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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 Laura Kaukoranta-Laaksonen
ja Sari Nurmi.
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79 § KOULUSOPIMUSNEUVOTTELUIDEN KÄYNNISTÄMINEN

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Lapinjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2013 päättänyt, ettei
vuoden 2014 talousarviossa varata rahaa Porlammin yläkoulun ja lukion
toimintaan syksystä 2014 alkaen. Kunnanhallitus päättää erikseen talousar-
vion toimeenpanosta, mutta asian valmistelu tulee käynnistää heti.

Neuvottelut koulusopimuksesta tulee käynnistää Loviisan, Kouvolan ja
Orimattilan kanssa.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- esittää Orimattilan, Loviisan ja Kouvolan kaupungeille

kutsun koulusopimusneuvotteluihin suomenkielisen
yläkouluopetuksen järjestämisen osalta

- valtuuttaa sivistystoimenjohtajan toimimaan lautakun-
nan edustajana koulusopimusneuvotteluissa.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi esittelijä tarkensi, että alustavissa neuvot-
teluissa on keskusteltu mahdollisuudesta sijoittaa oppilaita lähikouluun joko
Elimäen yläasteelle ja/tai Orimattilan yhteiskouluun ja/tai Loviisan Mylly-
harjun kouluun. Lapinjärven kunnassa on nostettu esille se, että Lapinjärven
kunnan tulee sopimusneuvotteluissa varmistaa vastaanottavien kuntien
koulurakennusten kunto.

Käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- esittää Orimattilan, Loviisan ja Kouvolan kaupungeille

kutsun koulusopimusneuvotteluihin suomenkielisen
yläkouluopetuksen järjestämisen osalta

- pyytää Orimattilan, Loviisan ja Kouvolan kaupungeilta
osaltaan lausuntoa  Orimattilan yhteiskoulun, Elimäen
yläasteen ja Myllyharjun koulun koulurakennusten
kunnosta.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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80 § TERVEYDELLISISTÄ SYISTÄ MUIHIN YLÄKOULUIHIN SIIRTYVIEN
OPPILAIDEN MATKAKUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään kunnan alueella
asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Edelleen perusopetuslain
mukaan oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja
turvalliseen opiskeluympäristöön. (Perusopetuslaki (628/1998 § 4, 30, 29.)

Perusopetusasetuksen (852/1998 § 3) mukaan opetusta tulee tarjota vähin-
tään keskimäärin 29 tuntia viikossa vuosiluokilla 7 ja 8. Yhdeksännellä
vuosiluokalla opetusta tulee antaa keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa.
Koulusopimuksen myötä Lapinjärven kunnalla on vastaavat velvoitteet
myös Myrskylän kunnan oppilaita kohtaan.

Mikäli voidaan osoittaa, ettei oppilaalle voida sisäilmaongelmista johtuen
järjestää lain ja asetuksen mukaisesti opetussuunnitelman mukaista opetusta
Porlammin yläkoulussa, tulee Lapinjärven kunnan järjestää oppilaan opetus
muulla tavalla. Tilanteessa oppilas voi anoa toissijaista koulupaikkaa koti-
aan lähimmästä toissijaisesta koulusta. Tavallisesti toissijaisen koulupaikan
matkakustannuksista vastaa huoltaja.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että Lapinjärven kunta järjestää lapinjärveläiselle

tai myrskyläläiselle oppilaalle koulukyydin toissi-
jaiseen kouluun, mikäli

a) oppilaalle ei voida sisäilmaongelmista johtuen jär-
jestää lain ja asetuksen mukaisesti opetussuunni-
telman mukaista opetusta Porlammin yläkoulussa
ja

b) oppilaan huoltaja toimittaa sisäilmaongelmasta
johtuvasta haitasta lääkärin lausunnon.

- että se delegoi päätösvallan yksittäisen oppilaan ta-
pauksessa sivistystoimenjohtajalle, joka kuulee
rehtoria ennen päätöksen tekemistään.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotustaan.
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EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että Lapinjärven kunta järjestää huoltajan anomuk-

sesta lapinjärveläiselle tai myrskyläläiselle oppi-
laalle koulukyydin toissijaiseen kouluun, mikäli

a) oppilaalle ei voida sisäilmaongelmista joh-
tuen järjestää lain ja asetuksen mukaisesti
opetussuunnitelman mukaista opetusta
Porlammin yläkoulussa ja

b) oppilaan huoltaja toimittaa sisäilmaongel-
masta johtuvasta haitasta lääkärin lausun-
non.

