
Sivistyslautakunnan kaksi toimintasuunnitelmaa kunnanhallituksen ja valtuuston

päätöksenteon tueksi

Sivistyslautakunta ei koe tarpeelliseksi ohjeistaa kunnanhallitusta koulun lakkauttamisen

suhteen. Sivistyslautakunta ohjaa sivistystoimen palveluita talousarviossa varattujen

resurssien puitteissa sille toimintaan osoitetuissa kiinteistöissä. Sivistyslautakunta antaa

kuitenkin kunnanvaltuustolle kaksi toimintasuunnitelmaa tai visiota päätöksenteon tueksi.

Sivistyslautakunnan näkemyksen mukaan Lapinjärven kunta ei tulevaisuudessa voi saada

kaikkea, vaan sen täytyy priorisoida investointejaan ja toimintaansa. Sivistyslautakunnan

näkemyksen mukaan vain toinen seuraavista suunnitelmista on nykytilanteessa realistisesti

toteutettavissa. Käytännössä Lapinjärven kunta investoi ja keskittyy joko alakouluverkon ja

varhaiskasvatuksen kehittämiseen tai ottaa riskin ja panostaa yläkoulu- ja lukiotoimintaan

laskevasta oppilasennusteesta ja lukion rahoituksen pienentymisestä huolimatta.

Suunnitelma 1: Uusi suomenkielinen yhtenäiskoulu Porlammilla

Mikäli kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto katsoo mahdolliseksi, että Lapinjärven

kunnassa on edelleen syksyllä 2014 suomenkielinen yläkoulu ja lukio, ehdottaa

sivistyslautakunta seuraavaa toimintamallia, jotta toimintaa voidaan jatkaa

kustannustehokkaammin.

Visio: Kahdessa toimipisteessä toimiva hajautettu yhtenäiskoulu ja lukio, jonka

toimintaa ohjaa oppilaskeskeinen pedagogiikka ja moderni oppimiskäsitys.

Houkuttelevuus: Kotoisa ja turvallinen yläkoulu ja persoonallinen lukio

Hallinto: Yhtenäiskoulua johtaa yksi rehtori, joka toimii samalla lukion rehtorina.

Kussakin perusopetuksen toimipisteessä on oppilashuollosta vastaava

apulaisrehtori. Yläkoulun apulaisrehtori on kokonaistyöajassa.

Toiminta: 1. vaihe syksyllä 2014:

Kolme alakouluyksikköä, yläkoulu ja lukio muodostavat hallinnollisesti

yhtenäisen yhtenäiskoulun, jolla on yhteinen lukujärjestys ja yhteinen rehtori.

Yhtenäiskoulun opettajaresurssia tarkastellaan suhteessa jokaiseen yksikköön.

Syksyn 2014 lukujärjestys laaditaan keskitetysti siten, että taataan järkevät virat

yläkoulun aineenopetukseen.

Yläkoulun tuntikehys syksyllä 2014 on 250 tuntia (vrt. 301 nyt). Alakoulujen

tuntikehykset tarkistetaan vastaamaan Itä-Uudenmaan yleistä tasoa.

Lukiotoimintaa tehostetaan verkko-opetuksen osalta. Lukion toimintamenoja

tulee supistaa suhteessa pienenevään rahoitukseen.

2. vaihe syksyllä 2015:

Yhdistetään Kirkonkylän ja Pukaron koulujen luokat 1-6 Kirkonkylälle, siirretään

Kirkonkylän koulun suomenkielinen esiopetus Peikkolaakson päiväkotiin.



Vaihtoehto on kuvattu tarkemmin sivistyslautakunnan keväällä 2013 laaditussa

opetuksen järjestämissuunnitelmassa luvussa 5.2.1.

Välittömänä toimenpiteenä keväällä 2014 tulee saattaa päätöksen yt –

neuvottelut, joissa tarkastellaan yllä olevien toimenpiteiden vaikutuksia

henkilöstöön ja tehdään päätökset Pukaron koulun lakkauttamisesta.

