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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta totesi kokouksen laillliseksi ja päätösvaltai-
seksi.

_______________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta valitsi 27.3.2012 pöytäkirjan tarkastajiksi
Annika Lindforsin ja Päivi Lempiön sekä 4.4.2012 Heidi Silf-
vastin ja Päivi Lempiön.

_______________
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25 § PORLAMMIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN TILAT (LIITE)

Sivistyslautakunta 8.2.2012 § 20

Porlammin ryhmäperhepäiväkodin tilat ovat liian ahtaat suhteutettuna siellä
hoidossa olevien lasten lukumäärään. Päivähoitoon on varattu kolmen huo-
neen ja keittiön asunto, ja hoidossa on tällä hetkellä 15 lasta.
Hilda Käkikosken koulun asuntosiiven ensimmäisessä kerroksessa on esi-
koululaisten käytössä oleva tila (43 m2), asuntokäytössä oleva 3h + k (65
m2) ja tällä hetkellä vapaana oleva yksiö (36 m2). Asuntojen yhteenlaskettu
pinta-ala on 144 m2. Lapinjärven kunta on vuokrannut asuntokäytössä ole-
van huoneiston kunnan työntekijälle. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on
kuusi kuukautta. Teknisen johtajan kanssa käydyssä keskustelussa on tullut
ilmi, että asuntojen ryhmäperhepäiväkodiksi muuttamisesta ja remontoin-
nista aiheutuneet kustannukset pystytään laskemaan vasta remonttisuunni-
telman valmistuttua.
Vaikka uusi päiväkoti valmistuu alustavasti 15.5.2012 mennessä, tarvitaan
Porlammilla edelleen päivähoidon yksikkö.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että ryhdytään
selvittämään uusien päivähoitotilojen käyttöönottoa Porlam-
milla.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana Päivi Lempiö esitti, että esittelytekstissä
oleva viimeinen lause jätetään kokonaan pois. Tea Brusas ja Heidi Sifvast
kannattivat Päivi Lempiön ehdotusta. Koska rinnakkain oli kaksi ehdotusta,
esittelijän ja Päivi Lempiön, suoritettiin äänestys. Ne, jotka kannattivat
esittelijän ehdotusta, äänestivät JAA, ja ne, jotka kannattivat Päivi Lempiön
ehdotusta, äänestivät EI.  Esittelijän ehdotusta kannattivat Erja Junna ja
Markku Lautamäki. Päivi Lempiön ehdotusta kannattivat Tea Brusas, Heidi
Silfvast, Annika Lindfors ja Dan Nybondas. Täten Päivi Lempiön ehdotus
jäi voimaan. Käsittelyn jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että:
- esittelytekstistä poistetaan viimeinen lause ”Vaikka uusi

päiväkoti valmistuu alustavasti 15.5.2012 mennessä, tar-
vitaan Porlammilla edelleen päivähoidon yksikkö.”

- sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että ryhdy-
tään selvittämään uusien päivähoitotilojen käyttöönottoa
Porlammilla.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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Kunnanhallitus 27.2.2012, 35 §

Sivistyslautakunnan perustehtävät ovat Lapinjärven kunnan hallintosäännön
(kohta 9.8) mukaan mm. määritellä tulosalueen tavoitteet ja toiminnan pai-
nopistealueet samoin kuin seuraa tavoitteiden toteutumista, seurata tulos-
alueen palvelujen laadullista ja määrällistä kehitystä sekä ryhtyy tarvittaessa
niissä esiintyvien puutteiden korjaamiseen. Lautakunnan ratkaisuvaltaan
kuuluu mm. resurssien jako eri tulosyksiköille.

Ottaen huomioon, että kunnan uusi päiväkoti ei ole vielä valmistunut ja ta-
lousvuosi 2012 vasta alkanut tulisi Porlammin päivähoitotiloja selvittää pe-
rusteellisemmin ja sellaisella aikataululla, että sivistyslautakunta voi mah-
dollisia muutosehdotuksia määrärahatarpeineen sisällyttää tulosalueen talo-
usarvioehdotukseen vuodelle 2013 syksyllä 2012.

Hallintosäännön kohta 4.1 mukaan asianomainen ”toimielin tekee esitykset

talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä keskeisiksi tavoitteiksi huomi-

oon ottaen kunnan voimavarat ja yleiset tavoitteet sekä valmisteluun liitty-

vät ohjeet. Kunnanhallitus kokoaa ja tasapainottaa koko talousarvioesityk-

sen”.

Porlammin ryhmäperhepäiväkodin tulevaisuutta suunniteltaessa tulee var-
haiskasvatuspalvelujen yhteistyössä kunnan teknisten palvelujen kanssa sel-
vittää myös muita mahdollisia ratkaisuja kuin ainoastaan esittelytekstissä
esitetty vaihtoehto ja myös ottaa huomioon kunnan uuden päiväkodin val-
mistumista, kunnan lapsiennusteet ja kunnassa tarvittava ryhmäperhepäivä-
kotiverkosto.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- palauttaa asian sivistyslautakunnalle.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________

Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, puh: 040 5561109 ja
varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson, puh: 050 5203949

Lapinjärven kunnan tilinpäätös on kahtena edellisenä vuotena ollut alijää-
mäinen, minkä vuoksi hallintokunnille on asetettu säästötavoitteet. Ennus-
teiden (liite)perusteella lapsimäärä Porlammilla on aleneva.
Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan Porlammin ryhmäperhepäiväkoti jatkaisi
1.8.2012 alkaen nykyisissä tiloissa siten, että hoitajia olisi kaksi ja lapsia
kahdeksan. Edellytyksenä on, että osa Porlammilla päivähoidossa olevista
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lapsista siirtyisi Peikkolaakson päiväkotiin 1.8.2012 lähtien. Porlammin
ryhmäperhepäiväkoti siirtyisi kokonaisuudessaan 1.1.2013 uuteen Peikko-
laakson päiväkotiin. Siirrosta kertyvä säästö olisi noin 9.000€ vuodessa.
Toisena vaihtoehtona on laatia lisätalousarvio, jonka tarkoituksena olisi
saada Hilda Käkikosken koulun asuntosiiven ensimmäisessä kerroksessa
olevat vuokra-asunnot päivähoidon käyttöön.
Toiminta Pukaron päivähoitoyksikössä jatkuisi toistaiseksi, koska kiinteis-
tön omistaa kunta, ja tilat soveltuvat hyvin varhaiskasvatuspalveluiden
käyttöön.

Esittelijä: varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson, puh: 050 5203949

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että:
- Porlammin ryhmäperhepäiväkoti siirretään 1.1.2013 alka-

en Peikkolaakson päiväkodin yhteyteen.

KÄSITTELY: Ennen asian käsittelyä sivistystoimenjohtaja jakoi sivistys-
lautakunnan jäsenille 25.3.2012 saapuneen ja Kari Ollikaisen sekä Anja
Saikkosen allekirjoittaman kirjeen, jonka mukaan Porlammin Osuusmeijeri
tarjoutuu antamaan apua omalta osaltaan tilaratkaisuun. Porlammin Osuus-
meijeri on valmis suurentamaan nykyisen ryhmäperhepäiväkodin tilaa niin,
että siihen yhdistetään toinen huoneisto. Lisäksi meijeri on valmis rakenta-
maan päivähoitolapsille sopivan pihapiirin lainmukaisine ulkoilu- ja leikki-
paikkoineen sekä uuden kulkutien päivähoitoyksikölle.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Markku Lautamäki ehdotti, että päivä-
hoidon toimintaa laajennettaisiin huomioimalla Porlammin Osuusmeijerin
jättämä tarjous kiinteistön remontoinnista ryhmäperhepäiväkodin käyttöön.
Ehdotusta ei kannatettu.
Puheenjohtaja Erja Junnan mielestä tarvitaan lisäselvitystä ja ehdotti, että
asian selvittämistä jatketaan huomioimalla Porlammin Osuusmeijerin teke-
mä tarjous, huomioimalla selvitys perhepäivähoitajien palkkaamisesta sekä
huomioimalla Lapinjärven kunnalle kuntarajat ylittävästä päivähoidosta ai-
heutuvat lisäkustannukset. Markku Lautamäki ja Heidi Silfvast kannattivat
puheenjohtajan ehdotusta. Koska oli tehty vastaehdotus, suoritettiin äänes-
tys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: ne,
jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannat-
tavat puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät EI. Puheenjohtajan esitystä ää-
nestivät Erja,Junna, Markku Lautamäki, Heidi Silfvast, Annika Lindfors,
Dan Nybondas ja Päivi Lempiö. Esittelijän esitystä äänesti Niels Borup. Pu-
heenjohtajan ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että jatketaan lisäselvityksen teke-
mistä huomioimalla:
- Porlammin Osuusmeijerin tekemä tarjous
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- selvitys perhepäivähoitajien palkkaamisesta
- lisäkustannukset kuntarajat ylittävästä päivähoidosta

