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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 Timo Virtala ja Annika
 Lindfors.
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1 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSMENETTELY

Valmistelija ja esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040
556 1109

Sivistyslautakuntaa koskevat määräykset kunnan hallintosäännöstä sekä
opetuspalveluiden että varhaiskasvatuspalveluiden eri toimijoiden vallan- ja
vastuunjako ovat liitteenä. Kokouksessa käydään läpi kielikysymys ja –eti-
ketti, esteellisyys- ja noudattamisetiketti, vaitiolovelvollisuus sekä otto-
oikeuden käyttö.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- sivistyslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukausi kuukauden

toisena torstaina kello 18.00.
- kokouspaikkana on kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25.
- esityslistat lähetetään lautakunnan jäsenille, kouluille, tiedotusvälineille

sekä Myrskylän edustajille.
- esityslistat liitteineen lähetetään sähköisesti.
- esityslistat ovat nähtävinä kunnan internetsivuilla.
- kokouskutsu esityslistan muodossa toimitetaan yllä mainituille tahoille

viimeistään neljä päivää ennen kokousta.
- sivistystoimenjohtaja tiedottaa tarvittaessa päätöksistä kokousta seuraa-

van päivän aikana.
- pöytäkirja on tarkastettavana kunnantoimistossa kolmantena työpäivänä

kokouksen jälkeen, ellei erikseen toisin sovita.
- sivistyslautakunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnantoi-

mistossa viikon kuluttua kokouksesta.

KÄSITTELY: Kokouksessa käsiteltiin liitteen mukaisesti sivistyslautakun-
nan työskentelyyn liittyviä hallintosäännön kohtia, sekä hyvään hallintoon
liittyviä periaatteita koskien salassapitoa ja luottamuksellisuutta. Käsittelyn
jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että pääsääntöiseksi kokoontu-
misajaksi sovittiin 18.30.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- sivistyslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukausi kuukauden

toisena torstaina kello 18.30.
- kokouspaikkana on kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25.
- esityslistat lähetetään lautakunnan jäsenille, kouluille, tiedotusvälineille

sekä Myrskylän edustajille.
- esityslistat liitteineen lähetetään sähköisesti.
- esityslistat ovat nähtävinä kunnan internetsivuilla.
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- kokouskutsu esityslistan muodossa toimitetaan yllä mainituille tahoille
viimeistään neljä päivää ennen kokousta.

- sivistystoimenjohtaja tiedottaa tarvittaessa päätöksistä kokousta seuraa-
van päivän aikana.

- pöytäkirja on tarkastettavana kunnantoimistossa kolmantena työpäivänä
kokouksen jälkeen, ellei erikseen toisin sovita.

- sivistyslautakunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnantoi-
mistossa viikon kuluttua kokouksesta.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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2 § UIMAHALLI

Kunnanhallitus 5.11.2012 § 176

Mats Antas on 19.10.2012 jättänyt Helsingin hallinto-oikeudelle kunnallis-
valituksen Lapinjärven kunnanvaltuuston 19.9.2012 § 26 tekemästä päätök-
sestä, joka koskee Porlammilla sijaitsevaa uimahallia (liite).

Helsingin hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitusta hankkimaan valtuuston
lausunnon oheisen valituksen johdosta ja varaa samalla kunnanhallitukselle
kunnan puhevallan käyttäjänä tilaisuus antaa selityksensä asiassa. Asiakir-
joihin pyydetään liittämään valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat
asiakirjat. Asiakirjat on palautettava hallinto-oikeudelle viimeistään
26.11.2012.

Valituksen sisältö.

Valittaja vaatii, että Helsingin hallinto-oikeus
- kumoaa valituksenalaisen Lapinjärven kunnanvaltuuston 26 § sisältä-

män päätöksen, koska esteellisyyden takia käsittelyssä on tapahtunut
menettelyvirhe

- määrää kunnalle päätöksen toimeenpanokiellon, koska päätöksen toi-
meenpano kumoaisi valituksen perusteen.

Antas viittaa valituksessaan mm. kuntalain 52 §:ään jossa edelleen viitataan
luottamushenkilöidenesteellisyydestä viitataan hallintolain 27-30§:iin.

Hallintolain 28.1 § kohdan 5 mukaan henkilö on esteellinen, jos hän on hal-
lituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä,
jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä. Lapinjärven kun-
nanhallituksen jäsenet Benny Engård ja Ulla Onnila, toimivat myös Lapin-
järven Lämpö Oy:n hallituksen jäseninä (liite 4).

