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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: Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Markku
Lautamäen ja Dan Nybondaksen.

_______________
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38 § OPETUKSEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA / VUODEN 2012 TALOUSARVION
TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTOKUNNILLE

Kunnanhallitus 16.1.2012, 5 §

Vahvistettu talousarvio jaetaan hallintokunnille.

Huonon taloudellisen tilanteen takia on syytä myös tänä vuonna antaa hal-
lintokunnille yksityiskohtaisia ohjeita oman hallintokunnan taloustilanteen
seuraamiseksi ja puuttumiseksi tilanteeseen heti, jos jotain talousarviosta
poikkeavaa tapahtuu tai on odotettavissa.

EHDOTUS: Kunnanhallitus antaa seuraavat tarkentavat ohjeet vuoden
2012 talousarvion täytäntöönpanosta:

1. Huonon taloustilanteen takia hallintokuntien on seurattava tiiviisti
käyttömenojen kehitystä ja poikkeavissa tilanteissa raportoitava niistä
välittömästi asianomaiselle hallintokunnalle ja kunnanhallitukselle. Ei
kiireellisten hankintojen aikataulua tulee venyttää mahdollisimman pit-
källe ja hankinnan tarkoituksenmukaisuus tarkasti arvioida.

Hallintokuntien on varauduttava tekemään toukokuun loppuun mennes-
sä miinusmerkkinen lisätalousarvio.

2. Investointien menokehitystä on seurattava jatkuvasti ja mikäli menot
näyttävät ylittyvän on heti asian tultua ilmi raportoitava asiasta asian-
omaista hallintokuntaa ja kunnanhallitusta. Päätös investoinnin jatkami-
sesta tekee kunnanhallitus.

3. Investointien toteuttamisen valmistelu voidaan aloittaa hallintokunnissa
välittömästi. Mikäli investoinnin loppusumma ylittää 30 000 € alv. 0 %,
on siihen ennen investoinnin aloittamista tai sitovien sopimusten teke-
mistä saatava kunnanhallituksen lupa.

Mikäli investointi tehdään omana työnä ja sen kustannusarvio ylittää 30
000 € alv. 0 %, on ennen investoinnin aloittamista siihen saatava lupa
kunnanhallitukselta.

4. Ennen kuin asianomainen viranomainen julkistaa toimia tai virkoja ha-
ettaviksi, sen tulee saada täyttölupa kunnanhallitukselta.

5. Kunnanhallitus antaa Lapinjärven Lämpö Oy:n yhtiökokousedustajalle
ohjeeksi, että Lapinjärven Lämpö Oy:n tulee vuoden 2012 aikana suun-
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nitella ja toteuttaa biolämpölaitoksen Porlammin koulukeskuksen vie-
reen.

6. Lapinjärven koulutuskeskuksen lautakunta selvittää koulutuskeskuksen
hallinnollisen rakenteen sekä koulutuskeskuksen asema kunnan organi-
saatiossa syyskuun loppuun mennessä.

7. Perusturvalautakunta käy läpi vanhustyön henkilöstömitoituksen maa-
liskuun loppuun mennessä.

8. Sivistyslautakunta laatii, syyskuun loppuun mennessä, kouluille henki-
löstöresurssin mitoittamiseksi opetuksen järjestämissuunnitelma, joka
ulottuu kohtuudella ennustettavissa olevaan tulevaisuuteen, kuitenkin
vähintään lukuvuodelle 2015-2016 asti.

9. Ympäristölautakunta selvittää ympäristöpalveluiden tuottamistavan ja
mahdollinen yhteistyö Loviisan kaupungin kanssa kesäkuun loppuun
mennessä

10. Kehittämistoimikunnan tulee jatkaa kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen
ja maa-alueiden myynnin valmisteluita.

KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti ehdo-
tustaan seuraavaan muotoon

1. Huonon taloustilanteen takia hallintokuntien on seurattava tiiviisti
käyttömenojen kehitystä ja poikkeavissa tilanteissa raportoitava niistä
välittömästi asianomaiselle hallintokunnalle ja kunnanhallitukselle. Ei
kiireellisten hankintojen aikataulua tulee venyttää mahdollisimman pit-
källe ja hankinnan tarkoituksenmukaisuus tarkasti arvioida.