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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26 § HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VARHAISKASVATUS /
PEIKKOLAAKSON PÄIVÄKOTI

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson, puh: 050 5203949.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävän päivähoidon painopisteenä ovat turvalli-
suus, terveys ja elämänlaatu. Lapset, henkilökunta ja vanhemmat luovat tar-
vittavat edellytykset toimintaan. Kokonaisvaltainen näkemys terveyteen
(fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) vaikuttaa päivähoidon arkeen. Paino-
pisteenä ovat seuraavat arvot: turvallisuus, kannustaminen, kunnioittami-
nen, osallisuus ja yhteistyö.
Folkhälsan Förbund r.f on laatinut oman ohjelmansa sisältäen henkilökun-
nan koulutukset, vanhempainillat sekä materiaalin. Ohjelma perustuu Ruot-
sissa olevaan Laholms- modelleniin. Folkhälsan Förbundetin laatima toi-
mintamalli Hälsofrämjande daghem on toistaiseksi käytössä vain Folkhäl-
sanin omissa päivähoitoyksikössä. Varhaiskasvatuspäällikkö on keskustellut
Folkhälsanin kanssa, että Lapinjärven kunnan varhaiskasvatuspalvelut on
kiinnostunut aloittamaan projektin kunnallisena pilottikohteena.

 Esittelijä: varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson, puh: 050 5203949

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että :
- Lapinjärven kunnan varhaiskasvatuspalvelut osallistuu hy-
vinvointia ja terveyttä edistävään päivähoitoon pilottihank-
keena
- varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson jatkaa neuvotte-
luja yhdessä Folkhälsanin kanssa
- projektin toteutumisesta ja muista yksityiskohdista sovitaan
myöhemmin

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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27 § VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKÖN VIIKOTTAINEN TYÖAIKA

Kunnanhallitus 27.2.2012, 36 §

Luettelo kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneista pöytäkirjoista lähetetään
esityslistan liitteenä.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- merkitä pöytäkirjat tiedoksi
- hyväksyä oman kunnan toimielimiltä saapuneissa pöytä-

kirjoissa ilmenevät päätökset toimeenpantaviksi niiltä osin
kun päätökset eivät tarvitse erillistä kunnanhallituksen
päätöstä.

KÄSITTELY: Keskustelun aikana jäsen Arto Kujala ehdotti jäsen Anne
Rönkön kannattamana, että kunnanhallitus käyttää Kuntalain 51 §:n mu-
kaista otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen 8.2.2012 § 19.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty yksi esittelijän ehdotuksesta poikkeava
ehdotus, jota oli kannatettu. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuk-
sen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät
JAA ja ne, jotka kannattava Kujalan tekemää ja Rönkön kannattamaa eh-
dotusta äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 0
JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä (liite) yhden jäsenen ollessa poissa, joten kunnan-
hallitus ottaa koululautakunnan 8.2.2012 § 19 tekemän päätöksen käsitte-
lyynsä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti, että varhaiskasvatuspäällikön vii-
koittainen työaika ( 38,25 h ) koostuu pelkästään hallinnollisista tehtävistä
15.5.2012 saakka, tai siihen asti, kunnes uusi Peikkolaakson päiväkoti on
luovutettu tilaajalle (Lapinjärven kunta). Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuk-
sen yksimielisesti.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti
- käyttää otto-oikeutta ja ottaa koululautakunnan 8.2.2012 §

19 tekemän päätöksen käsittelyynsä sekä muilta osin mer-
kitä pöytäkirjat tiedoksi ja hyväksyä oman kunnan toimie-
limiltä saapuneissa pöytäkirjoissa ilmenevät päätökset
toimeenpantaviksi niiltä osin kun päätökset eivät tarvitse
erillistä kunnanhallituksen päätöstä

- että varhaiskasvatuspäällikön viikoittainen työaika (38,25
h) koostuu pelkästään hallinnollisista tehtävistä 15.5.2012
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saakka, tai siihen asti, kunnes uusi Peikkolaakson päivä-
koti on luovutettu tilaajalle (Lapinjärven kunta).

_________________

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, puh: 040 5561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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28 § KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN / KERHOHAKU 2012-2013

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, puh: 040 5561109

Opetushallitus asetti 24.1.2012 päivätyllä kirjeellä haettavaksi valtion vuo-
den 2012 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta (8 milj. euroa) kerhotoi-
minnan kehittämiseen. Avustusta myönnetään enintään 75 % hankkeen ko-
konaiskustannuksista, jolloin hakijan oma maksuosuus on vähintään 25 %.
Yleisinä tavoitteina Opetushallitus pitää lapsen ja nuoren kasvun tukemista
ja syrjäytymisen ehkäisemistä laadukkaan ja monipuolisen kerhotoiminnan
avulla.
Lapinjärvellä kaikki alakoulut ilmoittivat halukkuutensa osallistua kerhoha-
kuun. Avustusten käyttöaika alkaa 1.9.2012 ja päättyy 31.12.2013.
Tehdyn kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaismenot ovat 30´500 €,
ja siinä painotetaan kiertävää kerhotoimintaa. Uudella järjestelyllä pyritään
monipuolistamaan, laajentamaan ja vakiinnuttamaan toimintaa.
Päätöksen kerhotoiminnan kehittämiseen suunnatusta avustuksesta Opetus-
hallitus on lähettänyt hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkamista.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, puh: 040 5561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS:  Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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29 § SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA LOVIISAN JA MYRSKYLÄN
KANSSA (LIITE)

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara,
puh: 040 5561109

Lapinjärven sivistystoimenjohtaja on yhdessä Loviisan koulutuspäällikön,
talouspäällikön ja sivistysjohtajan sekä Myrskylän koulutoimen edustajan
kanssa päivittänyt voimassa olevaa koulusopimusta yhteisestä koulutoi-
mesta. Sopimus astui voimaan 1.1.2010.
Suurimmat muutokset ja päivitykset sopimuksen sisällössä perustuvat mm.
perusopetuksen lainsäädännön muutoksiin (Perusopetuslaki 628/1998, §§
14-17) ja ne on kirjattu sopimuksen ensimmäiseen lukuun Yhteisen koulu-
toimen laajuus / kohta 2 / erityisopetus.
Sopimuksen kolmanteen lukuun Kustannusten jako yhteisen koulutoimen
osalta on tarkennettu ja muutettu sopimustekstiä siten, että sijaintikunnan
(Loviisa)ja sopijakuntien (Lapinjärvi ja Myrskylä) välinen rahoitus ja sopi-
jakunnilta perittävät korvausperiaatteet eri koulutusmuotojen sekä hallinnon
kohdalla ovat selkeämmät. Uusina asioina edellä mainitun luvun alla ovat
luokkamuotoinen erityisopetus, vaikeimmin kehitysvammaisten ja muiden
vammaisten lasten opetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, loma-aikojen hoito,
oppilaan kuntoutus sekä henkilökohtainen tuki.
Sopimuspäivityksen yhteydessä lukuihin 2,4 ja 5 on tehty pieniä muutoksia,
jotka eivät varsinaisesti vaikuta sopimuksen sisältöön.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, puh: 040 5561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edel-
leen kunnanvaltuustolle, että Lapinjärven kunta hyväksyy päi-
vitetyn koulusopimuksen yhteisestä koulutoimesta siten, että
se astuu voimaan takautuvasti 1.1.2012 lähtien.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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30 § LAPINJÄRVEN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-15 /
PORLAMMIN YLÄASTEEN JA LUKION KEHITTÄMINEN

Sivistyslautakunta 2.12.2010 § 70

Koululautakunta päätti kokouksessaan 28.4.2010, § 23 :
- että Raila Oksanen palkataan toteuttamaan kehittämissuunnitelma La-

pinjärven kuntaan ehdolla, että korvaus jää alle viiden tuhannen euron
- että työtä ohjaava toimikunta on koululautakunta
- että projekti toteutetaan 31.12.2010 mennessä huomioimalla koko yhte-

näisen oppimispolun systemaattinen arviointi ja kehittäminen päivähoi-
dosta lukioon

- että yksityiskohdista sovitaan myöhemmin tarkemmin.

