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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kunnanvaltuusto oli kutsuttu koolle valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä
kunnanjohtajalle postitse 25.2.2015 lähetetyllä sekä kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä Loviisan Sanomat ja Östnyland 27.2.2015 julkaistulla tiedoksiannolla.
PÄÄTÖS:

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
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VUODEN 2014 AIKANA JÄTETYT VALTUUSTO- JA KANSALAISALOITTEET
Valmistelu ja lisätiedot: vs. kunnansihteeri Matti Latva-Pirilä, (019) 510
8631 tai matti.latva-pirila@lapinjarvi.fi.
Kunnanhallitus 26.1.2015 § 14
Valtuustoaloitteet
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaan valtuustoryhmällä tai yksittäisellä valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa
ja hallintoa koskevista asioista.
Vuoden 2014 aikana jätettiin kaksi valtuustoaloitetta.
Kunnanvaltuuston kokouksessa 22.1.2014 valtuutettu Tero Palokoski jätti
valtuustoaloitteen koskien Porlammin koulukeskuksen korjaussuunnitelman
tekemistä
Tekninen lautakunta käsitteli valtuustoaloitetta 20.5.2014. Tekninen lautakunta katsoi, ettei valtuustoaloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin ole tarvetta ryhtyä, koska kunnanvaltuusto oli 26.2.2014 päättänyt lakkauttaa Porlammin yläkoulun. Kunnanhallitus käsitteli aloitetta 2.6.2014 ja esitti kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite todetaan teknisen lautakunnan vastauksen perusteella loppuunkäsitellyksi. Kunnanvaltuusto päätti 11.6.2014 valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi.
Kunnanvaltuuston kokouksessa 22.1.2014 valtuutettu Mari Lotila jätti valtuustoaloitteen koskien työhyvinvointirahan käyttöönottamista Lapinjärven
kunnassa. Lotila ehdotti, että kunta maksaa työhyvinvointirahaa 50€/henkilö
yhteisöllisyyttä edistävään ja virkistävään toimintaan.
Asiaa valmisteltiin keskushallinnossa. Valtuustoaloitteen jälkeen käytiin
keskustelua työterveyshuollon kanssa, miten työhyvinvointiin voitaisiin panostaa. Työterveyshuollon tekemiin työpaikkakäynteihin kiinnitetään
enemmän huomiota ja maaliskuussa aloitettiin esimies-iltapäivien pitäminen esimiesten työn tukemiseksi. Keväällä järjestettiin kaikille työntekijöille
yhteinen hyvinvointipäivä ja marraskuussa joulujuhla. Kunnanhallitus käsitteli aloitetta 24.3.2014 ja esitti kunnanvaltuustolle, että se myöntää työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden kehittämiseen 8500 euron (50€/henkilö)
lisämäärärahan. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen 16.4.2014 ja valtuustoaloite päätettiin loppuunkäsitellyksi.
Kuntalaisaloitteet
Kuntalain 28 §:n 1 momentissa määrätään kunnan asukkaiden oikeudesta
tehdä aloitteita kunnalle. Asukkaille on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin
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aloitteen johdosta on ryhdytty. Aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet on vähintään kerran vuodessa saatettava kunnanvaltuuston tietoon.
Vuoden 2014 aikana jätettiin yksi kuntalaisaloite.
Lapinjärven kuntaan jätettiin 5.2.2014 aloite kansanäänestyksen järjestämisestä, jonka oli allekirjoittanut 273 henkilöä. Kansanäänestysaloitteen mukaan äänestyksessä otettaisiin kantaa seuraaviin kahteen asiaan:
1.Haluan, että Lapinjärvellä on suomenkielinen yläkoulu ?
2.Haluan, että Lapinjärvellä on suomenkielinen lukio? Molempiin kohtiin
vastattaisiin joko kyllä tai ei.
Kunnanhallitus käsitteli asiaa 10.2.2014. Aloite oli lainmukainen, koska sen
oli allekirjoittanut vähintään 5 % äänioikeutetuista kunnan asukkaista ja täten asia oli valmisteltava ja saatettava ilman aiheetonta viivästystä valtuuston ratkaistavaksi. Kunnanhallitus katsoi, että yläkoulun ja lukion jatkon
kannalta aikataulu aiheutti haasteita kansanäänestyksen järjestämiselle. Sen
hetkisen tilanteen perusteella kansanäänestystä ei ehdittäisi järjestää ennen
kuin yläkoulun ja lukion jatkamisesta oli tehtävä päätöksiä. Kunnanhallitus
ehdotti valtuustolle, että kansanäänestystä yläkoulun ja lukion tulevaisuudesta ei järjestetä kansanäänestysaloitteen esittämässä muodossa. Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen 19.2.2014.
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että yllä oleva luettelo vuoden 2014 aikana tehdyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä merkitään
tiedoksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_____________________________
EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää
- merkitä yllä olevan luettelon vuoden 2014 aikana tehdyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä
tiedoksi.
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ASEMAKAAVAN LAATIMISESTA PÄÄTTÄMINEN (LIITE)
Valmistelu ja lisätiedot: vs. kunnanjohtaja Susanne Sjöblom, puh. 040 577
5336 , susanne.sjoblom(at)lapinjarvi.fi tai tekninen johtaja Mauri Kivelä
puh 019 510 8635, mauri.kivela(at)lapinjarvi.fi
Kunnanhallitus 9.2.2015 § 31
Lapinjärven kunta on ostanut tilasta Sjökulla 407-407-1-95 määräalan, johon on haettu lainhuuto kiinteistötunnuksella 407-407-1-95-M603 vireille
tulopäivämäärällä 18.11.2014.
Kartta suunnitellusta asemakaava-alueesta esitellään kokouksessa.
Suunniteltu asemakaava-alue sijoittuu Ingermaninkylän (kvalt 17.11.2004)
ja Kirkonkylän asemakaavojen väliselle alueelle. Alueelle on rakennettuina
asuinrakennus, saunarakennus, varastorakennuksia, lomarakennus, sekä varasto-työhuonerakennus. Kunnalla on tällä hetkellä kuntakeskuksessa
(Puustellinmetsässä) vain muutama vapaa asuntotontti.
Talousarviossa 2015 eikä taloussuunnitelmassa 2016–2017 ole kaavoitukseen varauduttu.
Lainsäädäntö ja kunnan säännöt
Maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta
alueellaan ja sillä tulee olla käytettävissään riittävät voimavarat ja asiantuntemus.
MRL 50 § Asemakaavan tarkoitus
Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä
varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset
alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä
paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun
ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.
MRL 51 § Asemakaavan laatimistarve
Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan
kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.
MRL 52 § Asemakaavan hyväksyminen
Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Valtuuston päätösvaltaa voidaan
muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien kaavojen osalta johtosäännössä
siirtää kunnanhallitukselle tai lautakunnalle.
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MRL 53 § Kiellot asemakaavaa laadittaessa
Alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kunta
voi määrätä rakennuskiellon. Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat
toimenpiteet ovat luvanvaraisia siten kuin 128 §:ssä säädetään (toimenpiderajoitus).
Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen
keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Kunnan määräämä rakennuskielto kaava-alueen laajentamiseksi voi kuitenkin
kestää enintään kahdeksan vuotta.
Rakennuskielto on voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty asemakaava
tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan laatimisen.
Kunnanhallituksen tehtävät hallintosäännön mukaan kaavoitukseen ja sen
toteuttamiseen liittyviin toimenpiteisiin ovat:
- Asemakaavan muuttaminen, milloin kysymyksessä on viemärin tai muun
johdon sijoitus, rakennuskaavatien, torin, puiston tai muun alueen nimi tai
numero taikka sellainen yhtä korttelia koskeva kaavamuutos, joka ei olennaisesti muuta alueen käyttötarkoitusta
- Kunnan omistamien rakennusten purkaminen tai siirtäminen tai sen toteaminen, milloin rakennus on käynyt kunnalle tarpeettomaksi
- Lykkäysten myöntäminen tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisesta rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä
- Kaavoituskatsauksen järjestäminen
- Rakennuskiellon ja toimenpiderajoitusten määrääminen ja pidentäminen
kun yleis- tai asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille
- Erillisen tonttijaon laatiminen
- Valittaminen kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevasta hallinto-oikeuden
kumoamis- tai muuttamispäätöksestä, valittaminen alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamispäätöksestä
- Maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun kehotuksen antaminen maanomistajalle rakentaa asemakaava-alueella sijaitseva rakennustontti tai –
paikka.
- Ratkaista suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat ja toimittaa lupapäätös tai tieto poikkeamisesta tiedoksi alueviranomaisille.
Teknisen lautakunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta hoitaa