Antas toteaa, että valtuusto on 15.12.2011 kokouksessaan talousarvion hy-
väksyminen vuodelle 2012 pykälässä 57 tehnyt päätöksen, että kunnan yk-
sin omistamat kiinteistöt tulee liittää Lapinjärven Lämpö Oy:n Porlammille
rakennettavaan lämpölaitokseen.  Tämä liittämispäätös koskee myös Por-
lammilla sijaitsevaa uimahallikiinteistöä.

Valtuuston 19.9.2012 päätöksen 26 §:n esittelyssä mukana olleiden laskel-
mien mukaan uimahallin lämmityskustannukset ovat olleet 55 265 euroa
vuonna 2011. Uimahallitoiminnan ylläpitoa voidaan yleisen tietämyksenkin
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mukaan pitää runsaasti energiaa kuluttavana toimintana. Jos Porlammin ui-
mahalli suljettaisiin, vähentyisivät kiinteistön lämmityskustannukset todella
merkittävästi.  Näin ollen uimahallin sulkeminen aiheuttaisi huomattavaa
tuottojen pienentymistä Lapinjärven Lämpö Oy:lle.

Tilinpäätöstietojen mukaan Lapinjärven Lämpö Oy:n talous on ollut kireä
(liite3, sivut 2 ja 3). Tulos on ollut negatiivinen. Lisäksi voidaan selvästi to-
deta, että uimahallin lämmityskulujen aiheuttama tuotto suhteessa yhtiön
toimintaan on merkittävää.

Yhteenvetona Antas katsoo, että hallintolain määräykset erityisestä hyö-
dystä täyttyvät tässä tapauksessa. Lapinjärven Lämpö Oy:n hallituksen jäse-
net Benny Engård ja Ulla Onnila ovat näin ollen olleet esteellisiä osallistu-
maan sekä asian valmisteluun kunnanhallituksen jäseninä että päätöksente-
koon kunnanvaltuustossa.

Lapinjärven kunnan lausunto ja selitys

Kuntalain 52 § (365/1995, muutoksen 1034/2003 jälkeen) 1. mom. mukaan
on valtuutettu valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee
henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain (434/2003) 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettua läheistään. Milloin valtuutettu ottaa osaa asian kä-
sittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan mitä kyseisen toimieli-
men jäsenen esteellisyydestä säädetään.

Saman pykälän 2. momentissa todetaan, että muun luottamushenkilön, ti-
lintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä on
voimassa, mitä hallintolain 27–30 §:ssä säädetään.

Hallintolain (434/2003) 28 § 5. momentin mukaan esteellisyys syntyy jos
luottamushenkilö tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on
hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä,
säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai
jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Kuntalain 52 § 4. momentti kuitenkin kumoaa hallintolain 28 §:n 1 mo-
mentin 5 kohtaa; pykälää ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, viranhal-
tijaan tai työntekijään, vaikka tämä olisi mainitussa lainkohdassa tarkoite-
tussa asemassa kunnallisessa liikelaitoksessa, kuntayhtymässä, kuntakon-
serniin kuuluvassa yhteisössä tai säätiössä.

Pykälässä todetaan kuitenkin myös, että henkilö on esteellinen, jos kunnan
ja liikelaitoksen, kuntayhtymän, yhteisön tai säätiön edut ovat ristiriidassa
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keskenään taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osal-
listu asian käsittelyyn.

Kunta päätti jo vuoden 2009 talousarvion yhteydessä, että kunnan tavoite on
korvata öljyn kunnan kiinteistöjen lämmityksessä muilla energialähteillä
vuoteen 2020 mennessä. Talousarviotekstissä todetaan, myös että suurin osa
lämmitysöljystä tulee korvata uusiutuvilla energialähteillä jo viimeistään
vuonna 2015. Kunnan yksin omistama Lapinjärven Lämpö Oy on tähän
mennessä (marraskuu 2012) strategian mukaan rakentanut kaksi biolämpö-
laitosta (Kirkonkylä käyttöön 2010, Ingermaninkylä käyttöön 2011). Vali-
tuksessa mainittu Porlammin laitos otetaan käyttöön alkuvuodesta 2013.