Asian käsittelyn aikana Päivi Lempiö ehdotti kehittämissuunnitelman to-
teuttamista kunnan omilla resursseilla ja esitystä tuki Heidi Silfvast, minkä
jälkeen he ilmoittivat jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen kirjallisesti.
Koululautakunta merkitsi kokouksessaan 1.6.2010 ( § 36 ), tiedoksi, että
kehittämissuunnitelman aloittaminen siirtyy elokuun 2010 alkuun.
Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 3.11.2010 ( § 69 ) jättää koulutoi-
men kehittämissuunnitelmasta käydyn keskustelun jälkeen asian pöydälle.
Konsultti Raila Oksanen on toimittanut 5.11.2010 viimeisimmän kehittä-
missuunnitelman (liite). Sivistyslautakunnan tarkoituksena on käyttää ke-
hittämissuunnitelmaa apuna tehtäessä linjauksia Lapinjärven kunnan kou-
lutoimeen vuosiksi 2011-15.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.3.2010 (§ 16) kokouksessaan omalta osaltaan
syksyllä 2009 Lapinjärven kunnassa toteutetun koulukyselyraportin sisältä-
mät kehittämistoimenpiteet seuraavasti:
- Tämänhetkinen valtuuston linjaama opettaja / oppilas lukumäärä säily-

tetään; koulukohtaisten opettaja / oppilasmäärien tarkasteluajankohta on
tammikuu; erityisopetuksessa olevien oppilaiden määrän laskennassa
noudatetaan erityisopetuslakia / -asetusta. Linjaukseen voidaan erityi-
sistä syistä poiketa kunnanhallituksen luvalla.

- Jätetään kaksi virkaa täyttämättä syksyllä 2010 lukukauden alusta, joista
toinen Pukaron koulussa ja toinen Hilda Käkikosken koulussa.

- Jatketaan yhteistyötä Myrskylän kanssa.
- Pyritään yhteistyöhön Orimattilan kanssa Artjärven alueen oppilaiden

opetuksen järjestämisessä.
- Aloitetaan yhtenäiskoulun suunnittelu.
- Selvitetään kiertävän erityisopetuksen toteuttamismahdollisuuksia.
- Kehitetään kahden lähikoulun, Kirkonkylän koulun ja Kapellby skolan:

in yhteistyötä.
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- Otetaan käyttöön budjetointi oppilasmäärän mukaan syksyllä 2010; py-
ritään koulujen yhteistilaukseen oppikirjahankinnassa.

- Aloitetaan johtokuntien uudelleenmäärittely.
- Erityisopetus on pyrittävä huomioimaan talousarviossa; anotaan jatkos-

sakin valtiolta haettavia erityismäärärahoja, jos niitä on saatavilla.
- Tarkastellaan uudelleen kuljetussopimusten pituus seuraavissa kuljetus-

sopimusneuvotteluissa ja neuvotellaan kuljetushintojen tarkistusajat so-
pimuksiin.

- Kehitetään oppilashuoltoa ja pyritään oppilashuollossa säännöllisyyteen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta tekee Lapinjärven kunnan koulutoimen ke-
hittämislinjaukset vuosiksi 2011-2015 kehittämissuunnitelman
ja kunnanvaltuuston hyväksymien kehittämistoimenpiteiden
pohjalta.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti
- hyväksyä Lapinjärven koulutoimen kehittämissuunnitel-

man vuosiksi 2011-2015 sillä ehdolla, että kehittämis-
suunnitelmaan voidaan tehdä tarvittavia päivityksiä vuo-
den 2011 aikana

- tehdä sivistyspalveluiden seuraavat kehittämislinjaukset:

1. Lapinjärven kunnan kouluverkko otetaan tarkasteluun vuoden
2012 budjetin yhteydessä.

2. Lisätään yhteistyötä Myrskylän kunnan kanssa neuvottele-
malla sivistystoimenjohtajan tehtävien myynnistä Myrsky-
lään mahdollisuuksien mukaan.

3. Tuntikehyksen tarvekartoitus tehdään keväällä 2011 ennen
uuden lukuvuoden suunnittelua. Opetuksen järjestäjä antaa
kouluille tarkennetut ohjeet kevään aikana.

4. Sivistyslautakunnan määräämän työryhmän tekeillä oleva päi-
vitetty varhaiskasvatusstrategia otetaan käyttöön 1.8.2011
alkaen. Sivistyslautakunta käsittelee varhaiskasvatusstrategi-
an kokouksessaan ennen elokuun alkua.

5. Varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen tärkeää, jotta lapsi-
perheille pystytään tarjoamaan kustannus tehokkaasti palve-
lua myös tulevaisuudessa. Lautakunta toteaa, että Peikko-
laakson päiväkodin rakentaminen maksaa, mutta tuo säästöä
tulevaisuudessa palvelun organisoinnissa.

6. Selvitetään varhaiskasvatuspalveluiden kustannukset ja verra-
taan niitä muihin samankokoisiin kuntiin. Sivistyslautakunta
haluaa saada selville, mistä syystä Lapinjärven varhaiskas-
vatuspalveluiden kustannukset ovat tilastoinnin mukaan
maan keskiarvoa korkeammat.
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7. Otetaan käyttöön Porlammin yhtenäiskoulun ensimmäinen
vaihe 1.8.2011 alkaen ja suunnitellaan seuraavan lukuvuo-
den aikana mahdollisuutta siirtyä koko kunnan yhtenäis-
koulujärjestelmään. Tarkoituksena on pyrkiä säästöihin mm.
oppikirjojen osalta ja hallinnollisissa tehtävissä.

8. Tarjotaan lähialueen ulkopaikkakuntalaisille oppilaille mah-
dollisuutta suorittaa koulun käymistä Lapinjärven kunnan
kouluissa, kustannuksia pääsääntöisesti lisäämättä.

9. Keskitetään virkavalinnat ja tehdään tarvekartoitussuunnitel-
mat vähintään kolmeksi vuodeksi eteenpäin huomioimalla
koko kunnan opetuspalvelutarjonta.

10. Uudistetaan budjetointia antamalla tarkemmat ohjeet kou-
luille jo lukuvuoden alussa.

11. Kehitetään sähköistä asiointia sekä sivistyspalveluiden sisäi-
sessä organisaatiossa että kunnan kotisivuilla.

12. Selvitetään koulujen johtokuntien roolit.
13. Selvitetään Kirkonkylän alueen yhteisen keskuskeittiön

käyttöönoton mahdollisuudet ja tästä saatavat kustannus
hyödyt.

- viedä kehittämislinjaukset eteenpäin kunnanhallitukselle.
________________

Kunnanhallitus 14.2.2011 § 36

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- merkitä sivistyslautakunnan päätös tiedoksi
- antaa sivistyslautakunnalle tehtäväksi yhdistää kehittämis-

suunnitelman ja muut kehittämislinjaukset valtuustopää-
töksen mukaiseksi kouluverkkoselvitykseksi lokakuun
2011 loppuun mennessä.

KÄSITTELY: Sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara oli läsnä asiantun-
tijana tämän pykälän käsittelyn ajan.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________

Sivistyslautakunta 14.9.2011 § 71

Sivistyslautakunta kokoontui 23.8.2011 work shop – suunnittelukokouk-
seen, missä käytiin kohta kohdalta läpi kunnanvaltuuston asettamat kehit-
tämislinjaukset. Kokouksen aikana kirjattiin ylös toteutuneet linjaukset ja
tehtiin mahdolliset uudet ehdotukset vietäväksi kunnanvaltuustolle eteen-
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päin. Kehittämislinjauksista on sivistystoimenjohtaja kirjoittanut yhteenve-
don, jossa on huomioitu myös aikaisempia linjauksia ja niiden toteutumista
(liite). Varsinaiset ehdotukset kehittämislinjausten eteenpäin viemiseksi on
kirjattu esityslistan ehdotukseksi.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- että aloitetaan selvitystyö Pukaron koulun lakkauttamisek-

si lukuvuoden 2012 alusta alkaen ottamalla huomioon lak-
kauttamisesta saadut euromääräiset säästöt, tiedotustilai-
suudet henkilöstölle ja kuntalaisten kuulemistilaisuudet.

- että opetuspalveluissa noudatetaan kunnanvaltuuston te-
kemää linjausta opettaja- / oppilaslukumäärästä.

- että yhtenäiskoulun suunnittelussa otetaan huomioon ope-
tusjärjestelyt erityistä tukea tai erityisopetusta tarvitseville
oppilaille siten, että kunnassa voitaisiin noudattaa lähi-
koulu-periaatetta.

- että yhteistyötä jatketaan Myrskylän kunnan kanssa ja py-
ritään löytämään yhteisiä toimintamalleja.

- että vuoden 2012 talousarviota koskevissa kokouksissa
huomioidaan seuraavan lukuvuoden tuntikehykset.