kunnan yleistä maapolitiikkaa ja keskustan yleiskaavoitusta, sekä asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannusten perimistä ja rantayleiskaavan laatimiskustannusten perimistä.
Lapinjärven kunnan hallintosääntöön olisi tarpeellista tehdä tarkennuksia
kaavoitukseen liittyvään päätäntävaltaan niin kunnanhallituksen kuin teknisen lautakunnankin osalle.
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EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että se hyväksyy Sjökullan asemakaavan laatimisen.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________________
Asemakaavan laatimiseen liittyvät kartat ovat liitteenä.
EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää
- hyväksyä Sjökullan asemakaavan laatimisen.
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LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN
HYVINVOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 (LIITE)
Valmistelu ja lisätiedot: vs. kunnansihteeri Matti Latva-Pirilä, (019) 510
8631 tai matti.latva-pirila@lapinjarvi.fi ja perusturvajohtaja Görel Fabritius
(019) 510 8638 tai gorel.fabritius@lapinjarvi.fi
Kunnanhallitus 9.2.2015 § 33
Terveydenhuoltolain § 12 mukaan kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä
kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hvyinvointitarpeisiin.
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä
on lisäksi raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on
kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Terveydenhuoltolain § 12 velvoittaa myös, että kunta on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja
käytettävä niiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.
Hyvinvointikertomuksen tavoitteensa on saada kunnan hyvinvointitieto tukemaan kunnassa jokaisella hallinnonalalla tehtävää suunnittelua ja päätöksentekoa.
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että se hyväksyy liitteen mukaisen hyvinvointikertomuksen vuodelta 2014
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________________
EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää
- hyväksyä liitteen mukaisen hyvinvointikertomuksen vuodelta 2014.
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LAPINJÄRVEN, LOVIISAN JA MYRSKYLÄN SOPIMUS YHTEISESTÄ
KOULUTOIMESTA (LIITE)
Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala p. 0505439522
Sivistyslautakunta 28.1.2015 § 1
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 24.9.2014 hyväksynyt Harjuntaustan
koulun hallinnollisen liittämisen Loviisaan muodostettavaan suomenkieliseen yhtenäiskouluun 1.8.2015 alkaen. Samassa kokouksessa päätettiin
myös, että yhteinen koulusopimus tulee päivittää. Suurimmat päivitystarpeet
koskevat hallintoa, koska toiminnot pysyvät ennallaan. Loviisa on myös
päättänyt yhdistää hallinnollisesti ruotsinkielisen Parkskolan-nimisen erityiskoulun opetuksen Generalshagens skolaan (vuosiluokat 1- 6) ja
Lovisanejdens högstadiumiin (vuosiluokat 7 – 9). Tästä asiasta Lapinjärvi ei
ole antanut lausuntoa, mutta asia vastaa Harjuntaustan koulun hallinnollista
liittämistä, joten asia voitaneen hyväksyä uuden koulusopimuksen hyväksymisen myötä.
Lapinjärven, Loviisan ja Myrskylän sivistystoimen viranhaltijat ovat yhdessä tehneet tarpeellisia muutosehdotuksia voimassa olevaan koulusopimukseen, joka on hyväksytty 11.4.2012 (kunnanvaltuusto). Uudesta sopimusehdotuksesta (liite suomeksi ja ruotsiksi) ilmenee keskeisimmät muutokset:
-Loviisa järjestää uuden ehdotuksen mukaan erityisluokkaopetusta Harjurinteen suomenkielisessä yhtenäiskoulussa, Generalshagens skolassa ja
Lovisanejdens högstadiumissa. Tämä erityisluokkaopetus vastaa voimassa
olevan sopimuksen luokkamuotoista erityisopetusta Harjuntaustan koulun ja
Parkskolanin erityiskouluissa.
-Lapinjärven edustus Loviisan sivistyslautakunnan jaostoissa pysyy ennallaan, mutta Loviisa on luopunut koulujen johtokunnista ja näin ollen johtokuntien edustusta ei enää ole. Lapinjärven sivistyslautakunta (17.12.2013)
on antanut hyväksyvän lausunnon Loviisan kaupungille koulujen johtokuntien lakkauttamisesta.
Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala
EHDOTUS: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että
- Lapinjärven, Loviisan ja Myrskylän sopimus yhteisestä
koulutoimesta hyväksytään liitteiden mukaan.
PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.
_______________
Kunnanhallitus 9.2.2015 § 34
Ehdotus sopimukseksi on liitteenä.