Ottaen huomioon kunnan hyväksytyn strategian ja sen täytäntöönpanon
vuosien 2009-2013 aikana, ei voida sanoa että kunnan ja kunnan yksin
omistama Lapinjärven Lämpö Oy:n edut olisivat ristiriidassa. Kunnan etuna
on ollut öljyn vaihtaminen biopolttoaineeseen ja Lapinjärven lämmön etuna
on ollut biolämpölaitosten rakentaminen ja yhtiön kehittäminen.

Lapinjärven kunta toteaa, että jätetty kunnallisvalitus näin ollen on perus-
teeton.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
- se hyväksyisi yllä mainitun lausunnon Lapinjärven kunnan

selityksenä Helsingin hallinto-oikeudelle.

KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun aluksi kunnanvaltuuston I vara-
puheenjohtaja Mats Antas, kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Ulla
Onnila sekä kunnanhallituksen jäsen Benny Engård ilmoittivat olevansa es-
teellisiä osallistumaan asian käsittelyyn ja poistuivat kokoushuoneesta.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti
-todeta, että kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Mats An-
tas, kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Ulla Onnila sekä
kunnanhallituksen jäsen Benny Engård ovat esteellisiä osal-
listumaan asian käsittelyyn
-ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyisi yllä mainitun lausun-
non Lapinjärven kunnan selityksenä Helsingin hallinto-
oikeudelle.

__________________

Kunnanvaltuusto 14.11.2012 § 39

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja Antaksen valituskirjelmä
liitteenä.
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EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää
-hyväksyä yllä mainitun lausunnon Lapinjärven kunnan seli-
tyksenä Helsingin hallinto-oikeudelle.

KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun aluksi kunnanvaltuuston I vara-
puheenjohtaja Mats Antas sekä valtuutetut Ulla Onnila ja Benny Engård il-
moittivat olevansa esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn.

PÄÄTÖS: Kunnanvaltuusto päätti
-todeta, että kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Mats Antas
sekä valtuutetut Ulla Onnila ja Benny Engård ovat esteellisiä
osallistumaan asian käsittelyyn
-hyväksyä yllä mainitun lausunnon Lapinjärven kunnan seli-
tyksenä Helsingin hallinto-oikeudelle.

___________________

Kunnanhallitus 4.2.2013 § 42

Helsingin hallinto-oikeus on 29.1.2013 antanut päätöksensä uimahalliasias-
sa.

Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja täytäntöönpanokieltovaatimuksen.
Päätös ei ole hallinto-oikeuden mielestä syntynyt virheellisessä järjestykses-
sä eikä syytä täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt. Hallinto-
oikeuden päätös on liitteenä.

Tekninen toimen tilaama uimahallin kuntotutkimus valmistunee lähiaikoi-
na.

EHDOTUS (KJ):Kunnanhallitus päättää
- antaa kunnan tekniselle toimelle luvan käynnistää uima-

hallin korjaustoimenpiteet kuntotutkimuksen perusteella
vuoden 2013 investointitalousarvion puitteissa.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_______________

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
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3 § JOUSTAVA PERUSOPETUS PORLAMMIN YLÄASTEELLA

Valmistelija ja esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen p. 040
556 1109

Sivistyslautakunta20.11.2012 § 74:

Porlammin yläasteella on jo vuosia pohdittu perusopetuksen järjestämistä
vaihtoehtoisella tavalla. Tavallinen perusopetus ei vastaa parhaiten erilais-
ten oppijoiden tarpeita. Nykymuotoinen peruskoulu korostaa teoreettista
asiaosaamista tekevän oppimisen kustannuksella. Vaarana on lahjakkaiden
oppilaiden turhautuminen, keskittymisvaikeudet ja pahimmillaan syrjäyty-
minen jatko-opinnoista yläkoulun jälkeen.

”Joustava perusopetus JOPO® -hanke käynnistyi tammikuus-
sa 2006, kun opetusministeriö myönsi määrärahaa kunnille
koulupudokkaiden aktivointiin tähtäävän toiminnan kehittämi-
seen perusopetuksessa ja toisen asteen nivelvaiheessa. Jousta-
van perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaita, jotka ovat
vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Samalla
pyritään ehkäisemään toisen asteen koulutuksesta pois jää-
mistä ja koulutuksen keskeyttämistä. Toimintamallin avulla
kehitetään perusopetukseen yksilöllisiä, oppilaiden erilaiset
tarpeet huomioivia toimintatapoja ja opetusmenetelmiä. Jous-
tavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten
oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen ryhmiä oli vuonna 2009 noin 100 ja
niissä opiskeli 953 oppilasta.