- että yhtenäiskoulun suunnitteluryhmä jatkaa toimintaansa
lukuvuoden 2011-12 aikana siten, että työryhmän kokoon-
pano tarkistetaan ja nimetään uudelleen.

- että yhtenäiskoulun suunnitteluryhmä toimittaa suunnitel-
man sivistyslautakunnalle maaliskuun 2012 loppuun men-
nessä.

- että tulevan yhtenäiskoulun työnimenä suunnittelun aikana
on Porlammin koulukeskus.

- että Artjärven (ent.) oppilaille tarjotaan mahdollisuus jat-
kossakin opiskella Porlammin yläkoululla.

- että ehdotus sähköisen asioinnin mahdollisuudesta ja niistä
aiheutuvista kustannuksista toimitetaan sivistyslautakun-
nalle siten, että ehdotus on mukana vuoden 2012 talousar-
viossa.

- että koulujen johtokunnat lakkautetaan lukuvuoden 2012
alusta alkaen kunnan hallintosääntöuudistuksen mukaises-
ti.

KÄSITTELY: Käydyn keskustelun aikana Päivi Lempiö esitti, että ehdo-
tuksen ensimmäisen ranskalaisen viivan jälkeinen teksti muutetaan seuraa-
vasti: "Selvitetään saataisiinko Pukaron koulun lakkauttamisella aikaan
merkittävää säästöä tai Lapinjärven koulutoimen laadun paranemista.”
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Markku Lautamäki puolestaan ehdotti, ensimmäisen ranskalaisen viivan
jälkeinen teksti muutetaan siten, että sana selvitystyö muutetaan sanaksi
toimenpiteet.
Keskustelun jälkeen todettiin, että sivistyslautakunnalla on Päivi Lempiön,
Markku Lautamäen ja esittelijän tekemä ehdotus, minkä vuoksi suoritettiin
äänestys.
Päivi Lempiön ehdotus ei saanut yhtään ääntä,  Markku Lautamäen ehdo-
tusta tuki Erja Junna ja esittelijän ehdotusta tukivat Annika Lindfors, Niels
Borup, Päivi Lempiö, Heidi Silfvast ja Dan Nybondas. Äänestyksen jälkeen
sivistyslautakunta totesi, että esittelijän tekemä ehdotus jää voimaan.
Keskustelussa todettiin, että johtokuntien lakkauttamista koskeva ehdotus
on tarkoituksenmukaista siirtää hallintosääntöuudistuksen käsittelyn yhtey-
teen.
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että viimeistä ranskalaista viivan jälkei-
nen teksti muutetaan seuraavasti: ”Koulujen johtokuntien lakkauttamista
koskeva käsittely siirretään hallintosääntöuudistusta koskevan kokouksen
yhteyteen.”

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää ehdotuksen mukaisesti muuttamalla
ehdotuksessa olevan viimeisen ranskalaisen viivan jälkeinen
teksti muotoon: ”Koulujen johtokuntien lakkauttamista koske-
va käsittely siirretään hallintosääntöuudistusta koskevan ko-
kouksen yhteyteen.”

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________

Sivistyslautakunta 17.10.2011 § 79

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 14.2.2011 § 36 sivistyslautakunnalle
tehtäväksi yhdistää kehittämissuunnitelman ja muut kehittämislinjaukset
valtuustopäätöksen mukaiseksi kouluverkkoselvitykseksi lokakuun 2011
loppuun mennessä.

Sivistyslautakunta päätti 14.9.2011 § 76 myös nimetä selvitysryhmän jonka
tehtävä oli laatia talousarvioehdotus vuodelle 2012 ottaen huomioon mah-
dolliset muutokset opetuspalveluissa / kouluverkossa. Selvitysryhmä ko-
koontui kaksi kertaa syyskuussa 2011 ja totesi sivistyslautakunnan kokouk-
sen 26.9.2011 yhteydessä, että on kuitenkin varauduttava tarvittaessa rin-
nakkaisen budjetin valmisteluun.

Selvitysryhmä jatkoi työnsä lautakunnan puheenjohtajan kutsusta 7.10.2011
ja kokoontuu vielä kerran 14.10 siten, että lautakunta voisi ottaa vielä tänä
syksynä kantaa vuoden 2013 budjettiin vaikuttaviin tekijöihin.
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Selvitystyöryhmä esittelee ehdotuksensa lautakunnan kokouksessa. Kehit-
tämissuunnitelma kokonaisuudessaan liitteenä.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle / kunnanval-
tuustolle
- että se hyväksyy Lapinjärven koulutoimen kehittämis-

suunnitelman liitteen mukaisesti

KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun aluksi Päivi Lempiö toi esille,
että lautakunnan 14.9.2011 kokousmenettelyä ei ole kirjattu pöytäkirjaan.
Lautakunta totesi yksimielisesti, että käsittelyn kulun kuuluu olla:
Käydyn keskustelun aikana Päivi Lempiö esitti, että ehdotuksen ensimmäi-
sen ranskalaisen viivan jälkeinen teksti muutetaan seuraavasti: "Selvitetään
saataisiinko Pukaron koulun lakkauttamisella aikaan merkittävää säästöä tai
Lapinjärven koulutoimen laadun paranemista.”
Markku Lautamäki puolestaan ehdotti, ensimmäisen ranskalaisen viivan
jälkeinen teksti muutetaan siten, että sana selvitystyö muutetaan sanaksi
toimenpiteet. Erja Junna kannatti Lautamäen ehdotusta.
Keskustelun jälkeen todettiin, että sivistyslautakunnalla on Päivi Lempiön,
Markku Lautamäen ja esittelijän tekemä ehdotus, minkä vuoksi suoritettiin
äänestys.
Päivi Lempiön ehdotus ei saanut kannatusta ja ehdotus raukesi. Tämän jäl-
keen äänestettiin Markku Lautamäen ja esittelijän ehdotuksista. Markku
Lautamäen ehdotusta tuki Erja Junna. Esittelijän ehdotusta tukivat Annika
Lindfors, Niels Borup, Päivi Lempiö, Heidi Silfvast ja Dan Nybondas. Ää-
nestyksen jälkeen sivistyslautakunta totesi, että esittelijän tekemä ehdotus
jää voimaan.
Keskustelussa todettiin, että johtokuntien lakkauttamista koskeva ehdotus
on tarkoituksenmukaista siirtää hallintosääntöuudistuksen käsittelyn yhtey-
teen.
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että viimeistä ranskalaista viivan jälkei-
nen teksti muutetaan seuraavasti: ”Koulujen johtokuntien lakkauttamista
koskeva käsittely siirretään hallintosääntöuudistusta koskevan kokouksen
yhteyteen.”

Selvitystyöryhmä esitteli laatimansa ehdotuksen kokouksessa. Asiakirja ja-
ettiin lautakunnan jäsenille ja liitetään pöytäkirjaan.

Keskustelun jatkuessa Päivi Lempiö ehdotti ettei Pukaron koulua eikä päi-
vähoitoa lakkauteta. Ehdotus ei saanut kannatusta joten se raukesi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Käsittelyn jälkeen Päivi Lempiö jätti eriävän mielipiteen (lii-
te).

_______________

Kunnanhallitus 7.11.2011 § 202

Kuntalain 29 §:n 1. momentin mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen
vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsitte-
lystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Saman momentin mu-
kaan asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysy-
myksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille.

Jos asian ratkaisulla voi olla huomauttava vaikutus muiden kuin asian-
osaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomainen tu-
lee, hallintolain 41 § mukaan, varata henkilöille mahdollisuus saada tietoja
asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asi-
asta.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- että kunta järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ope-

tustoimen kehittämissuunnitelmaehdotuksesta torstaina
24.11.2011 klo 18.30

- jatkaa kehittämissuunnitelman käsittelyä kokouksessaan
28.11.2011.

KÄSITTELY: Sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara oli läsnä asiantun-
tijana tämän asian käsittelyn ajan.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________

Kunnanhallitus 28.11.2011 § 220

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään Wasargårdissa 24.11.2011 klo
18.30.

