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011PORLAMMIN LUKION OPPILAIDEN JA HUOLTAJIEN KUULEMISTILAISUUS

Aika: Keskiviikko 22.1.2014 klo 13.30
Paikka: Auditorio

Läsnä: Marketta Takkala, Marika Ketomäki, Kirsi Nurkkala, Tiina Heikka, Juha Ronkainen, Joakim

Pelto, Toni Pentti, Tanja Lehtikangas, Maiju Kauppila, Lotta Forssell, Riikka Pentti, Janina

Kuparinen, Iisa Hyypiä, Inka Peltola, Paula Kekki, Laura Sainio, Nea Laukkanen, Ilari Tommiska,

Iiro Perttilä, Aslak Teerisaari, Nina Matikainen, Roni Hyväkkä, Josetta Silfvast, Lotta Koivisto,

Cindy Rekomaa, Ronja Harrop, Nea Lepistö, Kim Kujala, Oskar Järvinen, Erno Junna, Valtteri

Merihaara, Ville Mäntymäki, Ismo Perttilä, Tommi Hovén, Kerstin Perttilä, Leo Lopian, Milla

Valo, Rosanna Perttilä, Jasmi Bergman, Lila Jokela, Lola Jokela, Pinja Mälkiä, Iikka Hämäläinen,
Jiri Lilja, Vili Lehtinen, Jere Tuuri ja Jenny Sirén-Paajonen

1. Tilaisuuden avaus

Sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen avasi tilaisuuden klo 13.32.

2. Keskustelu

Sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen avasi kutsun sisältöä. Ensimmäiseksi keskustelun

aiheeksi nostettiin kiinteistö, yleinen tilanne sekä asioiden käsittely tähän asti.

Kommentit:

- Ei kommentteja.

Myrskyläläisten todennäköinen tuleva koulu sijaitsee maantieteellisistä syistä Orimattilassa

tai Askolassa, lapinjärveläisten Loviisassa tai Elimäellä. Kaikilla oppilailla on vapaus mennä

mihin kouluun vain, mutta kaikille myös taataan jatkopaikka tietyissä kouluissa.

Koulutoivekyselyn vastaukset liitteenä. Loviisaan ja Orimattilaan on suurin kannatus, sen

sijaan yläkoulussa on suurempi kannatus Elimäelle kuin Loviisaan. Kommentteja toivotaan

siihen, mikä koulu olisi paras jos Lapinjärvellä ei jatku koulu. Yleensä lukio lakkautetaan niin,

ettei oteta sisään uusia oppilaita mutta vanhat valmistuvat entisestä koulusta. Tämä on myös

kenties mahdollista Lapinjärvellä. Mikä on kiinnostus tähän?

Kommentit:

- Roni Hyväkkä: Kaikki lukiolaiset eivät ole vastanneet kyselyyn ja osa on vastannut 

kohtaan ”jokin muu” (kohtaa ei ollut lomakkeessa valmiiksi), joten 

kyselyn tulos ei ole luotettava.

- Kirsi Nurkkala: Puolet lukiolaisista ei ole vastannut. Miksi yhdeksänsiltä luokilta ei 

ole kysytty mihin he haluaisivat mennä?

- Juha Ronkainen: 9.-luokkalaisilta ei ole kysytty, koska heillä on vapaus mennä mihin 

vain. Kysymys, ovatko kaikki paikallaolijat vastanneet (ovat). 

Lomakkeen vaihtoehtojen ulkopuolelle ei pääsyä voida taata.

- Marketta Takkala: Porvoo on luvannut ottaa oppilaita.

- Juha Ronkainen: Ainoastaan näihin neljään vaihtoehtoon (Orimattila, Askola, 

Loviisa, Elimäki) voidaan opiskelupaikka luvata.

- Marketta Takkala: Äänestetään siitä, ketkä haluaisivat jatkaa Porlammilla lukiossa 

opintojensa loppuun, jos sellainen mahdollisuus tulisi.
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- Kirsi Nurkkala laskee äänet: Jatkamisen puolesta 26, vastaan 4. 

Paikalla ryhmistä LU1 ja LU2 yhteensä 30, kaiken kaikkiaan 

oppilaita näissä ryhmissä yhteensä 36.

- Tiina Heikka: Lukion opetuksen jatkaminen Porlammilla nykyisten lukiolaisten 

opintojen loppuun asti on vasta ajatusleikki, tästä ei ole

keskusteltu päättäjien kanssa eli mitään ei voida

vielä luvata.

- Juha Ronkainen:  20 on palauttanut kyselyn, vaihtoehdon ”joku muu” on valinnut 

kolme.

- Kim Kujala, lukion oppilaskunnan luottamusmies:

Jos koulusopimus tehdään Elimäelle (yläasteen kannatuksen 

vuoksi), kyydit menevät varmaankin Elimäelle. Miten kyydit 

järjestetään muihin kouluihin?

- Juha Ronkainen: Olemassa olevia Loviisan kuljetuksia voidaan käyttää, 

perusopetuksen ratkaisu merkitsee paljon. Helpoin

lukiovaihtoehto rakentuu yläkouluratkaisun päälle,

koska kyyti on kysymys. Vastaanottavat kunnat

haluavat oppilaat, joten heidän kannattaa ehkä hakea

oppilaat pidemmänkin matkan päästä.

- Marketta Takkala: 3.2. Loviisaan tehdään tutustumiskäynti (Loviisa maksaa), 31.1. 

Elimäen lukio ja yläkoulu esittäytyvät Porlammilla, sinnekin 

järjestetään vierailukäynti. Orimattilaan myös vierailu.

- Ismo Perttilä: Vanhempana en ole valmis maksamaan ylimääräisiä kuluja, eli 

maksaako kunta matkat esim. Porvooseen (paitsi omavastuu).

- Juha Ronkainen: Ei tarjota sellaista koulua, johon ei ole kyytiä.

- Jenny Sirén-Paajonen: KELA maksaa koulumatkatukea, omavastuu 43 EUR julkisella 

liikenteellä tai koulukyydillä kuljettaessa riippumatta matkan 

pituudesta (yli 10 km:n matkalla).

- Kim Kujala, lukion oppilaskunnan luottamusmies:

Miten opintojen jatkuminen voidaan taata? Osa aikoo siirtyä 

ammattikouluun, eli koulutuspoliittisia vaikutuksia on. Pääsemme 

historiaan sillä, että lukio lakkautetaan kuin veitsellä leikaten.

- Juha Ronkainen: Vastaanottavien lukioiden haaste ja vastuu on järjestää 

kurssitarjotin niin, että opinnot jatkuvat suunnitellusti. Jos tulee 

keskitetty ratkaisu, on mahdollista, että tulevaan lukioon palkataan

lisää henkilökuntaa ja lisätään resursseja.

- Pinja Mälkiä: Valmistuminen voi venyä puoli vuotta, jos pakolliset kurssit eivät 

järjesty kuten Porlammilla.

- Kim Kujala, lukion oppilaskunnan luottamusmies:

Opetuksen järjestäjänä kunta saa aikatauluttaa kurssit.

Lapinjärvellä on pakollisia kursseja myös kolmantena

opiskeluvuonna, muissa lukioissa pakolliset on

usein suoritettu jo toisena vuonna. Esimerkiksi äidinkielen

kurssi 6 järjestetään Porlammilla kolmannen vuoden

elokuussa, toisessa lukiossa kurssi voi olla keväällä eli

pahimmillaan abit eivät pääsisi kirjoittamaan äidinkieltä abivuonna,

koska pakollisten kurssien pitää olla suoritettu kirjoituksiin

mennessä.

- Juha Ronkainen: Kunnan tarjoamissa vaihtoehdoissa nämä pitää olla huomioitu, ja 

jos ei, on hoidettava paketti loppuun täällä.

- Kirsi Nurkkala: Onko todennäköistä, että yhtä oppilasta varten räätälöidään

kursseja (Elimäelle oli tehnyt valinnan vain yksi)?
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- Juha Ronkainen: Ensisijaisesti tarjotaan saman paikkakunnan lukiota, jonne 

peruskoululaiset menevät yläkouluun.

- Marketta Takkala: Yhden oppilaan tarpeisiin voidaan vastata, esim. ISOverstaan 

nettikurssit.

- Iisa Hyypiä: Koulumatkoista: Onko raja yhteen suuntaan 2,5 tuntia?

- Juha Ronkainen: Lukiossa ei ole rajaa.

- Janina Kuparinen: Aamulla matka kestää 2 h 20 min. Esim. Elimäelle mentäessä joku 

joutuu aina heräämään klo 6.

- Juha Ronkainen: Orimattilalaisia ei saa unohtaa, pitää pohtia, mistä ja mihin pääsee 

kulkemaan järkevästi. Pohdittava myös sitä, että

pääsee kavereiden kanssa samaan kouluun opiskelemaan.