Toiminnassa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä, johon
osallistuvat peruskoulut, kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terve-
ystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja mahdolliset
nuorten työpajat. Toiminnan tueksi järjestetään alueellista ja
valtakunnallista koulutusta.

Opetus järjestetään noin 10 oppilaan joustavan perusopetuksen
JOPO-ryhmässä. Kouluissa toiminnasta vastaa tiimi, johon
kuuluu opettajan lisäksi nuorisotyöntekijä/sosiaalityöntekijä
tai vastaava. Opetus toteutetaan perusopetuksen opetussuun-
nitelman mukaisesti. Hankkeessa kehitetään perusopetuksen
7—9 luokilla oleville nuorille oppilaan yksilöllisistä elämän-
tilanteista lähteviä opetusjärjestelyjä, toiminnallisia ja työpai-
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notteisia opetus- ja työmuotoja sekä kohdennettuja tuki- ja
neuvontapalveluja. Oppilaan perheen kanssa tehtävällä työllä
on keskeinen asema oppilaan kokonaistilanteen arvioinnissa ja
sopivien työmuotojen valinnassa.

Perusopetuslaki 5 §

Kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta, li-
säopetusta ja kunnan päättämässä laajuudessa perusopetuksen
7–9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perus-
opetuksen toimintaa. Kunta päättää perusopetuksen järjestämi-
sestä muille kuin oppivelvollisille.

Joustavan perusopetuksen toiminnan järjestämisestä säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Perusopetusasetus 9 a §

Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteena on vähentää
perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää
opetusta ja oppimisen ja kasvun tukea. Opetus järjestetään
pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppi-
misympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja
neuvontapalveluita käyttäen.

Perusopetusasetus 9 b § (29.12.2009/1768)

Joustavan perusopetuksen toimintaan voidaan ottaa perus-
opetuksen 7—9 vuosiluokkien oppilas. Poikkeuksellisesti
joustavan perusopetuksen toimintaan voidaan ottaa myös pe-
rusopetuslain 17 §:n 2 momentissa säädettyä erityisopetusta
saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan
perusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa
ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun mu-
kaisena.

Oppilas valitaan joustavan perusopetuksen toimintaan oppi-
laan tai hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen perusteella.
Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan perusteista ja va-
lintamenettelystä. Otettaessa oppilaita joustavan perusopetuk-



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 13.2.2013 11

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

sen toimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valinta-
perusteita.” (Opetus- ja kulttuuriministeriö.)
’

Työryhmä, johon kuuluivat vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, apu-
laisrehtori Marika Ketomäki, erityisopettaja Anni Saarinen, opettaja Johan-
na Mäki, opinto-ohjaaja Nora Enberg, nuorisotyöntekijä Petri Rantapää ja
etsivä –nuorisotyöntekijä Sonja Lindroos, vieraili 9.11. Loviisan Myllyhar-
jun koulussa tutustumassa JOPO –toimintaan.

JOPO –toiminta on nykyisin vakiintunutta toimintaa useilla paikkakunnilla
ja siitä on Myllyharjun koulussa hyviä kokemuksia. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö myöntää toimintaan valtionavustusta laskennallisin perustein syk-
syn tilastointipäivän tilanteen mukaan. Yhden JOPO –oppilaan perushinta
vuonna 2012 oli 3350 €, jolloin kymmenen hengen JOPO –luokkaan saatai-
siin avustusta yhteensä 33 500 €. Toiminnan uudelleenjärjestelyn myötä
koulunkäynninohjaajaresurssia tarkasteltaisiin syksystä 2013 alkaen. Ta-
voitteena olisi, että JOPO –luokan perustaminen ei lisäisi Porlammin ylä-
asteen nettomääräisiä menoja.

Toimintaa varten olisi palkattava mieluiten erityisluokanopettaja ja itse
toimintaa varten (retket, leirit yms.) varten olisi suositeltavaa varata ainakin
10 000 €. Alustavasti arvioiden toimintaan tulisi varata talousarviossa vuo-
dessa noin 65 000 €. Myös noin 20 % nuorisotyöntekijän ajasta tulisi suun-
nata toimintaan. Sivistyslautakunnan tulee huomioida, että valtionavustus
toimintaan maksettaisiin vasta vuoden 2014 valtionosuuksien mukana.
Toiminnan käynnistäminen vuonna 2013 ylittäisi mahdollisesti vuoden
2013 talousarvion noin 20 000 eurolla.