Toimitilat Opetustiloiksi ehdotetaan 1500 neliömetrin suuruisen valmiselementtiratkaisun

hankkimista. Toimitilojen tulee olla käytössä syksyllä 2014. Mikäli uusiin tiloihin

päästään vasta vuoden 2015 alussa, tulee Porvoon terveydensuojelun kanssa

sopia asiasta. Liikuntahalli tulee korjata.

Toiminnan taloudellisuus

Tavoitteeksi asetetaan, että vuositasolla (2016) säästöä kertyy perusopetuksen

osalta 200 000 (yläkoulu 150 000, alakoulu 50 000) ja lukion osalta 50 000.

Investointitarve

Tekninen toimi selvittää asiaa kunnanhallituksen käsittelyyn, mutta 3 000 000

€:lla voitaisiin hankkia n. 1500 neliötä valmiselementtitilaa, jonka lisäksi

tulisivat vielä liikuntahallin korjauskustannukset.

Uhka: Alakoulujen huono kunto ja yläkoulun toimintaedellytysten heikkeneminen

oppilasmäärän vähentyessä. Lukion lakkauttaminen.

Suunnitelma 2: Kehittyvät hyväkuntoiset alakoulut ja varhaiskasvatus

Vaihtoehtoisesti Lapinjärven kunta voi panostaa alakoulujensa kehittämiseen ja

suunnata investointirahansa niiden peruskorjaukseen.

Visio: Lähellä oleva päivähoito ja turvalliset alakoulut

Houkuttelevuus: Laadukas ja turvallinen alakoulu ja kattavat päivähoitopalvelut

Toiminta: Lapinjärven kunta turvaa kolmella kylällä päivähoitopalvelut, koska

päivähoitoon ei järjestetä kuljetusta kunnan toimesta. Suomenkielinen

yläkoulutoiminta järjestetään koulusopimuksen turvin lähikunnassa.

Ryhmäperhepäiväkotien profiilia nostetaan.

1. vaihe syksyllä 2014:

Alakoulujen tuntikehykset tarkistetaan vastaamaan Itä-Uudenmaan yleistä tasoa.

Hallinto: Suomenkielisillä kouluilla on yksi rehtori, ruotsinkielisen koulun rehtori toimii

myös ruotsinkielisen jaoston puheenjohtajana. Ruotsinkielistä ja suomenkielistä

opetustoimea kehitetään rinnakkain, mutta ruotsinkielinen opetustoiminta

integroituu läheisesti Loviisan kanssa ja suomenkielinen opetustoimi tekee

läheistä yhteistyötä suomenkielisen yläkouluopetuksen järjestäjän kanssa.



Opetussuunnitelmat ja tuntijaot sovitetaan yhteen yläkoulut järjestävien

kaupunkien kanssa.

Toimitilat: Alakoulutoimintaa tarkastellaan toiminnan laadullisesta näkökulmasta.

Alakoulun järjestämiseksi pyritään löytämään paras ratkaisu, joka takaisi

opetustoiminnan jatkamisen Lapinjärvellä missä tahansa tulevaisuuden

tilanteessa. Alakoulun/alakoulujen koulurakennukset ovat joko uusia tai

täydellisesti peruskorjattuja.

Porlammin ryhmäperhepäiväkoti siirretään meijerin tiloista Hilda Käkikosken

koulun yhteyteen Taitotalon muutettuihin tiloihin.

Toiminnan taloudellisuus

Tavoitteeksi asetetaan, että vuositasolla (2016) säästöä kertyy perusopetuksen

vähintään 50 000 euroa toiminnan keskittämisestä.

Investointitarve

Alakoulujen peruskorjaukseen ja Taitotalon muutostöihin tulee varata rahaa.

Liikuntahallin korjausta tulee harkita.

Uhka: Kiihtyvä muuttotappio.