- Kim Kujala, lukion oppilaskunnan luottamusmies:

Eikö Lapinjärven kunnalla ole ainakin moraalinen vastuu huolehtia 

myös orimattilalaisista ja myrskyläläisistä lukio-opiskelijoista? Vai 

peseekö kunta kädet?

- Juha Ronkainen: Ei pese. Kunnalla on paitsi moraalinen, myös juridinen vastuu.

- Ilari Tommiska: Artjärveläisille Erkko on Porlammin jälkeen ainoa vaihtoehto. 

Onko se kohtuullista?

- Kim Kujala, lukion oppilaskunnan luottamusmies:

Lapinjärvi ei voi mennä Artjärvelle järjestämään koulukyytejä, 

miten se onnistuu?

- Juha Ronkainen: On vaikea kysymys, onko kohtuullista, että on tarjolla vain yksi 

lukiovaihtoehto. Valtio leikkaa lukion rahoitusta, eli kysymys on 

myös hallituksen rakennepoliittisesta suunnitelmasta.

- Iikka Hämäläinen: Muutin Myrskylään Orimattilasta päästäkseni tänne, nyt joudun 

takaisin.

- Paula Kekki: Onko uusi koulu -hanke kokonaan haudattu? Myrskylä on 

ilmeisesti luvannut osallistua kuluihin, jos tehdään uusi rakennus. 

Onko 5,9 miljoonaa liikaa?

- Juha Ronkainen: Huoli on siitä, missä oppilaat pian ovat. Suunnitelmat pitää tehdä. 

Ensi viikolla on vaikutusmahdollisuus toisessa 

kuulemistilaisuudessa. Vaikea sanoa, onko ajatus haudattu 

kokonaan, mutta aika tulee vastaan. Nämä kyselyt tehdään 

varmuuden vuoksi, jos (ja luultavasti kun) pahasti käy.

- Joakim Pelto: Onko liian vaikea hyväksyä sitä, että koulu suljetaan ja kaikki 

menevät pois?

- Juha Ronkainen: Tämä on vaikeaa, koska tämä koskee kuntaa, kylää, asukkaita jne.

- Tiina Heikka: Päätöksiä ei ole vielä tehty, paitsi että talousarviossa ei ole rahaa 

uuteen kouluun eikä väistötiloihin. Viranhaltijat eivät voi sooloilla. 

Luottamushenkilöiden puolelta ei ole tullut viestiä, että pitäisi 

toimia toisin. Lopullista päätöstä ei voi odottaa, koska sitten ei 

syksyllä olisi ehkä opiskelupaikkaa, eikä opetus voi jatkua tässä 

rakennuksessa. Lisäksi Joakimille: toisille tämä voi olla helpompaa, 

toisille taas vaikeampaa. Kunnalle tämä on merkittävää, koska 

peruspalveluista katoaa iso osa.

- Kirsi Nurkkala, oppilaskunnan ohjaava opettaja, Roni Hyväkkä, oppilaskunnan

varapuheenjohtaja:

Oppilaskunta ei tule hyväksymään lakkauttamispäätöstä, vaan 

katsoo, että oppilailla on oikeus suorittaa opintonsa loppuun 

valitsemassaan koulussa.

- Kim Kujala, lukion oppilaskunnan luottamusmies:

Rakennuksen laiminlyönti on johtanut tähän. Lain mukaan lukiota 
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ei voi lopettaa noin vain homevaurioihin vedoten. Onko siis 

realistista, että syksyllä täällä olisi lukio halukkaille jatkaville?

- Juha Ronkainen: Rehtorit ovat tätä luvanneet valmistella eikä kyseessä ole 

tyypillinen ratkaisu. Tämä on force majeure -tilanne. Ainoa, mikä 

tässä pelottaa on se, että oppilaiden itsenäisyys korostuu ja 

opettajakattaus kapenee.

- Marketta Takkala: Tässä on kyse myös luottamuksensuojasta. On tehty päätös, että 

oppilaat otetaan opiskelemaan Porlammin lukioon, joten heidän 

pitäisi voida luottaa siihen, että he saavat suorittaa opintonsa

täällä. Jonkinlaista realismia lukion loppuun saattamisessa

Porlammilla on, mm. ISOverstaan kursseja voidaan

myös hyödyntää.

- Kim Kujala, lukion oppilaskunnan luottamusmies:

Vaihtoehto on se, että n. 50 oppilasta potkitaan pois ja 

henkilökuntaa myös. Pienet lukiot ovat vaarassa, eli 

opettajapuolella lienee myös vähemmän töitä tarjolla. Esimerkiksi 

Elimäen lukio on kuulemma myös vaarassa, onko tämä tai 

sisäilmaongelmainen Loviisa pysyvä ratkaisu?

- Juha Ronkainen: Varmaan opettajakattaus olisi ihan ok, ainoa uhka on siinä, että

kun kyseessä on määräaikainen pesti, niin voidaanko aina taata 

kelpoisia opettajia. Laajemminkin tämä on vaikea tilanne, 

Lapinjärvi tekee merkittävän päätöksen alueellisesti, koska 

lähikunnat kaipaavat lisäoppilaita.

- Ilari Tommiska: Miten käy, jos tehdään hitaasti hiipuvan yksikön ratkaisu? Siihen ei 

ole budjetoitu rahaa, kuten ei uuteen kouluun tai

väistötiloihinkaan, eli voiko tätäkään tehdä?

- Juha Ronkainen: Lukiolaisesta saa n. 10 000 euroa per oppilas. Jos oppilaita jää, 

rahoitusta jää. Jos koulu pyörii likimain rahoituksella ja tila löytyy, 

niin voidaan tehdä lisätalousarvio.

- Pinja Mälkiä: Sisäänotetuille oppilaille on luvattu valmistuminen koulusta, nyt 

poljetaan oppilaiden oikeuksia. Lisäksi Lapinjärvi on 

muuttotappioaluetta, muuttaako tänne kukaan, kun ei ole koulua?

- Juha Ronkainen: Jotta oikeuksia ei poljeta, täytyy mm. järjestää tällainen 

kuulemistilaisuus.

- Tiina Heikka: Lukion jatkaminen täällä pitää selvittää ja talousarvioita voivat 

päättäjät muuttaa. Ei voida järjestää surkeata lukiota viimeisiksi 

vuosiksi, eli jokin laatu pitää taata. On harmillista, että 

muuttotappiota on ollut, vaikka on ollut hyvät palvelut. Etukäteen

ei voi tietää, mitä tapahtuu tällaisten ratkaisujen myötä. Kunta on 

miinuksella ja kunta velkaantuu lisää, eli iso investointi syö vielä 

enemmän kassaa. Tämä johtaa veroprosentin nostoon ja se on 

huonoksi imagolle. Miten käy muiden osa-alueiden, jos kaikki rahat

laitetaan kouluun?

- Ismo Perttilä: Kuulostaa siltä, että koulun sulkeminen on säästökeino.

- Tiina Heikka: Kyse ei ole siitä, että koulu olisi säästökeino. Uusi koulu vain lisäisi 

kuluja entisestään. Irtisanomisista on jo puhuttu, samoin 

muuttotappiosta ym. ja kaikki tämä on negatiivista kunnan 

imagolle.
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- Kirsi Nurkkala: Oikeuksien polkemista on se, ettei oppilas pääse haluamaansa 

lukioon kuljetusten vuoksi kun hän on alun perin valinnut tämän 

lukion. Kunnan pitäisi kuljettaa muualle sijoitettu oppilas 

haluamaansa lukioon.

- Juha Ronkainen: Tilanne toimii lukioiden kanssa, joissa on samat sisäänpääsyrajat 

kuin täällä. Esim. Ressuun ei voi taata pääsyä.

- Marketta Takkala: Linnankosken lukio on luvannut ottaa oppilaamme.

- Kim Kujala, lukion oppilaskunnan luottamusmies:

Saattaa olla, ettei kunnanjohtajalla tai sivistystoimenjohtajalla ole 

kohta töitä, tai ettei ole koko kuntaakaan. Mikä kunta on 

sellainen, jossa ei ole peruspalveluja?  Vaikka lukiovaihtoehdot 

olisi rajattu, kaikilla oppilailla tulee olla kyydit mihin hyvänsä 

näistä tarjotuista lukioista. Hiipuvan koulun vaihtoehdossa tulee 

taata, että pätevää opetusta saadaan. Mikä hyvänsä päätös onkin, 

päätös pitää tehdä demokraattisesti ja kaikkien taiteen sääntöjen 

mukaisesti läpinäkyvällä ja avoimella tavalla.

3. Muut mahdolliset asiat

- Tämän päivän aikana voi vielä laittaa postia kuulemiseen liittyen ja nämä kommentit 
kirjataan muiden yhteyteen.

