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Jäsenet:

Saajoranta, Pekka
Forsander, Tuula
Holm, Niina-Maria
Kivineva, Jyrki
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Varajäsenet:

Åsvik, Hannaleena
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Lindgren, Hans-Erik
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kunnanhallituksen edustaja
kunnanjohtaja
sivistystoimenjohtaja

Pykälät: 1-5 §.

Allekirjoitukset: Puheenjohtaja:

Tuula Forsander

Pöytäkirjanpitäjä:

Leif Jakobsson
Pöytäkirjantarkastus
paikka ja aika

Kruunupyy, 27.11.2012

Sirpa Lillsund Jyrki Kivineva

Pöytäkirjan nähtävillä 
olo, paikka ja aika:

Todistaa, allekirjoitus
ja virka-asema

Kruunupyy, 3.12.2012

Leif Jakobsson, sivistystoimenjohtaja
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Pöytäkirjan nähtävillaolo, paikka ja aika:

Kunnantalo 
Puheenjohtaja

Tuula Forsander
Tämä kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle, todistaa:

Leif Jakobsson, sivistystoimenjohtaja

Kokousaika Torstaina 22.11.2012, klo 18.00

Kokouspaikka Ravintola Marina´s Etelä Teerijärventie 10
Asian numero Asia
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset Pöytäkirjan nähtävilläolo: Otteen oikeaksi todistaa:

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

1 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on 15.10.2012  postin välityksellä toimitettu lautakunnan jäsenille.

STJ:N EHDOTUS:

Todetaan että kutsu kokoukseen on tapahtunut säädetyllä tavalla ja että lautakunta läsnä olevien jäsen-
ten perusteella on päätösvaltainen.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.
___________
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2 §. PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

STJ :N EHDOTUS :

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sirpa Lillsund ja Jyrki Kivineva.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.
___________
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3 §. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista on kutsun yhteydessä toimitettu lautakunnan jäsenille.  Mahdollisia lisäasioita voidaan ottaa 
käsittelyyn, jos lautakunta niin päättää.

Tässä kokouksessa käsitellään esityslistassa §§ 1-5 olevat asiat. 

STJ:N EHDOTUS:

Esityslista hyväksytään.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.
___________
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Dnr: BILD 95/2012

4 §. LÄHIKOULUN MÄÄRÄÄMINEN Ilmoittautuminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle

Kruunupyyn kunnalla on sopimukset  perusopetuksen järjestämisestä sekä Kokkalan kaupungin että 
Kaustisen kunnan kanssa. Sopimuksen mukaan vastaanottava kunta määrää lähikoulun.

Perusopetuslain 6 § mukaan kunnan tehtävä on osoittaa oppilaille lähikoulu. Koska kunnassa ei ole 
suomenkielistä koulua voidaan todeta että kunnan tehtävä on osoittaa oppilaille ”lähikunta” tässä tapa-
uksessa koulupaikaksi joko Kokkola tai Kaustinen riippuen kotiosoitteesta koska sopimuksen mukaan 
vastaanottava kunta määrää lähikoulun. Lain mukaan pääperiaate on, että lähikoulu on yleensä myös 
oppilaan lähin koulu. 
Sivistyskanslia on osoittanut kaikille 2005 syntyneille kielestä riippumatta lähikoulun Kruunupyyn kun-
nassa. Kouluun ilmoittautuminen tapahtui täyttämällä kotiin lähetetty lomake. Kaikille oppilaille on osoi-
tettu lähikoulu Kruunupyyn kunnasta, myös niille oppilaille jotka haluavat käydä suomenkielistä koulua. 
Tämä johtuu siitä että nimen perusteella sivistyskanslia ei voi määritellä koulupaikan valintaa. Kunnan 
kotisivulla on ollut informaatiota tästä sekä valmiita lomakkeita.   

Käytännössä oppilaat Kruunupyyn kunnanosasta ja Alavetelin keskustasta käyvät Kokkolassa ja Teeri-
järven kunnanosasta sekä Alavetelin itäisistä osista käyvät Kaustisella. Näistä periaatteista kunta ja vas-
taanottava kunta voivat poiketa mikäli liikenneyhteydet puoltavat toista ratkaisua. Myös sopimuksissa on 
pykälä, joka pidättää vastaanottavassa kunnassa oikeuden oppilaan ottamiseksi kuntaan tai olla ottamat-
ta vedoten käytännön järjestelyihin. 

Kruunupyyn kunnan suomenkielinen  koulujaosto päättää oppilaiden koulunkäyntikunnasta kunnan hal-
lintosäännön 66 § mukaan.

KTJ:n ehdotus

Koulujaosto päättää suomenkielisten oppilaiden koulukäyntikunnasta liitteen 1/§ 4 22.11.2012 mukaan.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.
___________
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Dnr: BILD 96/2012

5 §. ILMOITUSASIAT

Suomenkielisten oppilaiden määrä vuosina 1982 – 2012

Opettajalehden  nr 37 jakelu jäsenille 

PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi.

___________
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OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Kiellon perusteet 

Koska alla mainittu päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, Kuntalain 89 §:n 1 momentin 
mukaan päätöksestä ei saa tehdä kirjallista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Pykälät : 1-3, 5

Valitusta ei voi esittää alla mainitusta päätöksestä, koska Kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan päätök-
sestä voi esittää kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 4

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimuksen voi esittää sekä aika oikaisuvaatimuksen esittämiseksi.  

Alla mainittuun päätökseen tyytymätön voi esittää kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan

Kruunupyyn suomenkielinen koulujaosto
PL 22 (Säbråntie 2)
68501 KRUUNUPYY

Pykälät: 4

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän  kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus ja mihin se perustuu.  Vaatimus tulee allekirjoittaa sen 
esittäjä.

Hankintaa koskeva päätös

Hankintaa koskevassa päätöksessä voi se jota asia koskee  tehdä kirjallisen esityksen
Markkinatuomioistuimelle,  PL 116, 00131 HELSINKI

Pykälät:
Esitys on tehtävä 14 päivän kuluessa asianosaisten päätöksen tiedoksisaannista.
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja –aika

Muutosta alla mainittuun päätökseen voi hakea kirjallisella valituksella.  Muutosta päätökseen oi-
kaisuvaatimuksen johdosta voi hakea kunnallisvalituksella vain oikaisuvaatimuksen esittäjä.  Jos päätös 
on muutettu oikaisuvaatimuksen johdosta, muutosta päätökseen voi kunnallisvalituksella hakea myös 
asianosainen ja kunnan jäsen.

Valitusviranomainen on: Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43), 65101 VAASA

Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite
ja postiosoite, pykälät:
Valitusaika 30 päivää, pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

VALITUSKIRJA
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinpaikkakunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan 
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.  Jos ainoastaan laati-
ja on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikkakunta ja pos-
tiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi 
myös lähettää postitse tai lähetin välityksellä, mutta näin ollen lähettäjän omalla vastuulla.  Postiin vali-
tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
nojalla (701/93) peritään hallintotuomioistuimeen muutoksenhakijalta 90 € oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusosoitus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-otteeseen.


