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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Lill-Smeds ja Osmo
Kärnä.
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61 § PORLAMMIN KOULUKESKUKSEN KUNTOKARTOITUS (LIITE)

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

______________
Tekninen lautakunta 4.9.2013 § 50:

Porlammin koulukeskuksen kuntoa ja sisäilmaa koskeva tutkimusraportti on
valmistunut 27.8.2013. Tutkimustulosten perusteella kiinteistö on koko-
naisvaltaisen korjauksen tarpeessa tai toisena vaihtoehtona on kokonaan
uuden koulukiinteistön rakentaminen.

Tutkimusten perusteella ongelmia on yläpohjassa, ulkoseinissä sekä lattia-
rakenteissa.

Yläpohjan suurimpina ongelmina ovat vesikatteen heikko kunto, ilmansul-
kukerroksen epätiiveyskohdat, lämmöneristeen liian vähäinen määrä sekä
yläpohjan heikko tuulettuvuus. Ulkoseinärakenteissa havaittiin puutteita
mm. höyrynsulussa, joka on aiheuttanut kosteuden tiivistymistä ulkoseinä-
rakenteisiin. 1.kerroksen lattian kosteudet olivat kohonneet monin paikoin,
tiloista löydettiin myös kohonneita VOC-pitoisuuksia.

Kuntotutkimuksen tuloksista käsitellään Porvoon terveydensuojelun kanssa
pidettävässä palaverissa 30.8.2013. Sisäilmanpuhdistimien hankkiminen
koulun tiloihin on aloitettu. Saaduista tutkimustuloksista ja jatkotoimenpi-
teistä pidetään tiedotustilaisuudet koulun henkilökunnalle sekä oppilaiden
vanhemmille.

Tutkimusraportti on kokonaisuudessaan esityslistan liitteistä.

EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää:
- pyytää kunnanhallitukselta / -valtuustolta lisämäärärahaa si-

säilmanpuhdistimien vuokraamiseen
- pyytää kunnanhallitukselta / -valtuustolta lisämäärärahaa

terveysvalvonnan määräysten täyttämiseksi

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti
______________

Porvoon terveydensuojelun 2.9.2013 päivätyssä lausunnossa kehotetaan La-
pinjärven kuntaa ryhtymään seuraaviin toimenpiteisiin:
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• Porlammin koulun käytössä oleviin huonetiloihin tulee välit-
tömänä toimenpiteenä asentaa ilmanpuhdistimet. Ilmanpuhdistimien
tulee olla toiminnassa viimeistään 15.10.2013.

• Väistötilojen hankinta koulun käyttöön tulee käynnistää pikai-
sesti. Väistötilat tulee ottaa käyttöön viimeistään syyslukukauden 2014
alusta lukien. Selvitys väistötilojen hankinnasta ja niiden käyttöön oton
aikataulusta tulee toimittaa terveydensuojeluun 31.12.2013 mennessä.

• Oppilaiden terveydentilaa tulee seurata aktiivisesti yhteistyös-
sä kouluterveydenhuollon kanssa. Oppilaita ja heidän vanhempiaan tu-
lee opastaa koulutiloihin yhdistettyjen oireiden ilmoittamiskäytännöistä.
Oireileville oppilaille tulee tarvittaessa tarjota mahdollisuus siirtyä opis-
kelemaan muihin tiloihin. Selvitys oppilaiden terveydentilan seurantaan
liittyvistä käytännön järjestelyistä tulee toimittaa terveydensuojeluun
15.10.2013 mennessä.

Kaikkiin vaadittuihin toimenpiteisiin on jo ryhdytty. Koulun henkilökunnan
ja huoltajien tiedotustilaisuudet järjestettiin Porlammilla torstaina 5.9.2013.
Oppilaita on tiedotettu asiasta perjantaina 6.9.2013.