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EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että se hyväksyy Lapinjärven, Loviisan ja Myrskylän sopimuksen yhteisestä koulutoimesta liitteiden mukaan
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________________
Ehdotus sopimukseksi on liitteenä.
EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää
- hyväksyä Lapinjärven, Loviisan ja Myrskylän sopimuksen
yhteisestä koulutoimesta liitteiden mukaan.
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VANHUSTYÖN PALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN (LIITE)
Valmistelu ja lisätiedot: vs. kunnanjohtaja Susanne Sjöblom, puh. 040 577
5336 , susanne.sjoblom(at)lapinjarvi.fi
Perusturvajaosto 27.1.2015 § 4
Perusturvajohtaja Görel Fabritius on jäämässä eläkkeelle. Perusturvajaoston
tulee keskustella perusturvajohtajan tehtävien hoitamisesta jatkossa.
EHDOTUS: Perusturvajaosto päättää
- merkitä asiassa käydyn keskustelun tiedoksi.
KÄSITTELY: Asiasta käytiin keskustelua. Suunniteltiin toimenkuvaa ja
koulutusvaatimusta.
PÄÄTÖS: Keskustelu merkittiin tiedoksi.
_____________
Kunnanhallitus 9.2.2015 § 38
Perusturvajohtaja Görel Fabritius on jäämässä eläkkeelle. Perehdytyksen
vuoksi olisi toivottavaa, että nykyinen perusturvajohtaja ja hänen seuraajansa työskentelisivät yhdessä jonkun aikaa. Lisäksi perusturvajohtajan virkaan
tehtäisiin myös muutos siihen mennessä, kun nykyinen perusturvajohtaja jää
eläkkeelle. Perusturvajohtajan virka muuttuisi vanhustyön palvelupäälliköksi, jonka tehtäviin kuuluisi nykyistä enemmän vanhustyön kehittämistä ja
käytännön hoitotyötä. Tuleva palvelupäällikkö toimisi perehdytyksen ajan
vanhustyön suunnittelijana perusturvajohtajan alaisuudessa.
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- julistaa vanhustyön palvelupäällikön viran haettavaksi liitteen mukaisesti heti kun nykyinen perusturvajohtaja ilmoittaa eläkkeelle jäämisestään
- että ilmoitus julkaistaan seuraavissa lehdissä:
- Loviisan Sanomat
- Östnyland
- Helsingin Sanomat
- Etelä-Suomen Sanomat
- Hufvudstadsbladet
- Kouvolan Sanomat
- Uusimaa
- Kunnan ilmoitustaululla
- Kunnan nettisivuilla
- Työvoimahallinto
- valita hakijoiden haastattelutyöryhmän, joka myös valitsee
hakijoiden joukosta tehtävää varten haastateltavat henkilöt
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KÄSITTELY: Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavaan muotoon ”kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että perustetaan vanhustyön
palvelupäällikön virka”.
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että perustetaan vanhustyön palvelupäällikön virka
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________________
EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää
- perustaa vanhustyön palvelupäällikön viran.
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ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYS (LIITE)
Valmistelu ja lisätiedot: vs. kunnanjohtaja Susanne Sjöblom, puh. 040 577
5336 , susanne.sjoblom(at)lapinjarvi.fi
Kunnanhallitus 23.2.2015 § 41
Kunnanvaltuusto päätti 2.5.2013 § 33 osallistua Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon yhdistymisselvityksen
valtion kunnille asettaman selvitysvelvoitteen perusteella.
Selvityksen väliraportti valmistui maaliskuussa 2014. Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksen kunnat ovat antaneet lausuntonsa selvityksen väliraportista
ja vastanneet raportin yhteydessä esitettyihin kysymyksiin. Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo ja Sipoo päättivät jatkaa selvityksessä.
Tässä vaiheessa Pornainen jäi pois selvityksestä.
Selvitys päättyi 31.12.2014. Loppuraportti ja yhdistymissopimusluonnos
valmistuivat 16.12.2014, liitteet 1 - 2. Yhdistymisselvityksen johtoryhmä ja
ohjausryhmä hyväksyivät ne. Selvitykseen osallistuneita kuntia pyydetään
käsittelemään molemmat asiakirjat valtuustoissaan ja antamaan vastauksensa 5.3.2015. Kaikkien kuntien valtuustot kokoontuvat 4.3.2015 klo 18.00.
Kuntien tulee vastauksessaan
-lausua kunnan yleinen mielipide yhdistymisselvityksen
sisällöstä
-päättää, osallistuuko kunta yhdistymisselvityksen jatkovaiheen
yhdistymissopimusneuvotteluihin.
Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus lausua mielipiteensä selvityksistä
13.2.2015 klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä jätettiin 3 mielipidettä,
liite 3.