Päätösehdotus esitetään kunnanhallituksen kokouksessa tiedotus- ja kuule-
mistilaisuuden jälkeen. Muistio kuulemistilaisuudesta oheisaineistona.
Kuulemistilaisuuteen osallistui 40 henkilöä. Kirjallisia huomioita on tullut
11 kpl 28.11.2011 klo 16.00 mennessä. Tämän lisäksi on 15 Pukaron kou-
lun oppilaan palaute myös saatu. Valtaosa vastustaa Pukaron koulun ja
ryhmäpäiväkodin lakkauttamista. Muutama haluaa säilyttää kunnassa ylä-
koulun.
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Sivistyslautakunnan ehdotus kehittämissuunnitelmaksi tarkoittaa, että

1. Lapinjärvelle muodostettaisiin kaksi koulukeskusta lukuvuodesta 2012
alkaen; Kirkonkylän koulukeskus (Kirkonkylän koulu ja Kapellby sko-
la) sekä Porlammin koulukeskus (Hilda Käkikosken alakoulu ja Por-
lammin yläkoulu ja lukio). Varhaiskasvatuspalvelut toimisi lukuvuo-
desta 2013 alkaen Kirkonkylän päiväkodilla ja Porlammin ryhmäperhe-
päiväkodilla.

Ehdotus tarkoittaisi että
- Pukaron koulun ja Kirkonkylän koulun 0 – 5 luokkien opetus kes-

kitetään Kirkonkylän kouluun
- Suomenkielinen opetus 6 luokkalaisten osalta keskitetään Hilda Kä-

kikosken kouluun
- Yksi avoinna oleva opettajan virka lakkautetaan.

Sivistyslautakunnan selvitysryhmän arvio on, että säästöjä saadaan
opetuksen siirrosta noin 54 000 euroa.

2. Muodostettaisiin yhtenäiskoulun Hilda Käkikosken alakoulusta ja Por-
lammin yläkoulusta.

Sivistyslautakunnan selvitysryhmän arvio on, että säästöjä saadaan
opetuksen siirrosta noin 96 000 euroa.

3. Keskitettäisiin varhaiskasvatuspalvelut Kirkonkylän päiväkotiin ja Por-
lammin ryhmäperhepäiväkotiin syksystä vuonna 2013. Tarkoitus olisi,
että Pukaron ryhmäperhepäiväkoti jatkaisi nykyisissä tiloissa siihen asti
kun Peikkolaakson päiväkoti kokonaisuudessaan valmistuu. Tämän jäl-
keen voidaan aloittaa Pukaron päivähoidon yhdistäminen Peikkolaakson
päiväkotiin. Vuonna 2012 tarvitaan Pukaron ryhmäperhepäiväkotiin yk-
si hoitaja lisää.

Sivistyslautakunnan ehdotus tarkoittaisi myös, että siirrettäisiin Por-
lammin ryhmäperhepäiväkotia koulukeskuksen yhteyteen. Tämä vaatii
vielä neuvotteluita vuokralaisen ja kunnan teknisen toimen kanssa. Si-
vistyslautakunta huomauttaa myös, että jos lapsia tulee lisää hoitoon
Porlammille, niin kunnassa on varauduttava lastentarhanopettajan palk-
kaamiseen Porlammin ryhmäperhepäiväkotiin.

Sivistyslautakunta ehdottaa myös, että muutettaisiin, varhaiskasvatus-
päällikön tehtävät kokonaan hallinnolliseksi uuden päiväkodin raken-
nusprojektin ajaksi, jotta voidaan kehittää toimintatapoja jo muutosvai-
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heessa. Varhaiskasvatuspäällikön hoitotyöhön käytetty aika saadaan si-
säisillä järjestelyillä hoidettua ilman kustannusvaikutuksia.

Sivistyslautakunnan selvitystyöryhmän arvio on, että säästöjä saadaan
24.000 euroa, mutta että Porlammin ryhmäperhepäivähoidon uusien ti-
lojen remontointikustannukset olisivat noin - 46.000 euroa.

Työryhmä ja sivistyslautakunta eivät olleet yksimielisiä Pukaron osalta.
Jäsen Päivi Lempiö ei kannattanut Pukaron koulun eikä ryhmäperhepäi-
väkodin lakkauttamista.

Sivistyslautakunnan ehdotus tarkoittaisi myös, että
- Valtuuston linjaus opettaja-/oppilaslukumäärästä säilyisi
- Jatketaan yhteistyö Myrskylän kunnan kanssa
- Otetaan tuntikehykset käsittelyyn
- Jatketaan käytäntöä tarjota entisen Artjärven kunnan op-

pilaille mahdollisuutta maksuttomaan koulukuljetukseen,
jos aloittavat opiskelunsa Porlammilla

- Selvitys sähköisestä asioinnista kunnan alakouluilla
- Tarkistetaan johtokuntien rooli
- Yhtenäiskoulun työryhmä huomioi mahdollisuudet järjes-

tää / toteuttaa eritysopetusta Porlammin koulukeskuksella.
Näin osalle eritysoppilaita voidaan tarjota opiskelumah-
dollisuutta kunnan omassa lähikoulussa.

EHDOTUS: Kunnanhallitukselle esittää kunnanvaltuustolle
- että se hyväksyy Lapinjärven koulutoimen kehittämis-

suunnitelman liitteen mukaisesti.

KÄSITTELY: Taloussihteeri Johanna Sjöberg oli läsnä asiantuntijana tä-
män pykälän käsittelyn ajan.

Keskustelun alussa kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Ulla Onnila, jä-
senet Anne Rönkkö ja Marketta Takkala sekä valtuuston puheenjohtaja Ai-
no Villikka ilmoittivat olevansa esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn
joten he poistuivat kokoushuoneesta. Varajäsenet Päivi Lempiö, Anne Pen-
ninkangas ja Tarja Ojanen kutsuttiin kokoukseen tämän asian käsittelyn
ajaksi.

Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Ari Koivisto ehdotti varajäsen Tarja
Ojasen kannattamana, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että Pukaron koulun lakkauttamista ei toteuteta tässä vaiheessa
- että yhtenäiskouluun ei siirrytä tässä vaiheessa
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- että sivistyslautakunnan tulee ensi vuoden aikana keskittyä yläkoulun ja
lukion tilanteen parantamiseen

- että se muilta osin merkitsee Lapinjärven koulutoimen kehittämissuun-
nitelman tiedoksi liitteen mukaisesti poislukien varhaiskasvatuspalve-
luita käsittävän osuuden.

Kunnanhallituksen jäsen Arto Kujala ehdotti, että kunnanhallitus ehdottaa
kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Lapinjärven koulutoimen kehittämis-
suunnitelman liitteen mukaisesti poislukien varhaiskasvatuspalveluita kä-
sittävän osuuden. Kujalan ehdotus ei saanut kannatusta joten se raukesi.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty
yksi esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu. Pu-
heenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka
kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattava
Koiviston tekemää ja Ojasen kannattamaa ehdotusta äänestävät EI. Suori-
tetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni ja 8 EI-ääntä (liite),
joten Koiviston ehdotus oli tullut kunnanhallituksen päätökseksi.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti
- todeta että kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Ulla

Onnila, jäsenet Anne Rönkkö ja Marketta Takkala sekä
valtuuston puheenjohtaja Aino Villikka ovat esteellisiä
osallistumaan asian käsittelyyn

- kutsua varajäsenet Päivi Lempiö, Anne Penninkangas ja
Tarja Ojanen kokoukseen

- ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Pukaron koulun lak-
kauttamista ei toteuteta tässä vaiheessa

- ehdottaa kunnanvaltuustolle, että yhtenäiskouluun ei siir-
rytä tässä vaiheessa

- ehdottaa kunnanvaltuustolle, että sivistyslautakunnan tulee
ensi vuoden aikana keskittyä yläkoulun ja lukion tilanteen
parantamiseen

- ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se muilta osin merkitsee
Lapinjärven koulutoimen kehittämissuunnitelman tiedoksi
liitteen mukaisesti poislukien varhaiskasvatuspalveluita
käsittävän osuuden.

_____________________

Kunnanvaltuusto 14.12.2011, 40 §
Liitteenä ehdotus kehittämissuunnitelmaksi. Asiaan liittyvään oheismateri-
aaliin voi tutustua ennen kokousta kunnantoimistossa tai kokouksen yhtey-
dessä.
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EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää
- että Pukaron koulun lakkauttamista ei toteuteta tässä vai-

heessa
- että yhtenäiskouluun ei siirrytä tässä vaiheessa
- että sivistyslautakunnan tulee ensi vuoden aikana keskittyä

yläkoulun ja lukion tilanteen parantamiseen
- muilta osin merkitä Lapinjärven koulutoimen kehittämis-

suunnitelman tiedoksi liitteen mukaisesti poislukien var-
haiskasvatuspalveluita käsittävän osuuden.

KÄSITTELY: Asian käsittelyn aluksi valtuuston puheenjohtaja Aino Vil-
likka sekä valtuutetut Ulla Onnila, Anne Rönkkö, Mika Sistola ja Marketta
Takkala ilmoittivat esteellisyydestä. He eivät osallistuneet asian käsittelyyn.
Paikalle kutsuttiin varajäsenet Teuvo Peltonen, Veijo Matikainen ja Markku
Rantanen. Tämän pykälän osalta kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja
Mats Antas toimi puheenjohtajana.

