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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai-
seksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annika Lindfors ja Timo
Virtala.
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74 § JOUSTAVA PERUSOPETUS PORLAMMIN YLÄASTEELLA

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

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-
notteisia opetus- ja työmuotoja sekä kohdennettuja tuki- ja
neuvontapalveluja. Oppilaan perheen kanssa tehtävällä työllä
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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-
sen toimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valinta-
perusteita.” (Opetus- ja kulttuuriministeriö.)
’
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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 33 000 eurolla.

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

Esittelijä vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen p. 040 556 1109

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.
________________
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75 § PORLAMMIN YLÄASTEEN JA LUKION KOULUSIHTEERIN EROPYYNTÖ

Porlammin yläasteen ja lukion koulusihteeri Ritva Sistola on 30.10.2012
päivätyllä kirjeellään anonut eroa toimestaan 1.4.2013 alkaen eläkkeelle
siirtymisensä johdosta.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää eron Ritva Sistolalle
1.4.2013 alkaen.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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76 § PORLAMMIN YLÄASTEEN JA LUKION KOULUSIHTEERIN TOIMEN
TÄYTTÄMINEN

Valmistelija vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen p. 040 556 1109

Porlammin yläasteen ja lukion koulusihteeri jää eläkkeelle 1.4.2013 alkaen.
Koulusihteerin toimi tulee täyttää jo 1.1.2013 alkaen sillä nykyinen kou-
lusihteeri ei palaa tehtäväänsä enää joulun jälkeen pitämättömien vuosilo-
mien ja muiden vapaiden vuoksi.

Koulusihteerin toimi voidaan täyttää määräaikaisesti, koska kevään 2013
aikana tehtävänkuva tarkistetaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.

Esittelijä vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että Porlammin yläasteen ja lukion koulusihteerin toi-

mea ei toistaiseksi julisteta avoimeksi vakinaista täyt-
tämistä varten.

- että sivistystoimenjohtaja täyttää toimen määräaikai-
sesti 31.7.2013 saakka.

KÄSITTELY: Työsopimuslaki (55/2001) luku 2 pykälä 5:
”Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville
työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-
aikatyöntekijöille 6 luvun 6 §:stä riippumatta.

Jos 1 momentissa tarkoitetun työn vastaanottaminen edellyttää sellaista
koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuu-
della järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus.”

Lapinjärven kunnan palkanlaskija Arja Sirén on vakinaisessa osa-
aikatyösuhteessa Lapinjärven kuntaan. Edellä mainitun lain mukaan avau-
tuvaa koulusihteerin työsuhdetta on tarjottava hänelle.

Sivistystoimenjohtaja on käynyt Arja Sirénin kanssa keskusteluja hänen
kiinnostuksestaan tehtävää kohtaan. Sirén on 20.11.2012 ilmoittanut, ettei
ole käytettävissä tehtävään.

Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
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- että se anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa koulusih-
teerin toimen määräaikaista täyttämistä varten.

- että Porlammin yläasteen ja lukion koulusihteerin toi-
mea ei toistaiseksi julisteta avoimeksi vakinaista täyt-
tämistä varten.

- että sivistystoimenjohtaja täyttää toimen määräaikai-
sesti 16.6.2013 saakka.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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77 § LAPINJÄRVEN KUNNAN UUSI HALLINTOSÄÄNTÖ (LIITE)

Lapinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.10.2012 kunnan
uuden hallintosäännön, joka astuu voimaan 1.1.2013.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta piti valitettavana, että sen lausunto uu-
desta hallintolaista jäi hallintosääntöä valmisteltaessa huomioimatta. Lauta-
kunta totesi kuitenkin, että hallintosääntöä voidaan tarvittaessa muuttaa uu-
della valtuustokaudella mikäli puutteita ilmenee.

PÄÄTÖS: Käsittelyn jälkeen sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
________________
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78 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

vt. Sivistystoimenjohtaja

§ 10-31

Varhaiskasvatuspäällikkö

§ 203-229

Kapellby skola rehtori:

§ 7

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 82-85

Pukaron koulun rehtori:

Hilda Käkikosken rehtori:

§ 34, 36-38
Porlammin yläasteen ja lukion vt.rehtori:

§ 19, 21-31, 34, 36

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

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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79 § PÄIVÄKODIN VARAJOHTAJAN NIMEÄMINEN

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Kerstin Perttilä, p. 050 536 4995

Varhaiskasvatuspäällikkö Kerstin Perttilä ehdottaa, kuultuaan päiväkoti
Peikkolaakson henkilöstöä, että päiväkodin varajohtajaksi nimetään Daniela
Andersson.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- nimetä Daniela Anderssonin päiväkodin varajohtajaksi

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________
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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
74, 76, 77, 78

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
75, 79

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