Porlammin koulun apulaisrehtori, työryhmän jäsenet ja opettajakunta ovat
ilmaisseet kiinnostuksensa joustavan perusopetuksen ryhmän perustamisek-
si syksyllä 2013.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se merkitsee asian tiedoksi.
- että se valtuuttaa sivistystoimenjohtaja jatkamaan asian

valmistelua.

KÄSITTELY: Joustavan perusopetuksen suunnittelu sai lautakunnalta
myönteisen vastaanoton. Osalle jäsenistä toiminta oli tuttua jo entuudestaan.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 13.2.2013 12

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

Työryhmä, johon kuuluivat vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, apu-
laisrehtori Marika Ketomäki, erityisopettaja Anni Saarinen, nuorisotyönte-
kijä Petri Rantapää ja etsivä –nuorisotyöntekijä Sonja Lindroos vieraili
edelleen Sipoonjoen yläkoulussa tutustumassa paikalliseen JOPO –toimin-
taan 11.1.2013. Kokemukset olivat rohkaisevia. Sipoonjoen koulussa JOPO
–opetusta toteutettiin kahden aineenopettajan voimin ja malli herätti välit-
tömästi työryhmän kiinnostuksen. Innostuksen myötä hanketta on viety
eteenpäin suunnittelupalavereissa ja Porlammin yläkoulu on ottanut hank-
keen omakseen. Keskiviikkona 6.2.2013 Porlammilla järjestettiin opettaja-
kunnalle ja vanhemmille vapaaehtoinen JOPO –tilaisuus. Viesti henkilö-
kunnalta oli selkeä: Joustavalle perusopetukselle on tilausta.

JOPO –toiminnasta koituvat palkka- ja muut toimintakulut rahoitettaisiin
uusin opetusjärjestelyin. Porlammin yläasteen toisen erityisopettajan virka
on ollut täyttämättä Päivi Virénin siirryttyä rehtoriksi. Erityisopettajan tun-
nit on pyritty jakamaan muille opettajille. Mikäli ensi vuonna kyseiset eri-
tyisopetuksen tunnit jätetään käyttämättä, voidaan JOPO –toiminnasta koi-
tuneet kulut kattaa nykyisen talousarvion puitteissa. Huomioitavaa on kui-
tenkin, että Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionavustusta
saataisiin toimintaan vasta vuodelle 2014, jolloin talousarvio tultaisiin to-
dennäköisesti ylittämään vuonna 2013.

Lapinjärven kunnan hallintosääntö:

§ 84 Talousarvion muutokset

Toimielimen on esitettävä talousarvioon tehtävät, oleelliset

muutokset valtuustolle talousarviovuoden aikana. Tilinpää-

töksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdo-

tusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityk-

sessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin

tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia ta-

voitteita tai tulosarvioita koskevassa muutosesityksessä on

selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että Porlammin yläasteella aloitetaan joustavan perusope-

tuksen ryhmä syksyllä 2013.
- että tarvittavat muutokset Lapinjärven perusopetuksen

opetussuunnitelmaan valmistellaan mainitussa työryhmäs-
sä.

- esittää kunnanvaltuustolle, että joustavan perusopetuksen
ryhmän perustamisen myötä Porlammin yläkoulun käyt-
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tömäärärahoissa 2013 on huomioitava 20 000 euron koro-
tus.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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4 § OPETUKSEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

Valmistelija ja esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen p. 040
556 1109

Kunnanhallituksen esityslista 4.2.2013 § 38:

Sivistyslautakunta laatii, maaliskuun loppuun mennessä,

kouluille henkilöstöresurssin mitoittamiseksi opetuksen jär-

jestämissuunnitelma, joka ulottuu kohtuudella ennustettavissa

olevaan tulevaisuuteen, kuitenkin vähintään lukuvuodelle

2016-2017 asti.