Valtuutettu Arto Kujala ehdotti, valtuutettu Christoffer Hällforsin kannat-
tamana, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi koulutoimen kehittämis-
suunnitelman, poislukien varhaiskasvatuspalveluja koskeva osuus ja että
kehittämissuunnitelmaan merkityt keskeiset toimenpiteet tuodaan erikseen
vielä kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi valmistelun jälkeen.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty yk-
si kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: ne,
jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattava Kujalan tekemää ja Hällforsin kannattamaa ehdotusta äänestävät
EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 13 JAA-ääntä ja 5 EI-
ääntä (liite), joten kunnanhallituksen ehdotus oli tullut kunnanvaltuuston
päätökseksi.

PÄÄTÖS: Kunnanvaltuusto päätti
- todeta, että valtuuston puheenjohtaja Aino Villikka sekä

valtuutetut Ulla Onnila, Anne Rönkkö, Mika Sistola ja
Marketta Takkala ovat esteellisiä osallistumaan asian kä-
sittelyyn

- todeta, että kokoukseen kutsuttiin varajäsenet Teuvo Pel-
tonen, Veijo Matikainen ja Markku Rantanen

- todeta, että kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Mats
Antas toimi puheenjohtajana tämän pykälän osalta

- että Pukaron koulun lakkauttamista ei toteuteta tässä vai-
heessa

- että yhtenäiskouluun ei siirrytä tässä vaiheessa



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 27.3.2012 23

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

- että sivistyslautakunnan tulee ensi vuoden aikana keskittyä
yläkoulun ja lukion tilanteen parantamiseen

- muilta osin merkitä Lapinjärven koulutoimen kehittämis-
suunnitelman tiedoksi liitteen mukaisesti poislukien var-
haiskasvatuspalveluita käsittävän osuuden.

_________________

Sivistyslautakunta 10.8.2010, § 49

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.3.2010 ( § 16 ) opetustoimen
kehittämistoimenpiteet, joista yhtenä on yhtenäiskoulun suunnittelun aloit-
taminen Porlammilla. Koululautakunnan tekemän ehdotuksen mukaan
aloitusajankohdaksi suunniteltiin syksyä 2012.
Koska Artjärvi on sanonut irti yhteisen koulutoimen sopimuksen siten, että
sen voimassaoloaika päättyy 31.7.2011, on syytä aloittaa suunnittelu jo lu-
kuvuoden 2010 alussa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta asettaa työryhmään suunnittelemaan yhte-
näiskoulua Porlammille.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta asetti työryhmän, johon kuuluvat sivistys-
lautakunnan puheenjohtaja Erja Junna, sivistyslautakunnan jä-
sen Markku Lautamäki, edustaja Myrskylän kunnasta, edustaja
Hilda Käkikosken koululta, edustaja Porlammin yläkoululta,
pääluottamusmies Teri Kainulainen sekä sivistystoimenjohtaja
Jaana Härmävaara työryhmän koolle kutsujana.

___________________________________

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, puh: 0405561109

Kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti sivistyslautakunnan
tulee keskittyä yläkoulun ja lukion tilanteen parantamiseen. Sivistyslauta-
kunta puolestaan asetti työryhmän suunnittelemaan Porlammin yhtenäis-
koulua. Koska sekä kunnanvaltuuston että sivistyslautakunnan päätös Por-
lammin koulukeskuksen tilanteesta sivuavat toisiaan, on tässä tilanteessa
tarkoituksenmukaista, että Porlammin yhtenäiskoulun suunnitteluryhmä jat-
kaa toimintaansa ja tehtäväänsä kokonaisvaltaisesti sisällyttämällä yhtenäis-
koulusuunnitelmaan Porlammin yläkoulun ja lukion tilanteen parantamisen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että Porlammin yhtenäiskoulun
suunnitteluryhmän aikaisempiin tehtäviin sisällytetään suun-
nitelman laatiminen Porlammin yläkoulun ja lukion tilanteen
parantamiseksi.
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KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen sivistyslautakunta totesi,
että ehdotukseen tulee huomioida aikaisempien päätösten perusteella mää-
räaika, johon mennessä suunnitelman tulee olla valmis. Esittelijä muutti eh-
dotustaan siten, että ehdotuksena olleen lauseen loppuun lisätään vuoden
2012 loppuun mennessä.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että Porlammin yhtenäiskoulun
suunnitteluryhmän aikaisempiin tehtäviin sisällytetään suun-
nitelman laatiminen Porlammin yläkoulun ja lukion tilanteen
parantamiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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31 § TOIMINTAKERTOMUS / SIVISTYSPALVELUT 2011 (LIITE)

Valmistelijat ja esittelijät: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara 040
5561109 ja varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson 050 5203949

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2011 toimintakertomuk-
sen sivistyspalveluiden osalta.

KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen sivistyslautakunta totesi,
että vuoden 2011 toimintakertomus voidaan hyväksyä tekemällä tarvittavia
muutoksia korjaamalla oppilaiden lukumäärä Porlammin yläasteen osalta ja
korjaamalla tekstissä esiintyneet kirjoitusvirheet. Keskustelun jälkeen esit-
telijä muutti ehdotustaan siten, että sivistyslautakunta hyväksyy vuoden
2011 toimintakertomuksen ehdolla, että sivistystoimenjohtaja tekee käsit-
telyn aikana ilmenneet korjaukset ennen toimintakertomuksen esittämistä
kunnanhallitukselle.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2011 toimintakertomuk-
sen sivistyspalveluiden osalta kokouksessa tehdyillä muutok-
silla.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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32 § VALTION ERITYISAVUSTUS RYHMÄKOKOJEN PIENENTÄMISEEN

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara,
puh: 040 5561109

Hallitusohjelman mukaan perusopetuksen laadun kehittämisen yhtenä koh-
teena on opetusryhmien koon pienentäminen. Koulutuksen järjestäjillä on
ollut mahdollisuus hakea valtion erityisavustusta perusopetusryhmien pie-
nentämiseen 13.1.2012 mennessä.
Lapinjärveltä vuosille 2012-2013 käytettävän erityisavustuksen hakuun
osallistuivat Porlammin yläkoulu, Kirkonkylän koulu ja Kapellby skola.
Opetus- ja kulttuuriministeriön 16.3.2012 saapuneen kirjeen ja päätöksen
mukaisesti Lapinjärvelle on myönnetty erityisavustusta vuosille 2012-2013
yhteensä 24´020 €.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, puh: 040 5561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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33 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

Sivistystoimenjohtaja

§ 89-92 (2011)
§ 1-19 (2012)

Varhaiskasvatuspäällikkö:
§ 244-253 (2011)
§ 1-63 (2012)

Kapellby skola rehtori:
§ 1-2 (2012)

Kirkonkylän koulun rehtori:
§ 98, 114-120 (2011)
§ 1-16 (2012)

Pukaron koulun rehtori:

Hilda Käkikosken rehtori:
§ 1
Porlammin yläasteen ja lukion rehtori:

§ 170-179 (2011)
§ 1-46, 48-50, 52-54

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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34 § LAPINJÄRVEN KUNNAN ELINTARVIKEHANKINNOISTA PÄÄTTÄMINEN
(LIITE)

Kunnanhallitus 8.6.2009 § 124

Nykyisten elintarvikesopimusten voimassaoloaika päättyi 30.4.2008 ja kun-
nanhallitus päätti kokouksessaan 10.3.2008 jatkaa sopimuksia yhdellä vuo-
della ajalle 1.5.2008 – 30.4.2009. Kunnan elintarvikehankinnat kilpailutet-
tiin maaliskuussa 2009, tarjouspyyntö sekä muistiot tarjouskilpailupalave-
reista liitteinä A ja B.

Tarjoukset avattiin 4.5.2009, pöytäkirja liitteenä C. Kaksi tarjousta eivät
olleet tarjouspyynnön mukaisia, joten niitä ei voitu ottaa huomioon tarjous-
ten vertailussa. Tarjouksista on tehty koonti (liite D) hinnan, toimitusvar-
muuden ja ympäristönäkökohtien suhteen. Laadusta käytiin keskustelu
emäntien kanssa, jonka pohjalta laatutekijät on pisteytetty.

Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset olivat ryhmitelty tuoteryhmittäin a)
maitotaloustuotteet, b) liha- ja lihavalmisteet, c) valmisruokaeinekset, d)
kalatuotteet, e) pakasteet, f) tuoreet vihannekset ja juurekset, g) leipä- ja
konditoriatuotteet sekä h) jauhot, viljatuotteet, kahvi, sokeri, liemivalmis-
teet ja säilykkeet. Hintavertailut tehtiin tuoteryhmittäin siten, että vertailuun
otettiin tarjoajien ilmoittamat hinnat niistä tuotteista, joista kaikilla oli hin-
tamerkintä. Liitteeseen D on koottuna kolmen edullisimman tarjouksen teh-
neet tarjoajat tuoteryhmittäin. Lisäksi liitteen lopussa on laskettu näiden
kolmen osalta kokonaishinnat koko tuoteryhmän osalta. Eri tarjoajien tuote-
valikoimat selittävät osaltaan hintaeroja, osa hintaeroista selittyy puolestaan
yksikköhintojen vaihtelulla.

Emäntien kanssa käydyn palaverin sekä hinta-, toimitusvarmuus-, laatu sekä
ympäristötekijäpisteytyksen perusteella parhaiten tarjouskilpailussa menes-
tyivät Kespro Oy, Saarioinen Oy, Agrica Ab - Porvoon Peruna ja Lapinjär-
ven Leipomo. Johtuen tarjouspyyntöjen käsittelyaikataulusta, tarjouskau-
deksi muodostuu tarjouspyynnöstä poiketen 1.8.2009 – 31.7.2011.

Kunnanhallituksen jäsenet voivat ennen kokousta tutustua tarjouksiin ja
asiakirjoihin kunnantalolla koulutoimistossa. Kaikki asiakirjat ovat nähtä-
vänä myös kokouksessa. Koulutoimenjohtaja on läsnä kokouksessa.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
- Lapinjärven kunta solmii elintarvikehankintasopimuksen

ajalle 1.8.2009 – 31.7.2011 Kespro Oy:n kanssa annettujen
tarjousten perusteella seuraavien tuoteryhmien osalta:
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maitotaloustuotteet, kala, pakasteet sekä jauhot, viljatuot-
teet, kahvi, sokeri, liemivalmisteet, säilykkeet (liitteessä
ryhmät a, d, e ja h)

- Lapinjärven kunta solmii elintarvikesopimuksen ajalle
1.8.2009 – 31.7.2011 Saarioinen Oy:n kanssa annettujen
tarjousten perusteella seuraavien tuoteryhmien osalta: liha
ja lihavalmisteet sekä valmisruokaeines (liitteessä ryhmät
b ja c)

- Lapinjärven kunta solmii elintarvikesopimuksen ajalle
1.8.2009 – 31.7.2011 Agrica Ab – Porvoon Perunan kans-
sa annettujen tarjousten perusteella seuraavien tuoteryhmi-
en osalta: tuoreet vihannekset ja juurekset (liitteessä ryhmä
f)

- Lapinjärven kunta solmii elintarvikesopimuksen ajalle
1.8.2009 – 31.7.2011 Lapinjärven Leipomo Oy:n kanssa
annettujen tarjousten perusteella seuraavien tuoteryhmien
osalta: leipä- ja konditoriatuotteet (liitteessä ryhmä g).
Kunnan toimipisteillä on mahdollisuus tilata tuoretta lei-
pää myös Inga Vickholmin kotileipomolta verrattuaan
hintaa Lapinjärven Leipomo Oy:n hintoihin ja huomioiden
toimitusmäärät. Mikäli Lapinjärven Leipomo Oy tai Inga
Vikholm eivät pysty toimittamaan erityistuotteita, ne tila-
taan Kespron kautta.

- Sopimukset allekirjoittaa kunnan kaikkien toimipisteiden
puolesta kunnanjohtaja ja koulutoimenjohtaja.

KÄSITTELY: Koulutoimenjohtaja Seija Ronimus oli läsnä kokouksessa
asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan vastaamassa kunnanhallituksen
jäsenten kysymyksiin.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________

Kunnanhallitus 15.8.2011 § 156

Allekirjoitetuissa sopimuksissa/hyväksytyissä tarjouksissa on ehto, että
kunta pidättää itsellään oikeuden jatkaa sopimusta yhdellä vuodella. Sopi-
musaika umpeutui 15.7.2011 jolloin nyt on syytä ilmoittaa ns. optiovuoden
käyttämisestä. Sopimuskumppaneilta on optiovuodenkäytöstä kysytty ja
kaikki ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä menettelyn.

Uuden tarjouskilpailun käynnistäminen ei ole tässä vaiheessa enää mahdol-
lista. Tarjouskilpailun käynnistäminen ensi vuoden alussa on myös loogista
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ottaen huomioon syksyllä käynnistettävä ruokapalvelutoiminnan selvitys-
työn.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- että kunta jatkaa nykyisiä elintarviketarjoussopimuksia yh-

dellä vuodella ajalle 1.8.2011-31.7.2012.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________

Lapinjärven kunta käyttää vuosittain noin 410 000 € elintarvikkeisiin. Ruo-
kapalveluita tuotetaan yhteensä kuudessa eri keittiössä kunnassa. Nykyiset
elintarvikkeiden hankintasopimusten voimassaolo päättyy 31.7.2012.

KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 §:n mukainen Kuntaliiton koko-
naan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oi-
keus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä,
puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta.

Kuntahankintojen ja sopimustoimittajien välisen puitesopimuksen lisäksi
asiakas solmii tarvittaessa sopimustoimittajan kanssa oman asiakaskohtai-
sen sopimuksen hankittavista palveluista.

Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajilta perittävillä palvelumak-
suilla, joka perustuu asiakkaan hankkimien tuotteiden ja palveluiden ar-
voon. Palvelumaksuprosentti on 1-1,5 %.

KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut elintarvikkeiden hankinnan syk-
syllä 2011 ja puitesopimus on voimassa 1.2.2012-31.1.2016. Kilpailletut
palvelualueet olivat kuivatuotteet, maito ja maitotuotteet, liha- ja lihaval-
misteet, hedelmät ja vihannekset, pakaste- ja kalatuotteet, leipätuotteet,
noutotukut.

Järjestetyn kilpailutuksen tuloksena on tuotealue 1:n (lihat ja lihavalmisteet,
maitotuotteet, kuivatuotteet, valmisruoat, pakasteet) puitesopimustoimitta-
jaksi valittu Kespro Oy ja tuotealue 2:n (vihannekset, juurekset, hedelmät ja
pilkotut) puitesopimustoimittajiksi Kespro ja Meira Nova Oy. Kespro toi-
mittaa tuotealue 2:n tuotteet toukokuun puoliväliin saakka ja jatkossa tuote-
alue 2:n osalta toimittajia valitaan kevennetyn kilpailutuksen perusteella,
jonka KL-Kuntahankinnat tekee 4 kuukauden välein.

Hankintalainsäädännön perusteella lähiruoka ei voi olla vähimmäisvaatimus
tai vertailukriteeri. Voidaan turvata paikallisten elintarvikkeidenkäyttöä
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mainitsemalla, että ”ostaja varaa kilpailutuksen lopputuloksesta riippumatta
oikeuden hankkia pieniä eriä elintarvikkeita muilta toimittajilta”.

Hankinnan hoitaminen KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta on perusteltua kos-
ka yhteishankintana saadaan volyymiedusta johtuen paremmista tarjouksista
kun omana kilpailutuksena toteutettuna. Yhteishankintaa puoltaa se, että
raskasta kilpailutusprosessia ei tarvitse hoitaa itse varsinkaan kun kunnalla
ei vieläkään ole yhteistä ruokahuolto-organisaatiota.

Sitoumus elintarvikkeiden yhteishankintaan liittymisestä ja tietoa KL-
Kuntahankinnat OY:n elintarvikkeiden kilpailutuksesta liitteenä.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä liitteenä olevan sitoumuksen elintarvikkeiden

yhteishankintaan liittymisestä
- että asiakas pidättää itsellään oikeuden hankkia pieniä eriä

elintarvikkeita muualta kuin puitesopimustoimittajilta.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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35 § VARHAISKASVATUSPALVELUT LAPINJÄRVEN KUNNASSA (LIITE)

Kunnanhallitus 30.1.2012, 18 §

Varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson on 23.1.2012 anonut lupaa pal-
kata lastentarhanopettajan Pukaron ryhmäperhepäiväkotiin ajalle 9.1.-
20.6.2012.

Syyskaudella 2011 päivähoitoon haki paljon lapsia. Syksyn aikana tilanne
on hoidettu sisäisesti henkilökuntamitoituksen lain mukaisesti. Kun ryhmä-
perhepäiväkotiin palkataan lastentarhanopettajaa ryhmäperhepäiväkodista
tulee siitä samalla Peikkolaakson päiväkodin satelliittiryhmä.