4. Tilaisuuden päättäminen

Tilaisuus päätettiin klo 14.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi

____/____2014

_____________________________ ____________________________________

Juha Ronkainen Jenny Sirén-Paajonen
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011KUULEMISTILAISUUS LIITTYEN PORLAMMIN YLÄASTEEN JA LUKION

LAKKAUTTAMISEEN JA OPPILAIDEN YLÄKOULU- JA LUKIOVAIHTOEHTOIHIN

Aika: Keskiviikko 29.1.2014 klo 18.00

Paikka: Porlammin yläasteen liikuntasali

1. Tilaisuuden avaus

Sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen avasi tilaisuuden klo 18.05. Puheenjohtajana toimii

Juha Ronkainen, sihteerinä Jenny Sirén-Paajonen.

Ronkainen kertasi sitä, miten tiedottaminen koulun tilanteesta on edennyt. Ronkainen ja

kunnanjohtaja Tiina Heikka pitivät aloituspuheenvuorot, jonka jälkeen ovat vuorossa yleisön

kommentit.

Juha Ronkainen:

Kunnassa on lakkautettu kouluja ennenkin. Yleensä koulun lakkauttaminen on aktiivista

toimintaa, nyt on tilanne päinvastainen, sillä jos mitään ei tehdä, koulu lakkaa koska ei ole

tiloja. Nyt ei voi vain odottaa, koska aika tulee vastaan. Valitettavasti tila määrittää tässä

tapauksessa palvelutasoa. Valtuuston talousarviopäätös on tehty ja siinä rahaa ei ole varattu

koululle, mutta virallista lakkauttamispäätöstä ei ole vielä tehty. On huomioitava, että lukion

lakkautusta säätelevät eri lait kuin peruskoulun.

(Liite: Hallintolain mukainen vaikutusmahdollisuuksien varaaminen)

Tiina Heikka:

Elokuussa on todettu koulun tilanne. Koulun lakkauttamisen taustalla eivät ole säästösyyt,

vaan se, ettei koulu ole enää rakennuksena käyttökelpoinen.

Artjärven oppilaiden siirtyminen Orimattilaan kouluun heikensi Porlammin koulun tilannetta,

mutta Lapinjärvi on pärjännyt Myrskylän kanssa kohtuullisesti. Molemmista kunnista olisi

täytynyt löytyä tahtoa koulun jatkamiselle.

Keskustelua on herättänyt se, eikö lasten kuljetus maksa. Lähtökohtana on, että

vastaanottava kunta maksaa kuljetukset. Opetuksesta ei tule säästöjä, mutta lasten vieminen

muihin kuntiin ei myöskään tule kalliimmaksi.

(Liite: Vaikutusmahdollisuuksien varaaminen 29.1.2014)

Juha Ronkainen:

Kaikki yhteenvedot saa pyydettäessä kirjallisena.

Lukiokoulutuksen tukemista on leikattu reilusti, eli vaikka lukio on aiemmin tuottanut hyvin,

se ei tee sitä enää. Myrskylä ei maksa muuta kuin kotikuntakorvauksen, mutta

oppilaskohtainen hinta ylittää sen.
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Oppilailta kysyttiin, mihin kouluun he haluaisivat jos opetus Porlammilla lakkaa. Elimäen

kannatus oli selkeästi suurin, Myrskylä huolehtii omasta perusopetuksestaan. Käytännössä

lapinjärveläiset menisivät joko Loviisaan tai Elimäelle. Lukiolaisten tilanne on haastavampi,

koska heidät on hallintopäätöksellä otettu Porlammin lukion oppilaiksi, joten heidän

sijoittelunsa ei ole yksinkertaista. Mahdollisten tulevien koulurakennusten kunto on kysytty ja

niistä tiedotetaan. Nykyiset yläasteen oppilaat laitetaan joko Elimäelle tai Loviisaan tai sitten

hajautetaan eri kouluihin toiveiden mukaisesti. 6.-luokkalaiset voitaisiin sijoittaa kaikki

samaan kouluun. Lukion suhteen voidaan tehdä kuten Hollolassa, eli lopetetaan toiminta ja

siirretään oppilaat muihin lukioihin, tai sitten lukiolaiset opiskelevat loppuun Porlammin

lukiossa sovelletussa järjestelmässä, uusia oppilaita ei oteta sisään.

(Liite: Hallintolain mukainen vaikutusmahdollisuuksien varaaminen)

2. Pyydetyt puheevuorot: OAJ, Porlammin lukion oppilaskunta, Suomen Lukiolaisten Liiton Uudenmaan

piiri, Porlammin keskustan yrittäjät, vanhempien työryhmä

OAJ:n Lapinjärven ja Myrskylän paikallisyhdistys, puheenjohtaja Kirsi Nurkkala: (Liite: 

OAJ:n Lapinjärven ja Myrskylän paikallisyhdistyksen näkökulma Porlammin yläkoulun ja 

lukion lakkauttamiseen)

Porlammin lukion oppilaskunnan luottamusmies, edunvalvoja Kim Kujala:

Oppilaskunta ei tule hyväksymään päätöstä lukion lakkauttamisesta. Toisen asteen koulutus

on pohja tuleville korkeakouluopinnoille; hyvän, palkitun lukion lakkauttamisella on suuri

merkitys tyhjän päälle jääville oppilaille.

Opetussuunnitelma voidaan tehdä käytännössä koulukohtaisesti: Porlammilla abivuonna on

pakollisia kursseja kuten ai 6, muissa lukioissa ko. kurssi voi olla sijoitettu toiselle

opiskeluvuodelle, eli ensi vuoden abi ei voikaan suorittaa kurssia ensi syksynä uudessa

koulussa mikä taas tarkoittaa valmistumisen lykkääntymistä. Kuljetusmatkat kasvavat.

Kunnan ei tarvitse järjestää kuljetuksia, mutta julkisen liikenteen ollessa rajallista on

lukiokoulutuksen tarjonta käytännössä sama kuin peruskoulutuksen. Artjärveltä ainoa

vaihtoehto on käytännössä Orimattilan lukio. Täällä olevat artjärveläiset ovat jo valinneet

Porlammin Erkon sijasta, nyt heidät siirretään Erkkoon. Kunta, joka on moraalisesti ja

juridisesti vastuussa kouluun valituista oppilaista, on vastuussa siitä, että oppilaille

järjestetään opetus vaihtoehtoisissa kouluissa. Yksi vaihtoehto ei ole vaihtoehto vaan pakko.

Jos kunnassa olisi tahtoa, ehkä uuden koulun perustukset olisi jo valettu, tai sitten ei. Tahtoa

ei kuitenkaan näy löytyvän. Lain mukaan lukiota ei voi noin vain lopettaa, vaan siihen sisältyy

velvollisuuksia. Hollolassa on sama tilanne: kyseenalaista on, haluammeko jäädä historiaan

Hollolan kanssa tällaisella lukion lopettamisella. Taloustilanne ja oppilasennuste ovat

inhorealistisia, mutta väitän, että kysymys on kuitenkin tahdosta. Jos kukaan ei investoi tai

tee mitään, meillä säilyy tilanne, jossa vain annetaan asioiden tapahtua. Palveluja on, kohta

niitä on vähemmän. Mikä on sellaisen kunnan tarkoitus, jossa ei ole palveluja? Toisen asteen

koulutuksen tarjoaminen kunnassa on palvelu, josta ei pitäisi tinkiä. Oppilastilanteen

kehitykselle ei ehkä voi tehdä mitään, mutta vaikutukset näkyvät ensin alakoulussa. Mikä on

kunnan suunnitelma alakoulutuksen suhteen? Hilda Käkikosken koulu ei sijainne kauaa

Porlammilla, kun yläkoulu poistuu eikä oppilaita ole alakouluunkaan. Kirkonkyläkeskeinen

kunta on edessä: siinä keskustassa on yksi suomen- ja yksi ruotsinkielinen alakoulu, ei muuta.
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Onko se oikein? Minusta ei. Oppilaskunta tulee olemaan aktiivinen ja vähintä mitä voimme

vaatia, on se, että päättäjät pysyvät uppoavassa laivassa loppuun asti.

Oppilaskunta tulee taistelemaan.

Suomen Lukiolaisten Liitto on myös jättänyt kannanottonsa (liite).

Juha Ronkainen:

Vaihtoehdot ovat siirtyminen toiseen lukioon tai lukion hoitaminen loppuun Porlammilla.

Lukiolaisista saa rahaa, joten tulevat koulut varmasti tarjoavat tarvittavat kurssit, jotta

opiskelu ei vaikeudu. Emme voi tarjota muita lukiovaihtoehtoja kuin ne, joihin pääsette ja

joihin voitte kulkea. Tiedostamme, että alakouluista vähenevät oppilaat, tästä on keskusteltu

myös viime vuosina.