Sivistystoimenjohtaja on valmistellut opetuksen järjestämissuunnitelmaa si-
vistyslautakunnalle. Suunnitelma tulee olemaan kaksiosainen, jonka en-
simmäinen vaihe valmistuu maaliskuun loppuun mennessä. Ensimmäinen
vaihe sisältää henkilöstöresurssin nykytilanteen kuvauksen. Valmistelutyö-
hön on tarkoituksenmukaista nimetä myös lautakunnan edustajat.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää nimetä puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan opetuksen järjestämissuunnitelmaa valmistele-
vaan työryhmään. Työryhmän koolle kutsujana toimii sivis-
tystoimenjohtaja.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että sivistystoimenjohtaja kuulee
jaostojen puheenjohtajia ennen suunnitelman esittelyä lauta-
kunnalle.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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5 § JÄSENTEN NIMEÄMINEN TYÖRYHMÄÄN

Valmistelija ja esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen p. 040
556 1109
_________________
Loviisan kaupungin perusturvalautakunta 18.12.2012 § 133:

Työryhmän asettaminen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadin-
taa ja seurantaa varten vuosille 2013-2016

PL § 133

Valmistelija: palvelupäällikkö Jaana Iivonen, puh. 0440 555471.

Lastensuojelulain 12 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on
laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun
järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva
suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan valtuustossa ja tarkistetaan
vähintään kerran neljässä vuodessa osana kunnan toiminta-ja taloussuun-
nittelua. Suunnitelman tulee sisältää mm. tiedot lasten ja nuorten kas-
vuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta, lasten ja nuorten hyvinvointia edistä-
vistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista sekä lastensuojelun
tarpeesta kunnassa ja lastensuojeluun varattavista voimavaroista. Lisäksi
suunnitelman tulee sisältää tiedot yhteistyön järjestämisestä eri viranomais-
ten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten vä-
lillä.
Suunnitelma on laadittava koko kuntaa koskevana eikä se koske pelkästään
sosiaalitoimea. Etenkin ehkäisevän lastensuojelun tavoitteet ja painopiste-
alueet tulee kuvata suunnitelmassa siten, että lapset ja nuoret saisivat tarvit-
semansa tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa normaalipalvelujen
kautta.

Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan yhteinen lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelma  vuosille 2010-2012 on hyväksytty 08.06.2011 kau-
punginvaltuustossa. Suunnitelman laati  poikkihallinnollinen työryhmä,
jonka järjestelytoimikunta 24.09.2009 § 60 valitsi. Työryhmä on jatkanut
suunnitelman seurantaryhmänä vuoden 2012 loppuun saakka. Kaupungin-
valtuuston päätöksessä seurantaryhmälle annettiin tehtäväksi valmistella
strategisia tavoitteita lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kaudelle
2013-2016.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkistus on meneillään siten,
että se sisältäisi strategiset tavoitteet ja painopistealueet lasten ja nuorten
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hyvinvoinnin edistämiseksi ja  nivoutuisi nykyistä paremmin Loviisan kau-
pungin ja Lapinjärven kunnan strategioihin sekä olisi osana  Loviisan kau-
pungin ja Lapinjärven kunnan hyvinvointisuunnitelmaa. Suunnitelman uu-
distamisen laajuudesta johtuen sitä ei ole ollut mahdollista saada valmiiksi
vuoden 2012 loppuun mennessä, jolloin nykyisen seurantaryhmän määräai-
ka umpeutuu.

EHDOTUS: Perusturvalautakunta asettaa kaudelle 2013-2016 työryhmän
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaa ja seu-
rantaa varten ja nimeää siihen perusturvakeskuksesta seuraavat
henkilöt: palvelupäällikkö Jaana Iivonen, joka kutsuu ryhmän
koolle sekä palveluvastaava Mareena Forsström ja sosiaali-
työntekijä Maria Rosvall.
Perusturvalautakunta pyytää sivistyslautakuntaa nimeämään
työryhmään jäsenet edustamaan päivähoitoa, koulua ja nuori-
sotoimea. Lapinjärven kuntaa pyydetään nimeämään jäsenet
edustamaan perusturvaa, sekä koulu-ja nuorisotoimea. Lisäksi
pyydetään nuorisovaltuustoa ja seurakuntaa nimeämään kukin
yhden edustajansa työryhmään.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukainen.
_________________

EHDOTUS: Sivistyslautakunta nimeää työryhmään edustajiksi vt. sivis-
tystoimenjohtaja Juha Ronkaisen ja etsivä –nuorisotyöntekijä
Sonja Lindroosin.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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6 § SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

Valmistelija ja esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040
556 1109