Tekninen johtaja Hannu Niemi on läsnä pykälän käsittelyn aikana.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- keskustella asiasta.
- merkitä asian tiedoksi.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi tekninen johtaja Hannu Niemi esitteli kun-
tokartoituksen tuloksia ja käynnistettyjä toimenpiteitä. Niemen esityksen
jälkeen sivistystoimenjohtaja toi lautakunnalle tiedoksi kunnanhallituksen
9.9.2013 tekemän päätöksen, jonka myötä sivistystoimen tulee ”selvittää
mahdollista yhteistyötä naapurikuntien kanssa suomenkielisen yläkoulu- ja
lukio-opetuksen osalta lokakuun loppuun mennessä”. Lautakunnassa todet-
tiin koulukeskustelun käyvän sekä Lapinjärven että Myrskylän kunnissa
vilkkaana.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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62 § VALMISTAVA OPETUS

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen. P. 040 556 1109

Lapinjärven kunnassa ilmenneen tarpeen mukaan Porlammin yläkoulun ja
Hilda Käkikosken koulun muodostamassa koulukeskuksessa on aloitettu
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistava opetus. Opetus on keski-
tetty Porlammille, koska Lapinjärven kunnassa vain siellä voidaan antaa
kaikkien luokka-asteiden mukaista perusopetusta. Lisäksi kahden koulun
muodostama laaja ammatillinen yhteisö (luokanopettajat, aineenopettajat,
erityisopettaja) takaa parhaat edellytykset uuden opetusmuodon aloittami-
selle kunnassa.

Syyslukukauden alkamisen jälkeen keskustelua on käyty myös mahdolli-
suudesta vaihtaa valmistavan opetuksen järjestämispaikaksi Pukaron ala-
koulu oppilaiden kotipaikkaan vedoten. Pukaron koulun etuna olisi myös se,
että opetuksen piiriin voitaisiin lukea mahdollisesti muitakin oppilaita, joi-
den myötä kunnan saama valtionosuus nousisi.

Asiasta järjestettiin Lapinjärven suomenkielisten koulujen rehtorien ja asi-
anomaisten opettajien kesken keskustelutilaisuus Porlammilla 26.8.2013,
jossa oli läsnä myös sivistyslautakunnan puheenjohtaja Päivi Lempiö. Kes-
kustelutilaisuudessa sovittiin seuraavista linjauksista valmistavan opetuksen
suhteen Lapinjärven kunnassa:

• Lukuvuonna 2013-2014 valmistavaa opetusta järjestetään
Porlammin yläkoulun ja Hilda Käkikosken koulun muodostamassa
Porlammin koulukeskuksessa.

• Lukuvuonna 2013-2014 tarjotaan S2/R2 opetusta yksi tunti
viikossa muissa kouluissa. S2/R2 –opetukseen haetaan valtionavustusta.

• Lukuvuodesta 2014-2015 eteenpäin valmistavan opetuksen
luokkamuotoista opetusta tarjotaan aina kun oppilaita on kolme tai
enemmän.

• Suomenkielinen valmistavan opetuksen luokka sijoitetaan op-
pilaiden kotipaikan tai iän mukaan seuraavasti:

-Valmistava luokka on Porlammilla, mikäli oppilaiden joukos-
sa on yläkoulun oppilaita.
-Mikäli valmistavaan opetukseen osallistuu vain alakoulun
oppilaita, järjestetään opetus siinä lähikoulussa, jonka piiriin
valtaosa oppilaista kuuluu.
-Epäselvissä tapauksissa valmistavan opetuksen luokan jär-
jestämispaikan päättää sivistystoimenjohtaja.
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• Kapellby skolassa järjestetään luokkamuotoista valmistavaa
opetusta aina kun oppilaita on vähintään kolme.

• Mikäli valmistavaan opetukseen kuuluvia oppilaita on vä-
hemmän kuin kolme, heidät sijoitetaan omiin lähikouluihinsa tarjoten
S2/R2 opetusta vähintään kaksi tuntia viikossa tarpeen mukaan.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se jatkaa Porlammilla aloitettua luokkamuotoista val-

mistavaa opetusta lukuvuonna 2013-2014.
- että se hyväksyy muutoin yllä olevat valmistavan opetuk-

sen linjaukset.

KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun aikana sivistyslautakunnan pu-
heenjohtaja Päivi Lempiö ehdotti, että valmistava opetus siirretään Pukaron
koululle. Jäsen Markku Rantanen kannatti Lempiön ehdotusta valmistavan
opetuksen siirrosta Pukaron koululle.