Tuomas Villikka, lapinjärveläinen yrittäjä:

Porlammin kylän keskustan yrittäjät ovat laatineet kirjoituksen (liite: Mahdollisen yläkoulun ja

lukion lopettamisen vaikutukset Porlammin kylän keskustassa sijaitseviin yrityksiin).

Vanhempien työryhmä: Tommi Hovén, lapinjärveläinen, yrittäjä, tulevan yläkoululaisen

huoltaja ja Ismo Perttilä, huolestunut lapinjärveläinen huoltaja:

Uusi tilavaihtoehto (liite: Ehdotus yläkoulun ja lukion tilavaihtoehdoksi).

Juha Ronkainen:

Jaossa on pohja-arviointeja. Koulun tilantarve on laskettu Opetushallituksen suosituksen

mukaan. 400 neliön vähentäminen lienee ihan mahdollista, koska julkista tilaa on paljon.

Tämä menee valtuustolle tiedoksi.

(Liite: Yhteenveto Porlammin yläkoulun ja lukion ratkaisuista).

3. Vapaa keskustelu

Lapinjärven Yrittäjät ry, puheenjohtaja Ritva Lill-Smeds:

Neljä vuotta on nukuttu, nyt kunnanjohtaja on vaihtunut. Ei tämä ole Porlammin vaan koko

kunnan asia. Ruotsinkieliset lapset ovat käyneet vuosia Loviisassa koulua, koska lapsia ei ole

ollut tarpeeksi omaan kouluun. Nyt suomenkieliset lapset viedään myös muualle. Tämä

ratkaisu koskee myös yrittäjiä, koska kuntaan muuttajista voi tulla pulaa. Kaikki kortit pitäisi

katsoa, myös Hovénin ehdotus.
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Juha Ronkainen esitteli yhteenvedon ratkaisuvaihtoehdoista (liite: Yhteenveto Porlammin

yläkoulun ja lukion ratkaisuista).

Ismo Perttilä tarkensi, että Teijo-taloissa kunta tekee vain pohjan tasoituksen ja liitännät,

muissa malleissa kunnan pitää tehdä muutkin pohjatyöt.

Lapinjärveläinen huoltaja Markku Lautamäki:

Miksi Hannu Niemi ei ole paikalla kun keskustellaan näistä asioista? Miksei tätä ole tutkittu?

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ulla Onnila:

Ennen kuin on ratkaisumalli, joka voidaan yleisesti hyväksyä, ei tahtoa löydy. Niemeä on turha

syyttää, virkamiehet ovat tehneet hyvää työtä. Oppilasennusteet ovat epävarmuustekijä ja

niistä riippuu paljolti, ollaanko valmiita investoimaan.

Juha Ronkainen:

On esitetty, että Hilda Käkikosken koulun oppilaat siirrettäisiin muualle ja yläkoulu siirtyisi

Hildan tiloihin (sekamalli), mutta koulussa sijaitsevien asuintilojen käyttämistä opetustiloina

säätelevät tiukat julkisen rakentamisen määräykset. Muutokset maksaisivat arviolta 800 000

euroa.

Kim Kujala:

Missä vika on, jos ei virkamiehissä? Ehkei nykyisissä, mutta jossain on vika, kun vettä sataa

sisään. Onko koulun käyttäjissä vika, kun koulu homehtuu ympäriltä? Ratkaisut vaikuttavat

kalliilta, onko niitä mahdollista toteuttaa pienemmällä budjetilla? Onko lähdetty liikkeelle

siitä, että piirretään uusi koulu hinnasta välittämättä, vai onko lähdetty siitä, että

rakennetaan halvin mahdollinen ratkaisu?

Tiina Heikka:

Mielikuvani on, että viranhaltijat ovat hoitaneet asiaa vilpittömässä mielessä. Ei ole ollut

mitään virkamiesten toiveratkaisua, tai korkeintaan se, että saataisiin koulu säilytettyä.

Juha Ronkainen:

Koulut maksavat, hintoja löytää Googlesta. Hinnat vastaavat laskelmien hintoja.

Ismo Perttilä:

Teijo-talojen hintaan kuuluu suunnittelu, rakentaminen, kuljetus ja asennus.
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Kunnanvaltuutettu Thomas Antas:

Vanhempien työryhmän suunnitelman hinta sisältää vain talot, jonka lisäksi tehdään

pohjatyöt, olemassa olevien tilojen remontit jne. Ronkaisen mallissa hinta sisältää myös

liikuntasalin korjauksen. Internetistä löytyy koulujen hintoja, seitsemän miljoonaa on hirveän

alhainen hinta.

Juha Ronkainen:

Huokoisia materiaaleja ei saa siirtää pois homekoulusta, joten sisustuksetkin pitää ostaa. Olen

arvioinut käyttömenojen nettoa, lakkauttaminen nettona on n. 700 000 euroa sisältäen

kotikuntakorvauksen perusosan. Jos oppilaita on vain esim. 40, netto on 400 000, kun taas jos

koulu jää, on pakko säilyttää tietty perustaso eikä menoista voi tinkiä samassa suhteessa kuin

oppilaat mahdollisesti vähenevät.

Rehtori Marketta Takkala:

Kiitän kaikkia, jotka ovat käyttäneet aikaa asioiden suunnitteluun, ikävä, ettei se näytä

johtavan mihinkään. Alusta asti olisi pitänyt tehdä enemmän yhteistyötä kaikkien kunnan

päättäjien ja virkamiesten sekä koulun rehtorien kesken. Itse olemme tyrkyttäneet itseämme

mukaan, mutta ehkä liian myöhään. Risuja ja ruusuja kaikille.

Erja Junna, kuntalainen, huoltaja, porlammilainen:

Ismo ja Tommi, kannatan mallianne ja olette tehneet hyvää työtä. Myrskylä voisi hyväksyä

tämän, koska kyseessä on pysyvä ratkaisu. Toivon, että valtuutetut kääntävät tämän kortin ja

miettivät, olisiko tämä ratkaisu.

Juha Ronkainen:

Sivistyslautakunta kokoontuu 5.2., esitys tulee silloin. Kunnanhallitus on 17.2.,

kunnanvaltuusto 26.2. ja silloin tulee ehdotus siitä, mitä tehdään. Kiitän siitä, että olette

tulleet vaikuttamaan. Kirjallisen kannanoton voi lähettää perjantaihin saakka. Kaikkea tietoa

saa sähköpostilla.

Kim Kujala:

Aikataulu on tiukka, mutta olisiko se ollut näin tiukka, jos olisimme heränneet ajoissa?

Kannustan omalta osaltani kaikkia, jotka vielä pyrkivät ratkaisuja esittämään ja toivon, että

vielä löytyisi toinen vaihtoehto. Nyt on kiire, tuska ja ahdistus. Viimeisiä viedään, kohta on

helmikuu ja pitää tehdä päätös siitä, missä koulutus järjestetään syksyllä. Kaikki ovat varmasti

harmissaan siitä, että joudumme täällä tänään olemaan. Ei tämä kunta houkuttele asumaan

täällä, jos tällaisia ratkaisuja tehdään. Herää kysymys siitä, mitä verorahoilla saa. Kun
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kuntaliitos tulee, tulee kurjuus jatkumaan. Jos koulu kerran lopetetaan, ei se tule kuntaan

palaamaan.

Tiina Heikka:

Kiitos paikallaolijoille, ottakaa yhteyttä Juhaan tai minuun, jos haluatte materiaaleja.

Mielellämme teemme yhteistyötä.

4. Tilaisuuden päättäminen

Tilaisuus päätettiin klo 19.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi

____/____2014

_____________________________ ____________________________________

Juha Ronkainen Jenny Sirén-Paajonen



Kirjallinen mielipide lukiolaisten kuulemistilaisuuteen liittyen

Me Porlammin lukion opiskelijat emme hyväksy Lapinjärven kunnan aikeita lopettaa 
Porlammin lukio 1.8.2014 alkaen.

Porlammin lukion opiskelijat on valittu lukioon rehtorin toimesta hallintopäätöksellä. 
Katsomme, että päätös lakkauttaa Porlammin lukio ennen kuin kaikki lukion opiskelijat 
ovat saaneet lukio-opintonsa päätökseen, ei noudata hyvää hallintotapaa rikkoen 
hallintolakia, jonka mukaan kansalaisten pitää voida luottaa viranomaisten päätöksiin.

Näkemyksemme mukaan kouluun valituilla lukiolaisilla on oikeus suorittaa opintonsa 
loppuun Porlammin lukiossa.

Lapinjärvellä 22. tammikuuta 2014

Porlammin lukion oppilaskunnan puolesta

Henna Kontinen
Hallituksen puheenjohtaja

Roni Hyväkkä
Hallituksen varapuheenjohtaja





HALLINTOLAIN MUKAINEN

VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN

VARAAMINEN

29.1.2014
Porlammin koulukeskus

Sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen



Tiedottaminen

• Tiedote lehdistölle, huoltajille ja henkilöstölle

kunnanhallituksen talousarvion valmisteluohjeesta

21.11.2013

• Tiedotustilaisuus oppilaille ja henkilöstölle

21.11.2013

• Avoin tiedotustilaisuus 21.11.2013

• Lukiolaisten kuuleminen 22.1.2014

• Vaikutusmahdollisuuksien varaaminen 29.1.2014



Mihin voi vaikuttaa?