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 8.11.2012: Lukiokoulutus – yk-
sikköhinnat vuonna 2013. Lapinjärven kunnan lukiokoulutuksen vuoden
2013 yksikköhinnaksi on vahvistettu 10 936,47 €.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 15.11.2012: Liikuntatoiminnan
ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2013. Liikuntatoimen yksikköhinta
on 12,00 euroa asukasta kohden. Nuorisotyön yksikköhinta on 15,00 euroa
kunnan alle 29-vuotiasta asukasta kohden.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 27.11.2012: Perusopetuslaissa
tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien
laskennalliset määrät vuonna 2013. Aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden
2013 yksikköhinnaksi on vahvistettu 26,00 euroa ohjaustuntia kohden. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 27.12.2012: Opetus- ja kult-
tuuriministeriön vahvistamat (1705/2009) 29 §:n mukaiset peru-
sopetuksen yksikköhinnat vuonna 2013. Pidennetyn oppivelvollisuuden
piirissä olevien (17 594,17€/18 225,80€) , vaikeimmin kehitysvammaisten
(28 179,87 €/29 191,53 €), joustavan perusopetuksen (3 300 €/) ja peru-
sopetuksen aineopetuksen (3 594,49€/3 723,53€) yksikköhintojen arvon-
lisäverottomiksi ja arvonlisäverollisiksi yksikköhinnoiksi vuodelle 2013 on
määrätty yllä mainitut hinnat.

Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2012 kotikuntakorvauksien peru-
sosista vuodelle 2013. Päätöksen mukaan Lapinjärven kunnan kotikunta-
korvauksen perusosa vuonna 2013 on 7445,51 €.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 31.12.2012 opetus- ja kulttuuri-
tointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtiono-
suudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille
myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2013. Lapinjärven kunnalle on
päätetty myöntää valtionosuutta vuodeksi 2013 mainituissa laeissa
tarkoitettuja käyttökustannuksia varten päätöksen liitteenä olevan raportin
mukaisesti. Päätöksessä on huomioitu kunnan omarahoitusosuus.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.
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KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi todettiin, että esittelijällä ei ollut mukanaan
viimeiseen päätökseen tarkoitettua liitettä. Esittelijä toimitti selonteon liit-
teen sisältämistä tiedoista. Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- se ei vaadi nähtäväkseen puuttuvaa liitettä.
- -esittelytekstistä poistetaan viittaus liitteeseen.
- se merkitsee päätökset tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 13.2.2013 19

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

7 § KIRJE KUNNANJOHTAJALLE (LIITE)

Valmistelija ja esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040
556 1109

Lapinjärveläinen kestävyysjuoksuun erikoistunut urheiluseura Marathon
Team Lapinjärvi on lähestynyt kunnanjohtajaa liitteenä olevan kirjeen muo-
dossa. Marathon Team Lapinjärvi pyytää puheenjohtajansa Kim Kujalan
kirjeen myötä Lapinjärven kuntaa yhteistyökumppanikseen ensi kesänä
6.7.2013 järjestettävään Peten Puolikas –nimiseen juoksutapahtumaan.

Kunnanjohtaja on hallintolain (434/2003 § 8) nojalla siirtänyt asian toimi-
valtaiselle viranomaiselle, joka on sivistyslautakunta. Lapinjärven kunnan
hallintosäännön pykälän 12 nojalla lautakunta voi siirtää päätösvaltaansa
kuuluvia asioita alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että Lapinjärven kunnan sivistystoimi ryhtyy Marathon

Team Lapinjärvi –yhdistyksen kumppaniksi tarjotak-
seen näkyvyyttä ja tukea Peten Puolikas –tapahtuman
järjestelyihin.

- että se siirtää päätösvaltansa kumppanuuteen liittyvissä
käytännön järjestelyissä sivistystoimenjohtajalle.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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8 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

vt. Sivistystoimenjohtaja

2012
§ 49-52

2013
§ 1-14

Varhaiskasvatuspäällikkö

2012
§ 247-279

2013
§ 1-31

Kapellby skola rehtori:

§

Kirkonkylän koulun rehtori:

2012
§ 92-99

2013
§ 1-4

Pukaron koulun rehtori:

§ 1-5

Hilda Käkikosken rehtori:

§ 1

Porlammin yläasteen ja lukion vt.rehtori:
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2012
§ 48,49,51-54

2013
§ 1-4
§ 7-16

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.
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9 § VUODEN 2013 AVUSTUSTEN JULISTAMINEN HAETTAVIKSI

Vuoden 2013 sivistyslautakunnan talousarviossa on avustuksiin varattu yh-
teensä 25 000 euroa. Lapinjärven kunnassa on perinteisesti avustukset jaettu
seitsemään osaan: Hankinta- ja korjausavustukset, koulutusavustukset, lii-
kuntapaikka-avustukset, talkooavustukset, kotiseutu- ja museoavustukset,
toiminta-avustukset ja ohjaaja-avustukset.