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että se merkitsee liitteenä olevan yhdistymisselvityksen tiedoksi
- että se päättää kunnan osallistumisesta jatkovaiheen yhdistymissopimusneuvotteluihin.
KÄSITTELY: Esittelijä muutti ehdotuksen toisen kohdan seuraavaan muotoon: ”että Lapinjärven kunta ei osallistu Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksen kuntasopimusneuvotteluihin”. Lisäksi esittelijä lisäsi ehdotukseen
kolmannen kohdan ”Lapinjärven kunta haluaa jatkaa yhteistyötä ICTasioissa Itä-Uudenmaan kuntien kanssa”.
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
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ehdottaa kunnanvaltuustolle että se merkitsee liitteenä
olevan yhdistymisselvityksen tiedoksi
ehdottaa kunnanvaltuustolle että Lapinjärven kunta ei
osallistu Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksen kuntasopimusneuvotteluihin
että Lapinjärven kunta haluaa jatkaa yhteistyötä ICTasioissa Itä-Uudenmaan kuntien kanssa.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________
Yhdistymisselvityksen raportti, yhdistymissopimusluonnos ja kuntalaisilta
saadut mielipiteet ovat liitteenä.
EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää
- merkitä liitteenä olevan yhdistymisselvityksen tiedoksi
- että Lapinjärven kunta ei osallistu Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksen kuntasopimusneuvotteluihin.
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LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS (LIITE)
Valmistelu ja lisätiedot: vs. kunnanjohtaja Susanne Sjöblom, puh. 040 577
5336 , susanne.sjoblom(at)lapinjarvi.fi
Kunnanhallitus 23.2.2015 § 42
Kunnanvaltuusto päätti 12.6.2013 § 42 hyväksyä kuntarakenneselvityksen
tekemisen Loviisan kaupungin kanssa toisena selvitysvaihtoehtona valtuuston 2.5.2013 § 33 päätöksessä mainitun Itä-Uudenmaan kuntien selvityksen
lisäksi.
Selvityksen loppuraportti ja yhdistymissopimusluonnos valmistuivat
18.12.2014, liite 1-2. Yhdistymisselvityksen johtoryhmä ja ohjausryhmä
hyväksyivät ne.
Lapinjärven ja Loviisan valtuustot tulee nyt ottaa kantaa yhdistymisselvitysten jatkamisesta.
Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus lausua mielipiteensä selvityksistä
13.2.2015 klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä jätettiin 3 mielipidettä,
liite 3.
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että se päättää kunnan osallistumisesta Loviisan ja Lapinjärven yhdistymisen jatkoneuvotteluihin.
KÄSITTELY: Esittelijä muutti ehdotuksen seuraavaan muotoon: ”että Lapinjärven kunta ei osallistu Loviisan ja Lapinjärven yhdistymisen jatkoneuvotteluihin”.
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että Lapinjärven kunta ei osallistu Loviisan ja Lapinjärven
yhdistymisen jatkoneuvotteluihin.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________________
Yhdistymisselvityksen raportti, yhdistymissopimusluonnos ja kuntalaisilta
saadut mielipiteet ovat liitteenä.
EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää
- että Lapinjärven kunta ei osallistu Loviisan ja Lapinjärven
yhdistymisen jatkoneuvotteluihin.
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PUKARON KOULUN LAKKAUTTAMINEN (LIITE)
Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Marketta Takkala p. 050 543 9522
Sivistyslautakunta 11.2.2015 § 8
Pukaron koulun toiminnan lopettamista on harkittu kunnassa pitkään. Lapinjärven koulutoimen kehittämissuunnitelmassa (2010) ja Opetuksen järjestämissuunnitelmassa (2013) on esitetty Pukaron koulun lakkauttamista ja
yhtenä vaihtoehtona opetustoiminnan siirtämistä Kirkonkylän kouluun.
Lapinjärven kunnanvaltuuston (10.12.2014) hyväksymässä talousarviossa
vuodelle 2015 ei ole varattu rahoja Pukaron koulun toimintaan 1.8.2015 alkaen. Kunnan taloudellinen tilanne ja toiminnan tehostamistarpeet ovat
vauhdittaneet Pukaron koulun lakkauttamissuunnitelmia. Pukaron koulun
lakkauttamisen suunnitellut säästöt realisoituvat todennäköisesti kolmen
vuoden aikana alla olevan laskelman mukaan. Tulevan Kirkonkylän koulun
opetusryhmien koon vuoksi henkilöstömenojen säästöt voidaan toteuttaa
seuraavasti: vuonna 2015 1.8.alkaen vähennetään yksi koulunkäynninohjaaja ja Pukaron koulun rehtorilisä, vuonna 2016 1.8.alkaen vähennetään yksi
opettaja. Vuonna 2017 koko henkilöstösäästö toteutuu vuositasolla. Seuraavassa laskelmassa säästö on laskettu vuositasolla nykyisiin opetustoimen ja
Pukaron keittiön kuluihin verrattuna.