• Yläkoulun ja lukion lakkauttamiseen

• Koulusopimuksiin



Väestökehitys Lapinjärvellä
Â©; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 - 2013
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Väestörakenteen kehitys Lapinjärvellä

 Â©; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 - 2013
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Oppilasmäärät ja oppilasennusteet:
Kuva1: Lapinjärven ikäluokat kieliryhmittäin jouluna 2012 (Tilastokeskus)



Oppilasmäärät ja oppilasennusteet:
Kuva2: Lapinjärven ja Myrskylän yhteenlasketut suomenkieliset ikäluokat

jouluna 2012



Oppilasennuste:
ikäluokkiin perustuva ennuste

Yläkoulussa oppilaita vuonna Oppilasta_L+M Oppilasta_L+M+10

2013 126 126

2014 128 128

2015 117 127

2016 103 113

2017 110 120

2018 100 110

2019 105 115

2020 94 104

2021 107 117

2022 101 111

2023 100 110

2024 88 98

2025 92 102

• .



Opetuksen kustannukset
Menot 2013 ja tulot 2014

Yläkoulu Lukio
Menot tekninen 217889,5 95110
Menot sivistys 1212282 492130
Menot yhteensä 1430171,5 587240
(Oppilaskohtainen kustannus) 11351

Tulot sivistys 774760 502908
Netto -655411,5 -84332

• Yläkoulun ja lukion nettokustannus (-655 411 )

rahoitetaan valtionosuuksin ja verotuloin.

• Teknisen kuluissa huomioitu sähkö, lämmitys,

kiinteistönhoito ja ruokakustannukset.



Oppilaskohtaisen kustannuksen

kehitys

• Kuluja voidaan leikata lähinnä opetuskustannuksista.

• Mikäli kustannukset saataisiin Myrskylän maksaman

kotikuntakorvauksen tasolle pitäisi toiminnasta

leikata välittömästi 150 000 euroa.

Vuosi Hinta/oppilas (€)

Myrskylä 
maksaa: 
(peruosa*1.35)

Verrattuna Myrskylän 
maksamaan 
kotikuntakorvaukseen

2010 8428 8450,757 1,00
2011 9559 8571,5415 1,12
2012 10848 9349,884 1,16
2013 11351 9651,58 1,18



Toimintaedellytykset niukalla

rahoituksella
• Tarvittava 150 000 euron leikkaus toteutettaisiin

pienentämällä tuntikehystä nykyisestä 300 tunnista

250 tuntiin.

• Seurauksena valinnaisuus vähenee ja opetusryhmät

kasvavat.

• Tämä voidaan tehdä!



Toimintaedellytykset niukalla

rahoituksella
• Ongelmana pienenevän oppilasmäärän haaste.

• Jos oppilaita on vaikkapa kymmenen prosenttia

nykyistä vähemmän (113), tulisi toiminnasta leikata n.

130 000 lisää.

• Epävarmuustekijänä lukion tulevaisuus tilanteessa,

jossa valtion rahoitusta leikataan.



Vaihtoehdot

• Väistötila syksyllä 2014 (=> uusi koulu)

– Sekamalli

– Siirtotilamalli

• Uusi koulu (syksyllä 2017 ?)

– Keskitetty kouluratkaisu

– Hajautettu suomenkielinen yhtenäiskoulu

• Valmista pysyvää tilaa jo syksyllä 2014?

• Koulusopimukset



Missä oppilaat asuvat?
(lapinjärveläiset 7.-8. -luokkalaiset ja lukion 1.-2. -luokkalaiset)

• Punainen: 7.-8. -

luokkalaiset

• Vaalea sininen:

5.-6. -

luokkalaiset

• Turkoosi: lukion

1.-2. -

luokkalaiset



Mihin oppilaat haluavat?
Kysytty oppilailta ja heidän huoltajiltaan 20.1.2014 kirjallisesti

Myrskylän kunta on teettänyt vastaavan kyselyn.

Koulu Orimattila Elimäki Loviisa Joku muu Yhteensä
Pukaro 5.-6. 0 8 0 1
Hilda 5.-6. 3 7 1 0
Kirkonkylä 5.-6. 0 3 13 0
Yläkoulu 7.-8. 3 28 6 1

Yhteensä 6 46 20 2 74
Prosenttiosuus 0,08 0,62 0,27 0,03

Orimattila Elimäki Loviisa Askola Yhteensä
Lukio 1.-2. 6 1 8 2 17

Prosenttiosuus 0,35 0,06 0,47 0,12



Vaihtoehto:
Lapinjärven kunnan yläkoulun oppilaat jaettaisiin Loviisan Myllyharjun ja Orimattilan

(ja Askolan) yläkoulun kesken.
Nyt: yläkoulu 126 oppilasta (Myrskylä 53, Lapinjärvi 59, Orimattila 10, muut 4)

Lukio 55 opiskelijaa (Myrskylä 17, Lapinjärvi 25, Orimattila 12, muut 1)

• Orimattila (Yhteensä 56):

7. lk = 12 (Myrskylä 12)

8. lk = 24 (Myrskylä 22, Orimattila 2)

9. lk = 20 (Myrskylä 17, Orimattila 3)

• Lukio: Orimattila (Yhteensä 19):

1.lk = ? "Hallinnollisesti Porlammin

lukioon ei otettaisi uusia

oppilaita"

2.lk = 15 (Myrskylä 7, Orimattila 7,

Askola 1)

3.lk = 4 (Myrskylä 2, Orimattila 2)

• Loviisa tai Kouvola (Yhteensä 70):

7. lk = 22 (Lapinjärvi 22)

8. lk = 21 (Lapinjärvi 21)

9. lk = 27 (Lapinjärvi 26)

• Lukio: Loviisa tai Kouvola

(Yhteensä 20):

1.lk = ? "Hallinnollisesti Porlammin

lukioon ei otettaisi uusia

oppilaita"

2.lk = 12 (Lapinjärvi 12)

3.lk = 8 (Lapinjärvi 8)



Huomioitavaa

• Koulumatkan pituus:
– Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen

ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon

ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. (Perusopetuslaki 628/1998 § 6).

• Koulurakennuksen kunto
– Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. (Perusopetuslaki

628/1998 § 29).

• Koulun opetustarjonnan laatu ja laajuus

(opetusryhmien koko, valinnaisaineet)

• Huoltajien mielipiteet

• Kunnan strateginen yhteistyösuunta



Vaihtoehdot koulusopimuksissa

• 1) Oppilaat yhteen kouluun

– Loviisaan tai

– Elimäelle

• 2) Oppilaat jaetaan kahteen tai kolmeen

kouluun asuinpaikkansa mukaisesti.



Vaihtoehdot lukiolaisten kanssa

• Lukio lakkautetaan suoraan, kuten Hollola
tekee.

• Lukion 2. ja 3. –luokkalaisille tarjotaan
mahdollisuus käydä lukionsa loppuun
vaihtoehtoisissa tiloissa vaihtoehtoisin
järjestelyin.

– Kaksi tai kolme opettajaa, verkkokursseja ja
yhteistyötä. Tilat kirjastossa ja Hilda Käkikosken
koululla.



Yhteenveto Porlammin yläkoulun ja lukion ratkaisuista
Valmistelu: Kunnanjohtaja Tiina Heikka, sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen ja tekninen johtaja Hannu Niemi

Ei koulua

(koulusopimukset)

Uusi koulu (tilaratkaisu

syksyllä 2014)

Uusi koulu (lopullinen tavoite)

Vaihtoehd

on nimi

Koulun lakkauttaminen Sekamalli Siirtotilamalli Keskitetty kouluratkaisu Hajautettu suomenkielinen yhtenäiskoulu (useita vaihtoehtoja)

Vaihtoehd

on kuvaus

1: Koulusopimus

Porlammin yläkoulun oppilaat
siirtyvät opiskelemaan joko
Elimäen tai Loviisan
yläkouluihin tai molempiin.
Yksittäisiä oppilaita
mahdollisesti Orimattilaan.

2: Sekamalli

Syksystä 2014 alkaen
muodostetaan
yhtenäiskoulu ja Hilda
Käkikosken oppilaat
siirretään Kirkonkylän
kouluun ja Pukarolle.
Oppilaaksiottoalueet
tarkistetaan.

Hilda Käkikosken
koulusta otetaan
luokkatilat ja asuntosiipi
koulun käyttöön ja tämän
lisäksi Cramolta tilataan
n. 500 neliötä siirtotiloja.