Yhdistykset ja toimijat ovat voineet hakea avustuksia kahdessa erässä. Toi-
minta- ja talkoo-avustukset, sekä kotiseutu ja museoavustukset ovat olleet
haettavana maaliskuun loppuun mennessä. Toiminta-avustuksia myönne-
tään lapinjärveläisille nuoriso-, liikunta- ja kulttuurityötä tekeville aatteelli-
sille yhdistyksille, ryhmille ja yksityisille. Kotiseutu- ja museoavustus on
keskitetty nimen mukaiseen toimintaan.

Talkooavustukset on tarkoitettu kylien talkootoiminnan edistämiseen eli
erilaisiin pienimuotoisiin rakennushankkeisiin ja kylien ympäristön paran-
tamishankkeisiin. Hankkeisiin tulee laatia kustannusarvio, jonka loppu-
summasta vähintään 50 % on talkootyötä. Hankkeiden valmistuttua on lau-
takunnalle toimitettava tositekopioita avustusta vastaava määrä.

Suurin osa avustuksista on perinteisesti myönnetty toiminta-avustuksiin.
Toiminta-avustuksia on myönnetty yhdistysten ylläpitämään liikunta- ja
kulttuuritoimintaan sekä tapahtumiin. Sivistystoimen talousarviossa vuo-
delle 2013 todetaan, että vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on lisätä kunta-
laisten ja paikallisten yhdistysten osallistumista. Toiminta-avustuksen
myöntämisen kriteerinä on hakijan edellisen vuoden osallistujamäärä, joka
tulee ilmetä hakemukseen liitetystä vuoden 2012 toimintakertomuksesta.

Hankinta- ja korjaus-, liikuntapaikka, ohjaaja- ja koulutusavustuksia on pe-
rinteisesti voitu hakea lokakuun loppuun mennessä ja avustukset on myön-
netty kuitteja vastaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
1. se julistaa toiminta-, talkoo-, sekä kotiseutu- ja museo-

avustukset haettavaksi 31.3.2013 mennessä. Ilmoitus jul-
kaistaan Loviisan Sanomissa, Östra Nylandissa, kunnan
ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla.

2. yllä mainittuja avustuksia myönnetään yhteensä 17 500 €
seuraavasti:

- toiminta-avustukset: 15 000 €
- talkooavustukset: 1500 €
- kotiseutu- ja museoavustukset: 1000
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3. se julistaa haettavaksi 09.11.2013 mennessä kuitteja vas-
taan hankinta/korjaus-, koulutus-, liikuntapaikka ja ohjaa-
ja-avustukset ajalta 1.11.2012-30.10.2013. Ilmoitus yhdes-
sä kohdan 1 avustusten kanssa julkaistaan Loviisan Sano-
missa ja Östra Nylandissa. Erillinen ilmoitus koskien koh-
dan kaksi mukaisia avustuksia julkaistaan kunnan ilmoi-
tustaululla ja internetsivuilla toistamiseen kuukautta ennen
ko. ajankohtaa.

4. yllä mainittuja avustuksia myönnetään yhteensä 7500 €
seuraavasti:

- liikuntapaikka-avustukset: 5000 €
- hankinta- ja korjausavustukset: 2000€
- ohjaaja-avustukset: 500€

5. koulutusavustusta ei myönnetä enää vuonna 2013.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi lautakunnan jäsen Sari Nurmi ehdotti, että
pykälän käsittelyn yhteydessä olisi käsiteltävä myös lautakun-
nan tehtäviin kuuluva urheilijoiden palkitseminen. Lautakun-
nan jäsen Markku Rantanen kannatti Nurmen ehdotusta.

Lautakunnassa käytiin keskustelua Nurmen ehdotuksen poh-
jalta mutta todettiin, että urheilijoiden palkitsemiseen palattai-
siin myöhemmin. Keskustelun päätteeksi Nurmi veti vastaeh-
dotuksensa takaisin, jolloin puheenjohtaja totesi, ettei äänes-
tykseen ollut tarvetta.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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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

2,6,8

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
1,3,4,5,7,9

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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