- että se delegoi päätösvallan yksittäisen oppilaan ta-
pauksessa sivistystoimenjohtajalle, joka kuulee
rehtoria ennen päätöksen tekemistään.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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81 § SIVISTYSTYÖN YKSIKKÖHINTOJA VUONNA 2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 11.11.2013 päättänyt lukiokoulutuksen
kuntakohtaiset yksikköhinnat. Porlammin lukion yksikköhinta vuonna 2014
on 9877,09 euroa. Vuonna 2013 yksikköhinta oli 10 936 euroa. Yksikkö-
hinnan lasku johtuu hiukan suuremmasta oppilasmäärästä ja valtioneuvos-
ton asetuksen mukaisen keskimääräisen yksikköhinnan leikkauksesta.
Vuonna 2013 keskimääräinen lukion yksikköhinta oli 6704,40 euroa kun se
vuonna 2014 on vain 6425,98 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 12.11.2013 päättänyt liikuntatoimen yk-
sikköhinnan olevan 12,00 euroa asukasta kohden ja nuorisotyön yksikkö-
hinnan olevan 15,00 euroa kunnan alle 29 –vuotiasta asukasta kohden.

Yksikköhintoja ei kirjata käyttötalouden tuotoiksi vaan kunnan rahoitus-
osaan ja ne maksetaan yhdessä kunnan muiden valtionosuuksien kanssa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee yksikköhinnat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
________________
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82 § LEHTORI PÄIVI KYLMÄMAAN EROPYYNTÖ

Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Porlammin yläkoulun ja lukion lehtori Päivi Kylmämaa on ilmoittanut
19.6.2013 päivätyllä kirjeellään eroavansa virastaan.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
________________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 17.12.2013 8

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

83 § AVANTOUINNIN JÄRJESTÄMISVASTUUSTA LUOPUMINEN
______
Tekninen lautakunta 10.12.2013 § 66:

Nykyisin avantouinnin järjestämisestä vastaa sivistystoimi ja kiinteistöistä
vastaa tekninen toimi. Kuluvalle kaudelle avantouinti-iltoja jouduttiin vä-
hentämään kolmesta kahteen kustannusten karsimiseksi. Avantouimareilla
olisi kuitenkin halukkuutta käyttää tiloja useammin.

Avantouimarit ovat keskuudessaan keskustelleet mahdollisuudesta vastata
itse avantouinnin järjestämisestä ja kiinteistön ylläpidosta. Keskusteluissaan
he ovat tulleet siihen tulokseen, että olisivat valmiit ottamaan vastuun
avantouinnin järjestämisestä sekä kiinteistön ylläpidosta (mm. siivous,
avannon aukipito, käsilumityöt sekä konelumityöt tarpeen mukaan).

Vastuiden siirtämisestä huolimatta laituri jäisi edelleen yleiseen käyttöön ja
LKK:n alueella olevassa rivitalossa asuvilla vuokralaisilla olisi edelleen
mahdollista säilyttää saunavuoronsa rantasaunalla.

Kiinteistöstä perittävä vuosivuokra tulisi olemaan 1 000€, sisältäen veden ja
sähkön. Sopimus tehtäisiin ensin vuodeksi, 1.1. – 31.12.2014, ja mahdolli-
sesta jatkosta keskusteltaisiin syksyllä 2014.

EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää
- vuokrata rantasaunan avantouimareille vuodeksi 2014

edellä esitetyin ehdoin, mikäli sivistyslautakunta hyväksyy
järjestämisvastuun siirtämisen avantouimareille

- valtuuttaa tekninen johtaja laatimaan vuokrasopimuksen
sekä allekirjoittamaan sen yhdessä teknisen lautakunnan
puheenjohtajan kanssa

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________

Valmistelu ja esittely: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556
1109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- se luopuu avantouinnin järjestämisvastuusta vuoden 2014

alusta alkaen

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaisesti.
________________
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84 § HANKINTA-/KORJAUSAVUSTUKSET (LIITE)
_____
Sivistyslautakunta 20.11.2013 § 72:

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

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää hankinta-/korjausavustusta
liitteen mukaisesti.