3: Siirtotilamalli

Syksystä 2014 alkaen
muodostetaan
suomenkielinen
yhtenäiskoulu ja
Cramolta tilataan n. 1400
neliötä siirtotilaa, johon
koko koulun
opetustoiminta siirretään
syksystä 2014 alkaen.

4: Suomenkielinen
yhtenäiskoulu

Suomenkielinen
yhtenäiskoulu:  Koko
Lapinjärven
suomenkielinen
opetustoiminta keskitetään
Hilda Käkikosken,
Taitotalon ja uuden
kiinteistön muodostamaan
uuteen koulukeskukseen
Porlammille

5: Kaksikielinen uusi
koulu

Kaksikielinen koulu:
Koko Lapinjärven
opetustoiminta (myös
ruotsinkielinen)
keskitetään Hilda
Käkikosken, Taitotalon ja
uuden kiinteistön
muodostamaan uuteen
koulukeskukseen
Porlammille

6: Kaksikielinen alakoulu ja uusi
yläkoulu ja lukio

Kaksikielinen uusi  koulu: Yläkoulu- ja
lukiotoiminta keskitetään Porlammille
(mahdollisesti pieni alakoulu myös) ja
alakoulutoiminta keskitetään
Kirkonkylälle uuteen yhteiseen
kiinteistöön.

7: Suomenkielinen hajautettu
yhtenäiskoulu

Suomenkielinen hajautettu
yhtenäiskoulu: Yläkoulu- ja
lukiotoiminta keskitetään
Porlammille (mahdollisesti pieni
alakoulu myös) ja
alakoulutoiminta keskitetään
Kirkonkylälle nykyisiin
kiinteistöihin.

8: Meijerikoulu:

Hallinnon

järjestämi

nen

Sivistystoimen hallintoa
voidaan tulevaisuudessa
keventää

Vaihtoehdossa
sivistystoimenjohtajan
virka muutetaan
hallinnollisen rehtorin
viraksi, joka toimii
esittelijänä
sivistyslautakunnassa ja
sen suomenkielisessä
jaostossa. Kapellby
skolan rehtori toimii
ruotsinkielisen jaoston
esittelijänä. Vapaa-
aikatoimen hallinto
järjestetään vapaa-aika
jaoston alle
kunnanhallituksen
alaisuuteen.

Yksiköiden päivittäistä
toimintaa ohjaamaan
nimitetään
apulaisrehtorit, joiden
toimenkuva rajoitetaan
koskemaan pedagogista
johtamista.

Vaihtoehdossa
sivistystoimenjohtajan
virka muutetaan
hallinnollisen rehtorin
viraksi, joka toimii
esittelijänä
sivistyslautakunnassa ja
sen suomenkielisessä
jaostossa. Kapellby
skolan rehtori toimii
ruotsinkielisen jaoston
esittelijänä. Vapaa-
aikatoimen hallinto
järjestetään vapaa-aika
jaoston alle
kunnanhallituksen
alaisuuteen.

Yksiköiden päivittäistä
toimintaa ohjaamaan
nimitetään
apulaisrehtorit, joiden
toimenkuva rajoitetaan
koskemaan pedagogista
johtamista.

Vaihtoehdossa
sivistystoimenjohtajan virka
muutetaan hallinnollisen
rehtorin viraksi, joka toimii
esittelijänä
sivistyslautakunnassa ja sen
suomenkielisessä jaostossa.
Kapellby skolan rehtori
toimii ruotsinkielisen
jaoston esittelijänä. Vapaa-
aikatoimen hallinto
järjestetään vapaa-aika
jaoston alle
kunnanhallituksen
alaisuuteen.

Yksiköiden päivittäistä
toimintaa ohjaamaan
nimitetään apulaisrehtorit,
joiden toimenkuva
rajoitetaan koskemaan
pedagogista johtamista.

Vaihtoehdossa
sivistystoimenjohtajan
virka muutetaan
hallinnollisen rehtorin
viraksi, joka toimii
esittelijänä
sivistyslautakunnassa ja
sen suomenkielisessä
jaostossa. Kapellby skolan
rehtori toimii
ruotsinkielisen jaoston
esittelijänä. Vapaa-
aikatoimen hallinto
järjestetään vapaa-aika
jaoston alle
kunnanhallituksen
alaisuuteen.

Yksiköiden päivittäistä
toimintaa ohjaamaan
nimitetään apulaisrehtorit,
joiden toimenkuva
rajoitetaan koskemaan
pedagogista johtamista.

Vaihtoehdossa sivistystoimenjohtajan
virka muutetaan hallinnollisen rehtorin
viraksi, joka toimii esittelijänä
sivistyslautakunnassa ja sen
suomenkielisessä jaostossa. Kapellby
skolan rehtori toimii ruotsinkielisen
jaoston esittelijänä. Vapaa-aikatoimen
hallinto järjestetään vapaa-aika jaoston
alle kunnanhallituksen alaisuuteen.

Yksiköiden päivittäistä toimintaa
ohjaamaan nimitetään apulaisrehtorit,
joiden toimenkuva rajoitetaan
koskemaan pedagogista johtamista.

Vaihtoehdossa
sivistystoimenjohtajan virka
muutetaan hallinnollisen rehtorin
viraksi, joka toimii esittelijänä
sivistyslautakunnassa ja sen
suomenkielisessä jaostossa.
Kapellby skolan rehtori toimii
ruotsinkielisen jaoston
esittelijänä. Vapaa-aikatoimen
hallinto järjestetään vapaa-aika
jaoston alle kunnanhallituksen
alaisuuteen.

Yksiköiden päivittäistä toimintaa
ohjaamaan nimitetään
apulaisrehtorit, joiden
toimenkuva rajoitetaan
koskemaan pedagogista
johtamista.

Vaihtoehdossa
sivistystoimenjohtajan virka
muutetaan hallinnollisen
rehtorin viraksi, joka toimii
esittelijänä
sivistyslautakunnassa ja sen
suomenkielisessä jaostossa.
Kapellby skolan rehtori
toimii ruotsinkielisen
jaoston esittelijänä. Vapaa-
aikatoimen hallinto
järjestetään vapaa-aika
jaoston alle
kunnanhallituksen
alaisuuteen.

Yksiköiden päivittäistä
toimintaa ohjaamaan
nimitetään apulaisrehtorit,
joiden toimenkuva
rajoitetaan koskemaan
pedagogista johtamista.



Vaihtoehd

on nimi

Koulun lakkauttaminen Sekamalli Siirtotilamalli Keskitetty kouluratkaisu Hajautettu suomenkielinen yhtenäiskoulu (useita vaihtoehtoja)

Talouden

näkökulm

a

Käyttömenot (netto):
-714 820 € (2014)
–387 600 (arvio 2024)

Lisäksi: -300 000 €

(taitotalon muutostyöt: -300
000)

Käyttömenot:
Käyttömenojen laskennassa on
arvioitu, että 70 lapinjärveläistä
oppilasta opiskelee
kotikuntakorvauksen hinnalla
lähikunnan yläkoulussa.

Koulusopimusneuvotteluissa
lähdetään siitä oletuksesta, että
vastaanottava kunta järjestää
opetuksen
kotikuntakorvauksella, joka
vuonna 2014 on 10211,72€
oppilasta kohden.

Käyttömenojen
nettoarvioinnissa tulee
huomioida, että lapinjärven
ikäluokat pienenevät, joten
suomenkielisiä yläkoululaisia
on vuonna 2022 vain 38.
Vuonna 2024 maksetaan
kotikuntakorvaus menoja siis
nykytasolla 387600 euroa.

Investointi:

Välittömät kustannukset
kiinteistön purusta ovat 350
000€ (arvio)

Lisäksi talousarviossa on
varattu 300 000 euroa
Taitotalon muutostöihin.

Käyttömenot (netto):
-522 009 € (2014)
-676 770 € (arvio 2015)

Investointi: -890 000 €

Lisäksi: -550 000€

(Cramo)

Käyttömenot:
Käyttömenojen
laskennassa on lähdetty
siitä, että vuoden 2014
alkuperäiseen
talousarvioon tehdään
150 000 euron leikkaus
ja teknisen toimen
kustannukset pysyvät
samoina.

Käyttömenojen
nettoarvioinnissa tulee
huomioida, että
Artjärven kuntaliitoksen
vaikutukset näkyvät
lopullisina vasta vuoden
2015 tuloissa, jolloin
kotikuntakorvaukset
tippuvat yläkoulun osalta
noin 620 000 euroon.

Investointi

Tarkat laskelmat
edellyttäisivät
arkkitehtisuunnittelua ja
laajempaa teknisen
selvitystä koskien juuri
asumiskiinteistön
muuttamista
opetustiloiksi.