vuosi
henkilöstö
kuljetus
toiminta
keittiö
yhteensä

2015
-14 000
15 000
-2500
-15 000
-16 500

2016
-40 000
30 000
-5 000
-40 000
-55 000

2017
-96 000
30 000
-5 000
-40 000
-111 000

Pukaron koulu on kaksiopettajainen koulu, jossa toimii kaksi kolmen vuosiluokan yhdysluokkaa. Pukaron koulun lakkauttamisen taustalla ovat olleet
laskevat oppilasennusteet ja ajatus opetuksen järjestämisestä enintään kahden, mieluummin yhden vuosiluokan opetusryhmissä suuremmassa koulussa. Pukaron koulun oppilasmäärä on laskenut alle 30 ja ennuste näyttää
edelleen laskevaa suuntaa:

lukuvuosi
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

oppilasmäärä
24
28
27
24
21

LAPINJÄRVEN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

Päivämäärä

Sivu

4.3.2015

16

2018/19
2019/20

24
22

Pukaron koulun oppilaat mahtuvat Kirkonkylän kouluun, kun esiopetus
järjestetään Peikkolaakson päiväkodissa. Lukuvuonna 2015/16
opetus on suunniteltu järjestettäväksi seuraavissa opetusryhmissä ja tiloissa:

opetusryhmä
0
1
2
3-4
5
6

oppilasmäärä
12
18
8
17
19
10

tila
Päiväkoti
U1
U2
V2
V1
V3

opettaja
1
1
1
1
1
1

Hallintolain mukainen asiaan osallisten kuntalaisten kuulemistilaisuus pidettiin Pukaron koululla tiistaina 27.1.2015. Kuulemistilaisuudesta ilmoitettiin kunnan kotisivuilla, Loviisan Sanomissa ja Pukaron koulun Wilmasivustolla. Kuulemistilaisuudessa esitetyt perustelut Pukaron koulun lakkauttamiselle ovat esityslistan liitteenä.
Esittelijä: Marketta Takkala
KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi pj. Päivi Lempiö ilmoitti olevansa esteellinen tämän pykälän käsittelyssä, koska hänen lapsensa käyvät Pukaron koulua. Varapuheenjohtaja Annika Lindfors kutsuttiin puheenjohtajaksi tämän
pykälän ajaksi.
Pukaron koulun lakkauttamisen vaikutuksista käytiin vilkasta keskustelua.
EHDOTUS: Sivistyslautakunta esittää
- kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
Pukaron koulun toiminnan lakkauttamista 1.8.2015 alkaen
- kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
Pukaron koulun oppilaiden siirtämistä Kirkonkylän kouluun
lukuvuoden 2015/16 alusta alkaen.
PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.
________________
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Kunnanhallitus 23.2.2015 § 43
Kuulemistilaisuudessa 27.1.2015 esitetyt perustelut Pukaron koulun lakkauttamiselle ovat esityslistan liitteenä. Kuulemistilaisuudessa pidetty pöytäkirja sekä kirjalliset mielipiteet ovat esityslistan oheismateriaalina.
EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että Pukaron koulu lakkautetaan 1.8.2015 alkaen
- että Pukaron koulun oppilaat siirretään Kirkonkylän kouluun lukuvuoden 2015-2016 alusta alkaen.
KÄSITTELY: Kunnanhallituksen jäsen Sauli Silfvast ehdotti, että ”asiassa
edetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti, niin että on yksi suomalainen koulu ja Pukaron koulu jatkaa siihen asti”. Silfvastin ehdotus ei saanut
kannatusta ja raukesi.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että Pukaron koulu lakkautetaan 1.8.2015 alkaen
- että Pukaron koulun oppilaat siirretään Kirkonkylän kouluun lukuvuoden 2015-2016 alusta alkaen.