Asetus lasten päivähoidosta 16.3.1973/239 6 § (21.8.1992/806): Päiväko-
dissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun ase-
tuksen (804/92) 4 tai 5 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään
seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden.
Enintään neljää alle kolmevuotiaista lasta kohden tulee päiväkodissa hoito-
ja kasvatustehtävissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä
säädetty ammatillinen kelpoisuus.

Ryhmäperhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljä
lasta iästä riippumatta 8§. Peikkolaakson päiväkodin satelliittiryhmään voi-
daan täten myös sijoittaa enemmän lapsia kun ryhmäperhepäivähoitoon.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- myöntää luvan palkata lastentarhanopettaja Pukaron ryh-

mäperhepäiväkotiin 9.1.-20.6.2012.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson, puh: 0505203949

Asetuksen lasten päivähoidosta 16.3.1973, 6 § (21.8.1992/806) perusteella
Peikkolaakson päiväkotiin tulisi 1.8.2012 alkaen palkata kaksi lastentarhan-
opettajaa nykyisten kahden lastentarhanopettajan lisäksi.
Lapsimäärä syksyllä 2012 Pukaron päivähoitoyksikössä on etukäteen saa-
tujen tietojen perusteella sama kuin tällä hetkellä (maaliskuu 2012), minkä
vuoksi ryhmään tulisi 1.8.2012 palkata lastentarhanopettaja.
Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstö on kokonaisuudessaan esitelty ko-
kouksessa jaettavassa oheismateriaalissa
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Esikoululaisten täydentävään päivähoitoon tulisi hakea lastenhoita-
ja/lähihoitaja 1.8.2012 alkaen.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan virkaa jatketaan määräaikaisena
1.10.2013 asti.

Esittelijä: varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson, puh: 0505203949

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
- varhaiskasvatuspalveluihin palkataan kaksi lastentarhan-

opettajaa 1.8.2012 alkaen, ja yhden työsuhdetta jatketaan
31.7.2013 asti.

- varhaiskasvatuspalveluihin palkataan lastenhoitaja / lähi-
hoitaja 1.8.2012 alkaen.

- varhaiskasvatuksen erityisopettajan virkaa jatketaan mää-
räaikaisena 1.10.2013 asti.

- huomioidaan mahdolliset sisäiset siirrot opetuksen järjes-
tämissuunnitelman yhteydessä.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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36 § LAPINJÄRVEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 ALKAEN (LIITE)

Sivistyslautakunta 19.12.2011, 85 §

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 määriteltiin oppiai-
neiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt sekä annettiin ohjeet op-
pilaan arvioinnista. Oppilashuolto, kodin ja koulun yhteistyö, oppimiskäsi-
tys, oppimisympäristö ja toimintakulttuuri kirjattiin myös opetussuunnitel-
maan.
Opetusministeriö julkaisi 5.11.2007 esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen
kehittämistrategia -asiakirjan, jossa on kuvattu niitä toimenpiteitä, joilla
huolestuttavaan erityisopetuksen tarpeen kasvuun tullaan vastaamaan. Stra-
tegian keskeisiä keinoja ovat opettajankoulutuksen rakenteiden ja sisältöjen
kehittäminen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen saattaminen kunnissa
yhteisen hallinnon piiriin sekä lainsäädännön ja opetussuunnitelmien pe-
rusteiden muuttaminen.
Viimeksi mainituissa lapsen tarvitseman tuen painopistettä siirretään var-
haiseen tukeen ja ennaltaehkäisemiseen, tuki rakennetaan kolmiportaiseksi
sekä tuen tarpeen selvittämisessä painopistettä siirretään pedagogisen asi-
antuntemuksen suuntaan. Tavoitteeksi asetettiin, että muutokset voitaisiin
toteuttaa kunnissa syksyllä 2009.
Perusopetuslain oppimisen tukea koskevat muutokset hyväksyttiin kesällä
2010 ja ne astuivat voimaan 1.1.2011. Esi- ja perusopetuksen opetussuun-
nitelmien perusteiden muutokset ja täydennykset valmistuivat loppuvuo-
desta 2010. Niiden perusteella päivitetyt paikalliset opetussuunnitelmat tuli
ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2011 alkaen.
Lapinjärvellä opetussuunnitelman päivitystä on käsitelty useaan otteeseen
KELPO-työryhmässä, joka oli myös jaettu työryhmiin. Samanaikaisesti
työstettävän Lapinjärven kunnan opetustoimen kehittämissuunnitelman
vuoksi opetussuunnitelman kirjoittaminen on viivästynyt. Johanna Mäki on
huolehtinut asiakirjan puhtaaksi kirjoittamisesta KELPO-työryhmän esityk-
sen mukaiseksi. Opetussuunnitelma on perusteiden mukaisesti päivitetty  ja
täydennetty. Merkittävin muutos on oppimisen tuen kolmiportainen rakenne
ja sen toteuttamiseen liittyvät menettelyt.
Liitteenä on opetussuunnitelman perusteiden täydennysten ja muutosten
mukainen rakenne ja esitys paikalliseksi opetussuunnitelmaksi.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman perusteiden
muutosten ja täydennysten mukaisen paikallisen perusopetuk-
sen opetussuunnitelman päivityksen 1.8.2011 alkaen.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana todettiin, että sivistyslautakunnan jäsenille
lähetetty liite oli aikaisempi versio opetussuunnitelmasta, johon ei oltu tehty
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Kelpo-työryhmän  7.12.2011 tekemiä korjauksia. Johanna Mäki toimitti
KELPO-kokouksen jälkeen korjatun version, joka jaettiin kokouksessa si-
vistyslautakunnan jäsenille. Keskustelussa todettiin, että opetussuunnitelma
ei kaikilta osin ole valmis hyväksyttäväksi, vaan siihen tulee tehdä sekä ul-
koasuun liittyviä korjauksia että itse asiasisältöön tehtäviä korjauksia. Li-
säksi opetussuunnitelmaan tulee liittää  tarvittavat kaavakkeet ja lomakkeet.
Puheenjohtaja Erja Junana esitti, että pöytäkirjaan tulee kirjata merkintä
KELPO-koordinaattorista. Katja Smeds on toiminut Lapinjärven KELPO-
koordinaattorina 1.8.2010 - 31.12.2011.
Koska opetussuunnitelmaan on tehtävä korjauksia ja muutoksia, on asian
käsittely siirrettävä sivistyslautakunnan seuraavaan kokoukseen. Keskuste-
lun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että opetussuunnitelman kä-
sittely siirretään sivistyslautakunnan seuraavaan kokoukseen.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta siirtää Lapinjärven kunnan opetussuunni-
telman käsittelyn seuraavaan kokoukseen ja merkitsee tiedok-
si, että Katja Smeds on toiminut Lapinjärven kunnan KELPO-
koordinaattorina 1.8.2010 –31.12.2011.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaisesti.
_______________
Sivistyslautakunta 8.2.2012, 5 §

Lapinjärven kunnan opetussuunnitelmaan on tehty tarvittavat muutokset ja
siihen on päivitetty ja liitetty tarvittavat lomakkeet. Uusi opetussuunnitelma
on liitteenä.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman perusteiden
muutosten ja täydennysten mukaisen paikallisen perusopetuk-
sen opetussuunnitelman päivityksen 1.8.2011.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana sivistyslautakunta keskusteli opetussuun-
nitelmien ulkoasusta ja esitti, että opetussuunnitelmat otetaan käsiteltäviksi
sivistyslautakunnan seuraavaan kokoukseen siten, että opetussuunnitelmiin
huomioidaan yhtenäinen grafiikka (mm. fontit), uudet väliotsikoinnit ja si-
sällysluettelon sivumerkinnät.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että opetussuunnitelmien käsittely
siirretään sivistyslautakunnan seuraavaan kokoukseen.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Sivistyslautakunta 4.4.2012, 36 §
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Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

Lapinjärven kunnan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset
1.8.2011 (esiopetussuunnitelma ja opetussuunnitelma 1.8.2011) on käsitelty
grafiikan, väliotsikoinnin ja sivumerkintöjen osalta uudelleen. Ulkoasun
korjauksista ja muusta päivityksestä on huolehtinut Petri Rantapää. Korjatut
versiot ilman uutta grafiikkaa on lähetetty sivistyslautakunnan jäsenten lu-
ettavaksi 28.3.2012. Lopulliset versiot jaetaan sivistyslautakunnan kokouk-
sessa 4.4.2012.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että se hyväksyy
- esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1.8.2011
- perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täyden-

nykset 1.8.2011

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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37 § ASIA SALAINEN

_______________
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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
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
35, 36 ja 37

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