Tekninen toimi on
laskelmissaan arvioinut
vaihtoehdon kolmen
vuoden kustannusten
olevan Lapinjärvelle n.
1440 000€, josta Hilda
Käkikosken koulun
muutostöihin on varattu
795 000 euroa, Cramon
siirtotiloihin 550 000
euroa ja

Käyttömenot (netto):
-522 009 € (2014)
-676 770 € (2015)

Lisäksi: -1747 907€

Käyttömenot:
Käyttömenoissa on
lähdetty siitä, että vuoden
2014 alkuperäiseen
talousarvioon tehdään
150 000 euron leikkaus ja
teknisen toimen
kustannukset pysyvät
samoina.

Käyttömenojen
nettoarvioinnissa tulee
huomioida, että Artjärven
kuntaliitoksen
vaikutukset näkyvät
lopullisina vasta vuoden
2015 tuloissa, jolloin
kotikuntakorvaukset
tippuvat yläkoulun osalta
noin 620 000 euroon.

Investointi:

Tekninen johtaja Hannu
Niemi on pyytänyt
Cramo Oy:lta tarjouksen,
jonka mukaan on laskettu
siirtotiloille seuraavat
kustannukset:

• 1. vuoden
kustannukset
(kiinteät + vuokra)
979 700€

• 2. vuoden
kustannukset
(kiinteät + vuokra)
283 353€

• 3. vuoden
kustannukset
(kiinteät + vuokra)
484 854 €

Käyttömenot (netto):
Ei arvioitu

Investointi: 7 225 920€

Käyttömenot:
Käyttömenot vuosiluokkien
7.-9. opetuksessa voidaan
olettaa säilyvän leikatulla
tasolla, jolloin nettomenot
lienevät vuoden 2015
luokkaa; -676 770 €.

Yhtenäiskouluratkaisussa
tulee huomioida
alakoulujen käyttömenoihin
kohdistuva 100 000 euron
säästö, joka edellyttäisi
kahden luokanopettajan
viran lakkauttamista.

Lisäksi luvassa olisi
huomattava teknisen toimen
kulujen säästö toimintojen
keskittämisen vuoksi.

Investointi:

Lapsimäärä: 305

OPH:n tila-ohjelma -
olemassa olevat neliöt=
5060-1300=3760

Tilaohjelma*neliöhinta=
3760*1842=
6925 920€

Lisäksi Hilda Käkikosken
koulu tulee korjata
vastaamaan nykyaikaisia
opetustiloja. Arvio 300
000€

Käyttömenot (netto):
Ei arvioitu

Investointi: 7 275 900 €

Käyttömenot:
Käyttömenot
vuosiluokkien 7.-9.
opetuksessa voidaan
olettaa säilyvän leikatulla
tasolla, jolloin nettomenot
lienevät vuoden 2015
luokkaa; -676 770 €.

Kouluratkaisussa tulee
huomioida alakoulujen
käyttömenoihin
kohdistuva 100 000 euron
säästö, joka edellyttäisi
kahden luokanopettajan
viran lakkauttamista.

Lisäksi luvassa olisi
huomattava teknisen
toimen kulujen säästö
toimintojen keskittämisen
vuoksi.

Investointi:

Lapsimäärä: 385

OPH:n tila-ohjelma -
olemassa olevat neliöt=
5250-1300=3950

Tilaohjelma*neliöhinta=3
950*1842=
7275 900 €

Käyttömenot (netto):
Ei arvioitu

Investointi: 8 657 400€

Käyttömenot:
Käyttömenot vuosiluokkien 7.-9.
opetuksessa voidaan olettaa säilyvän
leikatulla  tasolla, jolloin nettomenot
lienevät vuoden 2015 luokkaa; -676 770

€.

Kouluratkaisussa tulee huomioida
alakoulujen käyttömenoihin kohdistuva
100 000 euron säästö, joka edellyttäisi
kahden luokanopettajan viran
lakkauttamista.

Investointi:

Koulu Porlammille:
Lapsimäärä: 180
OPH:n tila-ohjelma - olemassa olevat
neliöt= 3050-1300=1750

Tilaohjelma*neliöhinta=1750*1842=
3223 500€

Uusi koulu kirkonkylälle:

Lapsimäärä: 200
OPH:n tila-ohjelma - olemassa olevat
neliöt= 3450-500(liikuntahalli)=2950

Tilaohjelma*neliöhinta=2950*1842=
5433 900€

YHTEENSÄ: 8 657 400€

Käyttömenot (netto):
Ei arvioitu

Investointi: 3223 500€

Käyttömenot:
Käyttömenot vuosiluokkien 7.-9.
opetuksessa voidaan olettaa
säilyvän leikatulla tasolla, jolloin
nettomenot lienevät vuoden 2015
luokkaa; -676 770 €.

Kouluratkaisussa tulee
huomioida alakoulujen
käyttömenoihin kohdistuva 100
000 euron säästö, joka
edellyttäisi kahden
luokanopettajan viran
lakkauttamista.

Investointi:

Lapsimäärä: 180

OPH:n tila-ohjelma - olemassa
olevat neliöt= 3050-1300=1750

Tilaohjelma*neliöhinta=1750*18
42=
3223 500€

Käyttömenot (netto):
Ei arvioitu

Investointi: yli 7 859 000€

Käyttömenot:
Käyttömenot vuosiluokkien
7.-9. opetuksessa voidaan
olettaa säilyvän leikatulla
tasolla, jolloin nettomenot
lienevät vuoden 2015
luokkaa; -676 770 €.

Investointi:

Investointi on laskettu
sivistystoimen
valmisteleman tilaohjelman
perusteella
arkkitehtuuritoimisto
Arkhaltia Oy:n toimesta.



keittiöjärjestelyihin ja
muihin kuluihin 95 000
euroa. Summa ei sisällä
sivistystoimen toiminnan
siirron kustannuksia.

Välitön rahoitustarve
vuodelle 2014 on 1110
000 euroa, jotta
toimintaa voitaisiin
jatkaa syksyllä 2014.

Mikäli asuinkiinteistöstä
ei voida tehdä
opetustilaa, joudutaan
tilaamaan enemmän
Cramoa =>
Remontointikustannukse
t laskevat, mutta Cramon
kustannukset vastaavasti
nousevat.

• Kustannukset

yhteensä 1 747

907€

Lisäksi tulevat
sivistystoimen toiminnan
siirrosta aiheutuvat
kustannukset.

Hyvää -Ei uudisrakennusinvestointia
-Suuremman lukion laajempi
kurssitarjonta
-Suuremman yläkoulun
mahdollisuudet

-Ratkaisu alakoulujen
osalta
-Yläkoulu ja lukio
säilyvät

-Yläkoulu ja lukio
säilyvät

-Yläkoulu ja lukio säilyvät
-Luontevasti toimiva
yhtenäiskoulu
-Houkutteleva uusi koulu

-Yläkoulu ja lukio
säilyvät
-Luontevasti toimiva
yhtenäiskoulu
-Kieliryhmien välinen
vuoropuhelu ja yhteistyö
nykyistä laajemmin
-Houkutteleva uusi koulu

-Yläkoulu ja lukio säilyvät
-Kieliryhmien välinen vuoropuhelu ja
yhteistyö nykyistä laajemmin
-Kaksi uutta houkuttelevaa koulua

-Yläkoulu ja lukio säilyvät
-Houkutteleva uusi koulu

-Yläkoulu ja lukio säilyvät

Huonoa -Koulumatkat pitenevät
-Kunta menettää yläkoulun ja
lukion

-Hilda Käkikosken koulu
lakkautetaan
-Siirtotilojen kustannus

Siirtotilojen kustannus -Koulumatkat pitenevät
-Uudisrakennusinvestoinnin
suuruus

-Koulumatkat pitenevät
Uudisrakennusinvestoinni
n suuruus

-Uudisrakennusinvestoinnin hinta -Uudisrakennusinvestoinnin
hinta

-Meijeritilan käyttöönotto
opetustarkoitukseen maksaa
enemmän kuin uuden
vastaavan rakentaminen.

Johtopäät

ös

Muuta

huomioita

vaa

Alkuperäinen vaihtoehto uuden molempien kieliryhmien yhteisen koulun rakentamiseen Ingermaninkylään siviilipalveluskeskuksen yhteyteen haudattiin Myrskylän päättäjien ilmaistua varsin suorasanaisesti yhteistyöpalaverissa 24.9.2013, etteivät he
ole kiinnostuneita tulemaan kouluun Lapinjärven kirkonkylälle. Myskylä on tämän jälkeen jäänyt odottamaan Lapinjärven kunnan aloitetta kouluasian etenemisessä. Myrskylän päättäjät tyrmäsivät myös varsin selkeästi sivistystoimenjohtajan
ehdotuksen siitä, että takeena yhteistyöstä Myrskylä tulee mukaan maksamaan väistötilan kustannuksia.