Sauli Silfvast ilmoitti eriävän mielipiteensä kirjattavaksi pöytäkirjaan.
_______________
Kuulemistilaisuudessa 27.1.2015 esitetyt perustelut Pukaron koulun lakkauttamiselle ovat esityslistan liitteenä. Kuulemistilaisuudessa pidetty pöytäkirja sekä kirjalliset mielipiteet ovat esityslistan oheismateriaalina.
EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää
- että Pukaron koulu lakkautetaan 1.8.2015 alkaen
- että Pukaron koulun oppilaat siirretään Kirkonkylän kouluun lukuvuoden 2015-2016 alusta alkaen.
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MÄÄRÄALAN MYYMINEN KARI KAUVOLLE JA VILLE ERIKSSONILLE SEKÄ
MÄÄRÄRAHAMUUTOS (LIITE)
Valmistelu ja lisätiedot: vs. kunnanjohtaja Susanne Sjöblom, puh. 040 577
5336 tai susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi.
Kunnanhallitus 24.3.2014 § 41
Kunnanhallitus päätti 22.4.2013 § 87 myydä mm. Sjökullan alueella sijaitsevan ns. Pentikulmantien omakoti/rivitalon. Markkinointi ja myynti on
hoidettu Itä-Uudenmaan kiinteistövälitys Oy:n kautta. Kari Kauvo ja Ville
Eriksson ovat nyt antaneet hyväksyttävän tarjouksen kyseisestä kohteesta.
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että Lapinjärven kunnan Ingermaninkylässä sijaitsevan
noin 3.500 m² suuruinen määräala rakennuksineen kiinteistöstä Kanta-Sjökulla 407-407-1-94 myydään Kari Kauvolle ja Ville Erikssonille liitteenä olevan kauppakirjan
mukaisin ehdoin
- että se valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan Lapinjärven kunnan puolesta
kun päätös on saanut lainvoiman
- kunnanvaltuusto myöntää konsernihallinnolle investointija myyntitulomäärärahamuutoksen. Myyntitulojen tiliöinti
1401 1401. Investointien tiliöinti 9000 ja 9200.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
___________________
Kunnanhallitus 23.2.2015 § 45
Kari Kauvo ja Ville Eriksson ovat antaneet hyväksyttävän tarjouksen kyseisestä kohteesta ja kauppakirjan ehdoista on päästy sopuun.
EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että Lapinjärven kunnan Ingermaninkylässä sijaitsevat
noin 4.600 m2 suuruinen määräala rakennuksineen kiinteistöstä Kanta-Sjökulla 407-407-1-94 myydään Kari
Kauvolle ja Ville Erikssonille liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin
- että se valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan Lapinjärven kunnan puolesta
kun päätös on saanut lainvoiman
- että se myöntää konsernihallinnolle investointimäärärahan
tuloille. Investointitulon tiliöinti projekti 9000 (1700€) ja
projekti 9200 (2400€).
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PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_______________________
Kauppakirja ja kartta ovat liitteenä.
EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää
- että Lapinjärven kunnan Ingermaninkylässä sijaitseva noin
4600 m2 suuruinen määräala rakennuksineen kiinteistöstä
Kanta-Sjökulla 407-407-1-94 myydään Kari Kauvolle ja
Ville Erikssonille liitteenä olevan kauppakirjan ehdoin
- valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan Lapinjärven kunnan puolesta kun
päätös on saanut lainvoiman
- myöntää konsernihallinnolle investointimäärärahan tuloille. Investoinnin tiliöinnin projekti 9000 (1700€) ja projekti
9200 (2400€).