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta
poikkeava kannatettu ehdotus. Sovittiin, että ne jotka kannattavat esittelijän
ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Lempiön ehdotusta ää-
nestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Lindfors, Enqvist, Ny-
bondas, Kärnä ja Lill-Smeds kannattivat esittelijän ehdotusta ja Lempiö,
Rantanen ja Kaukoranta-Laaksonen kannatettua Lempiön ehdotusta. Esitte-
lijän ehdotuksesta oli tullut sivistyslautakunnan päätös äänin 5-3.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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63 § VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (LIITE)

Valmistelijat: Sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen,
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Johanna Mäki
Erityislastentarhanopettaja Marinka Ehrukainen

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet
(http://www.oph.fi/download/48802_valmistavaops_2009.pdf) velvoittaa
opetuksen järjestäjää laatimaan valmistavan opetuksen opetussuunnitelman.
Opetussuunnitelma liitetään osaksi Lapinjärven kunnan perusopetuksen
opetussuunnitelmaa.

Esittelijä: Sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Lapinjärven kunnan val-
mistavan opetuksen opetussuunnitelman liitteen mukaisesti.

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta käsitteli valmistavan opetuksen opetus-
suunnitelmaa ja teki siihen yhteisymmärryksessä tarvittavia muutoksia. Si-
vistyslautakunnassa todettiin, että mikäli valmistavaa tai ruotsi toisena kie-
lenä opetusta tarjotaan Kapellby skolassa, tulee opetussuunnitelma silloin
kääntää ja muokata ruotsinkielisen opetuksen tarpeisiin. Käsittelyn jälkeen
esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Lapinjärven kunnan val-
mistavan opetuksen opetussuunnitelman korjatun liitteen mu-
kaisesti.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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64 § ANOMUS/TIEDUSTELU: SUOMEN PUNAISEN RISTIN LAPINJÄRVEN OSASTO
(LIITE)

Suomen Punaisen Ristin Lapinjärven osasto on ryhmänjohtaja Marika Ke-
tomäen allekirjoittamalla anomuksellaan pyytänyt saada käyttöönsä yhden
huoneen Lapinjärven kunnan omistamasta niin sanotusta eläinlääkärin ta-
losta. Puolet talosta toimii tällä hetkellä nuorisotilana, mutta loput kiinteis-
töstä on ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamisen jäljiltä tyhjillään.

Esittelijä: Sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- keskustella yleisistä yhdistystoiminnan tukemisen periaat-

teista Lapinjärvellä.
- keskustella eläinlääkärin talon käytöstä.
- merkitä asian tiedoksi.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi sivistystoimenjohtaja totesi, että koska ky-
seessä on vuokrasopimusasia tai kiinteistön hallintaan liittyvä asia, tulee
asia siirtää toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi. Lapinjärven kunnan
hallintosäännön mukaan kunnan kiinteistöjen isännöinnistä ja vuokrauk-
sesta vastaa tekninen lautakunta. Hallintolain (434/2003) pykälän 21 mu-
kaan asiakirja on viipymättä siirrettävä toimivaltaisen viranomaisen käsi-
teltäväksi. Sivistystoimenjohtaja totesi käsittelyn lopuksi tehneensä asian
käsittelyssä henkilökohtaisen virheen ohjaamalla Ketomäen osoittamaan
kirjeensä sivistyslautakunnalle. Käsittelyn lopuksi esittelijä muutti ehdo-
tustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää siirtää asian välittömästi teknisen
lautakunnan käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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65 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistystoimenjohtajan päätökset
§ 39-77

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa
saatetuiksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tietoonsa saa-
tetuiksi ja päätti, ettei se käytä otto-oikeuttaan.



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 12.9.2013 11

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät

61,64,65

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

62, 63

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-
vaatimus-
viranomainen
ja  -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Lapinjärven Sivistyslautakunta
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Oikaisuvaa-
timuksen
sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk-
sin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
PL 120, 00521  HELSINKI

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika                     päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika                    päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-
kuun.

Valituskir-
jelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- Päätös, johon haetaan muutosta
- Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- Muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL
21 §:ssä säädetään.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §  nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa

Valitusasia-
kirjojen toi-
mittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim-
mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty-
mistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                 Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite                                   Pykälät

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan
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