyseiseen toimeen ja
ilmaisutaitoa. Toisessa vaiheessa videohaastattelujen perusteella valittiin
lähihaastatteluun viisi hakijaa, joista neljä hakijaa osallistui haastatteluun.
Oikaisuvaatimuksen tekijä osallistui videohaastattelun lisäksi myös
lähihaastatteluun.
Hakemusten, videohaastattelujen ja lähihaastattelujen perusteella
pätevimmäksi ja soveliaimmaksi osoittautui tehtävään valittu. Valinta
perustuu kokonaisarvioon, joka muodostuu koulutuksesta,
työkokemuksesta ja tehtävän hoitamisen kannalta merkityksellisistä,
hakuprosessissa esille tulleista asioista sekä henkilökohtaisista
ominaisuuksista. Henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinnin kohteina
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haastattelussa olivat referenssit, persoonallisuuden, profiilin ja
vuorovaikutustaitojen sopivuus työyhteisöön sekä edelleen motivaatio.
Oikaisuvaatimuksessa esitettyihin kannanottoihin esitetään seuraavaa:
Koulutus ja työkokemus ovat vain osa valintakokonaisuutta kuten yllä
esitetystä käy ilmi. Ratkaisevaa valinnan kannalta on kokonaisarvio.
Kyseiseen tuntiopettajan tehtävään edellytyksenä oli matematiikan ja
fysiikan aineenopettajan kelpoisuus, joka oli myös kaikilla haastatelluilla.
Työkokemusta oikaisuvaatimuksen tekijällä oli enemmän kuin tehtävään
valitulla. Hakijan henkilökohtaisia ominaisuuksia arvioitiin haastattelujen
perusteella.
Oikaisuvaatimus, lukiojohtajan viranhaltijapäätös ja oikaisuvaatimuksen
tekijän sekä valitun hakemusasiakirjat ovat oheismateriaalina.

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus
Toimenpiteet
Ote: oikaisuvaatimuksen tekijä, Tiirismaan lukio
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Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 28.04.2021

§ 48
Kaarlo Isomäki rahaston jakoperusteiden muuttaminen ja vuoden 2021 stipendien
jakamisesta päättäminen
3508/12.01.05.00/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Lukiojohtaja Heikki Turunen, p. 044 716 1330
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Vastuualuejohtaja, Osaaminen ja tieto Turunen Heikki
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta päättää, että Kaarlo Isomäen stipendirahaston
korkovarojen jakoperusteina käytetään lukioaikana osoitettua
yritteliäisyyttä ja oppimistulosten merkittävää parantamista.
Samalla sivistyslautakunta päättää jakaa vuoden 2020 korkovaroista 3 255
euroa käytettäväksi stipendeihin yllä mainituilla jakoperusteilla ja
valtuuttaa lukiojohtajan toimeenpanemaan stipendien jaon lukioissa.
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Perusteluosa
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 9.5.2005 (§133), että sivistyslautakunta
päättää Kaarlo Isomäen stipendirahaston käytöstä. Rahaston korkovaroja
on jaettu lukion opiskelijoiden vaihto-opiskelijastipendeihin. Viime vuosina
stipendien avustushakemusten vähäisyyden vuoksi korkovaroja on jäänyt
käyttämättä. Viimeisen kolmen vuoden aikana avustushakemuksia on
saapunut seuraavasti: 2020:0, 2019: 1 ja 2018: 2.
Vähäisten avustushakemusten määrän vuoksi on tarkoituksenmukaista
muuttaa korkovarojen käyttötarkoitusta. Lukiokoulutuksen johtoryhmä on
käsitellyt asiaa kokouksessaan 1.4.2021 ja todennut, että stipendien
jakokriteereinä voisivat olla lukioaikana osoitettu yritteliäisyys ja
oppimistulosten merkittävä parantaminen.
Provincia Oy:n ilmoituksen mukaan rahaston viime vuoden tuotot ovat
4 340,13 euroa. Rahaston korkovaroista voidaan jakaa enintään 3/4 eli 3
255,10 euroa.
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus
Toimenpiteet
Ote: lukiot
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Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 28.04.2021
§ 49
Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Sivistysjohtaja Granqvist Tiina
Päätösehdotus
Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
Perusteluosa
Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:
Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta
2.3. – 22.4.2021
Hakemus valtion erityisavustukseen esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa
edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022.
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 15.4.2021: Opetus- ja
kulttuuriministeriö on myöntänyt esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa
edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022
valtionavustusta 870 912 euroa.
2259/02.02.00.04/2021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto
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Toimenpiteet
-
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Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 28.04.2021

§ 50
Tiedoksi merkittävät salassa pidettävät asiat (salainen)
141/00.01.01.01/2021

Asia käsitellään salaisena perustuen lakiin viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1
mom. 23 ja 25 kohta.
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Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 28.04.2021
§ 51
Muut asiat

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Puheenjohtaja
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
Perusteluosa
-

koronatilannekatsaus

-

sivistyslautakunnan itsearviointikyselyn tulokset

-

Opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen kertoi palveluverkkosuunnitelman
tilanteesta.

-

Lautakunta päätti pitää palveluverkkoseminaarin 20.5.2021 klo 16.00-18.00.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto
Toimenpiteet
-
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 36, § 37, § 39, § 44, § 49, § 50, § 51

Lahden kaupunki
MUUTOKSENHAKUKIELTO
oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136
§:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 38, § 40, § 41, § 42, § 45, § 46, § 48

Lahden kaupunki
OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- tai
työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (Laki kunnallisesta
viranhaltijasta 50 §).
Oikaisuvaatimusviranomainen
Asianomainen viranomainen/toimielin (mainittu päätöksessä/otteessa)
Yhteystiedot
Lahden kaupunki / kirjaamo
Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti
Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs,
Aleksanterinkatu 18
Lahti-Pisteen aukioloaika: 8.00–18 .00, oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston)
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aukioloaikana eli klo 15.00 mennessä, jotta se katsotaan ajallaan
saapuneeksi
puh. 03 814 2214
Sähköposti: kirjaamo(at)lahti.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä
irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan
päättymisestä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen
tekijä ja yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
oikaisuvaatimusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan
päättymistä riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos
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oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii
perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
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nro 4

Lahden kaupunki
VALITUSOSOITUS, kunnallisasiat
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Yhteystiedot
www.oikeus.fi/hallintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42210
faksi 029 56 42269
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja

nro 4

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Annettaessa päätös asianosaiselle tiedoksi hänen suostumuksellaan
sähköisenä viestinä hänen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Muuta tiedoksiantotapaa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusaika taloudellisin ja
tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä
alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus tehdään kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi;
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan.
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puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (HOL 32 §).
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä
sen jälkeisenä arkipäivänä.
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välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
Tuomioistuinmaksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukaan muutoksenhakuasian
vireille panijalta peritään hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa
oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä
ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa 4 ja 5 §:n poikkeuksia
lukuun ottamatta. Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja
valitusviranomaiselta.