KÄSITTELY: Käsittelyn aluksi esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää palauttaa asian valmisteluun ja kä-
sitellä avustuksen jakamisen joulukuun kokouksessaan

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää myöntää hankinta-/korjausavustusta
liitteen mukaisesti.

KÄSITTELY: Puheenjohtaja Päivi Lempiön ja varapuheenjohtaja Annika
Lindforsin todettua olevansa esteellisiä asian käsittelyyn esittelijä teki seu-
raavan käsittelyjärjestykseen liittyvän ehdotuksen: Pykälä käsitellään siten,
yksittäinen hakija käsitellään erikseen esteellisen jäävätessään itsensä vuo-
rollaan. Sivistyslautakunta hyväksyi käsittelyjärjestyksen muuttamisen yk-
simielisesti.

Valonsäde Nuorisoseuran hakemuksen käsittelyn aikana puheenjohtajana
toimi varapuheenjohtaja Annika Lindfors.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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85 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

vt. Sivistystoimenjohtaja

§ 91 – 103

Varhaiskasvatuspäällikkö

§ 254 – 268

Kapellby skola rehtori:

§ 6

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 87 – 95

Pukaron koulun rehtori:

§ 15 – 18

Hilda Käkikosken rehtori:

§

Porlammin yläasteen ja lukion vt.rehtori:

§ 180 – 198 ,200-204, 206

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

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

________________
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86 § KIRKONKYLÄN KOULUN JA KAPELLBY SKOLAN KUNTOTUTKIMUKSET
(LIITE)

Tekninen lautakunta 10.12.2013 §67:

Kirkonkylän koulun ja Kapellby skolan kuntotutkimukset ovat valmistu-
neet. Kuntotutkimusten raportit ovat liitteenä.

Aikaisemmin valmistuneen Porlammin koulukeskuksen raportin sekä nyt
valmistuneiden raporttien lisäksi, on koululaisten joululoman aikana tar-
koitus tehdä tutkimukset myös Pukaron koulusta sekä Hilda Käkikosken
koulusta.

EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää:
- merkitä valmistuneet raportit tiedoksi
- palata kuntotutkimuksiin kokonaisuutena kaikkien kunto-

tutkimusten valmistuttua

PÄÄTÖS: Päätettiin merkitä tiedoksi.
________________

EHDOTUS: Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
________________
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87 § LAUSUNTO LOVIISAN KAUPUNGILLE KOULUJEN JOHTOKUNNISTA (LIITE)

Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 040 556 1109

Loviisan kaupungin sivistyslautakunta on kokouksessaan 30.10.2013 päät-
tänyt pyytää Lapinjärven ja Myrskylän kunnilta lausuntoa seuraavissa tapa-
uksissa:

a) Yhteisen koulutoimen johtokunnat jatkavat toimintaansa
1.1.2015 lähtien

b) Yhteisen koulutoimen johtokunnat lakkautetaan 1.1.2015
lähtien

Lapinjärven kunnan ja Loviisan kaupungin välisessä koulusopimuksessa on
sovittu, että Lapinjärven kunnalla on edustus Loviisan kaupungin sivistys-
lautakunnan sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä jaostossa.

Vuoden 2013 alusta voimaan astuneen Lapinjärven kunnan uuden hallinto-
säännön myötä Lapinjärvi lakkautti koulujen johtokunnat mukaan lukien
Myrskylän kanssa yhteisen Porlammin yläkoulun johtokunnan.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää antaa Loviisan kaupungin sivistys-
lautakunnalle seuraavan lausunnon koskien yhteisten koulujen
johtokuntia 1.1.2015 alkaen:

Ottaen huomioon, että Lapinjärven kunta omassa hallinto-
säännön uudistuksessaan päätti lakkauttaa koulujen johtokun-
nat, Lapinjärven sivistyslautakunta ei näe estettä sille, että Lo-
viisan kaupunki lakkauttaisi yhteisten koulujen johtokunnat
1.1.2015 alkaen.

Sivistyslautakunta ehdottaa kuitenkin, että mahdollisen lak-
kauttamisen yhteydessä tarkistetaan Lapinjärven kunnan
edustajien määrä jaostoissa, jotta turvataan Lapinjärven kun-
nan vaikutusmahdollisuus yhteisiä kouluja koskevassa päätök-
senteossa.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti esityksen 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
79, 81, 82, 85, 86

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
80, 83, 84, 87

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