Lapinjärven ja Myrskylän kokoiset kunnat voisivat keskittämällä opetustoiminnan Porlammille ylläpitää kaksisarjaista yhtenäiskoulua. Keskusteluissa ajatus ei ole saanut laajempaa poliittista kannatusta Lapinjärven tai Myrskylän päättäjien
keskuudessa.

Oppilasmääriä tulevaisuudessa arvioitaessa on päätöksenteossa käytetty olemassa olevien oppilasmäärien lisäksi tilastokeskuksen tietoja Lapinjärven ja Myrskylän ikäluokista kieliryhmittäin.



Käyttömenojen laskennasta:

12.12.2013 tarkistettu Porlammin yläkoulun oppilaskohtainen hinta vuoden 2013
osalta on 11 400€ sisältäen teknisen toimen kulut ja kiinteistön poistot.

Nykyisillä teknisen toimen menoilla yläkoulun käyttömenoista tulisi leikata heti
(syksystä 2014 alkaen) 150 000 euroa (3 virkaa), jotta yläkoulutoiminnan jatkaminen
olisi paperilla yhtä edullista kuin koulun lakkauttaminen. Lukiotoimintaan tulisi
kohdistaa n. 50 000 euron leikkaus (1 virka).

Vuoden 2014 talousarvion lukion nettokustannus on 456130 €. Teknisen lukiolle
jyvitetyt menot ovat 95110€, jolloin lukio maksaa Lapinjärven kunnalle nykyisellä
järjestelyllä 551240€. Opetus- ja kulttuuritoimen 17.12.2013 päivätyn päätöksen
mukaisesti Lapinjärven kunnalle myönnetään 502 908€:n rahoitus lukiokoulutuksen
järjestämiseen.

Hallitusohjelman mukaisesti lukion yksikköhintaa leikataan vuoden 2015
rahoituksessa, joka vaikuttaa suoraan Lapinjärven saamaan lukiorahoitukseen. Pienten
lukioiden rahoituksen leikkauksesta ei olla puhuttu, mutta lukiorahoitusta leikataan
yleisesti.

Uudisrakennuksesta:

Uuden kiinteistön kustannusten arviointi on tapauskohtaista ja edellyttää vähintään ammattitaitoista kustannuslaskelmaa. Esimerkkinä voidaan todeta meijerikoulun
kustannusarvio (n. 7900 000+kiinteistön osto. Käytännössä kohtalaisella varmuudella tiedetään ainoastaan Meijerivaihtoehto ja vastaavalla tilaohjelmalla laadittu
uusirakennuksen hinta.

Uudisrakennuksen yhteydessä neliöhinnaksi voidaan valita vaikkapa insinööritoimisto Metsärinne Oy:n uudisrakennuksen yhteydessä käyttämä neliöhinta 1842€
(alv. 0%).

Oletetaan, että Hilda Käkikosken koulun bruttoneliöt ovat n. 800 neliötä. Taitotalon vastaava ala on n.500 neliötä, jolloin valmista pinta-alaa on n. 1300 neliötä.
Hilda Käkikosken osalta on oletettu, ettei asuinhuoneistoa voida ottaa opetuskäyttöön.  Oletetaan lisäksi, että liikuntahallia ei korjata tai sitä korjataan
uudisrakennusta vastaavalla summalla.

Opetushallitus on julkaissut internetsivuillaan opetuskiinteistön bruttoneliölaskelmat, jotka riippuvat kiinteistössä opiskelevien lasten määrästä. Laskelmat eivät ole
määrääviä, mutta kuitenkin suuntaa antavia.

Hinnat eivät sisällä pihasuunnittelua, liittymärakenteita tai sivistystoimen kustannuksia.

Uudisrakennuksen hintaa arvioitaessa on otettava huomioon välttämättömän siirtymävaiheen kustannukset, jotka ovat vaihtoehdosta riippuen ainakin  1500 000 €
tai 1 747 907 €. Halvimmillaan yläkoulu- ja lukiotoiminnan jatkaminen on valitsemalla syksyn tilaratkaisuksi vaihtoehdon kaksi ja lopulliseksi tavoitteeksi
vaihtoehdon seitsemän, jolloin arvioidut kokonaiskustannukset olisivat 4 723 500 €. Investointia voi vielä pienentää luopumalla vaihtoehdossa seitsemän
lukiotoiminnasta omaehtoisesti, jolloin tilaa tarvittaisiin vain n. sadalle oppilaalle. Tällöin tilantarve Hilda Käkikosken ja Taitotalon lisäksi olisi n. 1350 nelimetriä,
jonka arvioidut kustannukset olisivat n. 2 486 700€. Tällöin halvimman ratkaisun kokonaiskustannukset jäisivät arviolta 3 986 700 euroon.



Tilastotietoa	  oppilasmäärän	  kehityksestä	  

	  
	  
Ensimmäisessä	  taulukossa	  esitellään	  Tilastokeskuksen1	  tietojen	  perusteella	  Lapinjärven	  ja	  
Myrskylän	  ikäluokkien	  koot	  kieliryhmittäin.	  	  
	  
	  
Taulukko	  1:	  Lapinjärven	  ja	  Myrskylän	  ikäluokat	  kieliryhmittäin	  

 ikä suom. ruots. muut  suom. ruots. muut 
suomenkieliset 
yhteensä (L+M) 

Lapinjärvi 0 12 5 1 Myrskylä 22 1 0 34 
31.12.2012 1 13 13 1 31.12.2012 16 2 0 29 
 2 13 9 1  16 3 0 29 
 3 12 10 1  18 1 1 30 
 4 25 10 0  16 1 1 41 
 5 11 19 0  19 5 0 30 
 6 15 13 1  21 4 0 36 
 7 10 8 0  18 5 0 28 
 8 23 17 0  18 3 1 41 
 9 14 7 1  17 3 0 31 
 10 19 8 0  19 3 0 38 
 11 22 8 0  12 1 0 34 
 12 22 12 1  23 2 0 45 
 13 26 16 0  17 2 0 43 
 14 21 9 0  20 1 0 41 
 15 23 8 0  22 1 0 45 
 16 19 8 0  25 3 0 44 
 17 16 8 0  25 2 0 41 
 18 24 7 1  23 2 2 47 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://193.166.171.75/database/StatFin/vrm/vaerak/vaerak_fi.asp  
	  



Lapinjärven	  kunnan	  osalta	  on	  mielenkiintoista	  vertailla	  myös	  ikäluokkia	  kieliryhmittäin.	  	  	  
	  
Kuva	  1:	  Lapinjärven	  ikäluokat	  kieliryhmittäin	  

	  
	  
	  
Porlammin	  yläkulun	  kannalta	  on	  olennaista	  suomenkielisten	  ikäluokkien	  yhteenlaskettu	  
koko.	  	  
	  
Kuva	  2:	  Myrskylän	  ja	  Lapinjärven	  suomenkieliset	  ikäluokat	  yhteensä	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Taulukon	  1	  perusteella	  voidaan	  muodostaa	  malli	  oppilasmäärän	  kehitykselle	  kahdessa	  
tapauksessa:	  Muualta	  (Myrsylä,	  Lapinjärvi)	  ei	  saada	  ollenkaan	  oppilaita.	  Muualta	  opiskelee	  
kymmenen	  oppilasta	  joka	  vuosi.	  	  

Viimeisessä	  sarakkeessa	  esitellään	  konsultti	  Raila	  Oksasen	  marraskuussa	  2011	  tekemä	  
ennuste	  Porlammin	  yläkoulun	  oppilasmäärän	  kehittymisestä	  lukuvuoteen	  2015-‐2016	  asti.	  
Oksanen	  perusti	  arvionsa	  Lapinjärven	  ja	  Myrskylän	  ikäluokkien	  kokoon	  ja	  ennusti	  Artjärveltä	  
opiskelevan	  tulevina	  vuosina	  yhteensä	  kolmesta	  viiteen	  oppilasta	  lukuvuosittain.	  (Oksanen,	  R:	  
Lapinjärven	  koulutoimen	  kehittämissuunnitelma	  2011-‐2015.)	  

	  

Taulukko	  2:	  Ikäluokkiin	  perustuvat	  oppilasennusteet	  

Yläkoulussa oppilaita vuonna Oppilasta_L+M Oppilasta_L+M+10* Oksanen (2011) 
2013 126 126 127 
2014 128 128 127 
2015 117 127 116 
2016 103 113  
2017 110 120  
2018 100 110  
2019 105 115  
2020 94 104  
2021 107 117  
2022 101 111  
2023 100 110  
2024 88 98  
2025 92 102  

*Arviossa	  on	  lisätty	  lukuvuodesta	  2015	  alkaen	  kymmenen	  oppilasta	  koulun	  vahvuuteen	  	  
Myrskylän	  ja	  Lapinjärven	  ulkopuolelta.	  	  
	  
	  
Kuva	  3:	  Ikäluokkiin	  perustuvat	  oppilasennusteet	  

	  
	  
	  
	  