Hallintokuntien on varauduttava tekemään toukokuun loppuun mennes-
sä miinusmerkkinen lisätalousarvio.

2. Investointien menokehitystä on seurattava jatkuvasti ja mikäli menot
näyttävät ylittyvän on heti asian tultua ilmi raportoitava asiasta asian-
omaista hallintokuntaa ja kunnanhallitusta. Päätös investoinnin jatkami-
sesta tekee kunnanhallitus.

3. Investointien toteuttamisen valmistelu voidaan aloittaa hallintokunnissa
välittömästi. Mikäli investoinnin loppusumma ylittää 30 000 € alv. 0 %,
on siihen ennen investoinnin aloittamista tai sitovien sopimusten teke-
mistä saatava kunnanhallituksen lupa.
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Mikäli investointi tehdään omana työnä ja sen kustannusarvio ylittää 30
000 € alv. 0 %, on ennen investoinnin aloittamista siihen saatava lupa
kunnanhallitukselta.

4. Ennen kuin asianomainen viranomainen julkistaa toimia tai virkoja ha-
ettaviksi, sen tulee saada täyttölupa kunnanhallitukselta.

5. Kunnanhallitus antaa Lapinjärven Lämpö Oy:n yhtiökokousedustajalle
ohjeeksi, että Lapinjärven Lämpö Oy:n tulee vuoden 2012 aikana suun-
nitella ja toteuttaa biolämpölaitoksen Ruhan alueelle.

6. Sivistyslautakunta laatii, toukokuun loppuun mennessä, kouluille
henkilöstöresurssin mitoittamiseksi opetuksen järjestämissuunni-
telma, joka ulottuu kohtuudella ennustettavissa olevaan tulevaisuu-
teen, kuitenkin vähintään lukuvuodelle 2015-2016 asti.

7. Ympäristölautakunta selvittää ympäristöpalveluiden tuottamistavan ja
mahdollinen yhteistyö Loviisan kaupungin kanssa toukokuun loppuun
mennessä.

8. Kehittämistoimikunnan tulee jatkaa kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen
ja maa-alueiden myynnin valmisteluita.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

Sivistystoimenjohtaja on yhdessä koulunjohtajien, rehtorin ja henkilöstösih-
teerin kanssa keskustellut henkilöstöstä, oppilastilanteesta sekä muista
opetuksen järjestämissuunnitelmaan liittyvistä asioista. Näiden pohjalta on
koottu yhteen taulukoita ja yhteenvetoja, jotka on lähetetty esityslistan yh-
teydessä sivistyslautakunnan jäsenille etukäteen tutustuttaviksi. Kokoukses-
sa käydään läpi materiaali, josta sivistystoimenjohtaja tekee sivistyslauta-
kunnan päätöksen mukaisen koosteen varsinaiseksi opetuksen järjestämis-
suunnitelmaksi.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- sivistystoimenjohtaja koostaa lautakunnan läpikäymän ja hyväksymän

materiaalin opetuksen järjestämissuunnitelmaksi.
- opetuksen järjestämissuunnitelma viedään tiedoksi kunnanhallitukselle.
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KÄSITTELY: Käsittelyn aikana sivistystoimenjohtaja jakoi jo aikaisemmin
annetun materiaalin lisäksi viimeisimmät oppilasennusteet sekä alustavan
ehdotuksen osaksi järjestämissuunnitelman tulevaa tekstiosaa. Sivistyslau-
takunta kävi läpi materiaalin kokonaisuudessaan läpi ja antoi sivistystoimen
johtajalle ohjeet koota materiaali yhtenäiseksi opetuksen järjestämissuun-
nitelmaksi ja tuoda se esiteltäväksi sivistyslautakunnan seuraavaan kokouk-
seen. Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan siten, että ehdotukseen
lisätään kahden ranskalaisen viivan lisäksi lause: Opetuksen järjestämis-
suunnitelman käsittelyä jatketaan sivistyslautakunnan seuraavassa kokouk-
sessa.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- sivistystoimenjohtaja koostaa lautakunnan läpikäymän ja

hyväksymän materiaalin opetuksen järjestämissuunnitel-
maksi.

- opetuksen järjestämissuunnitelman käsittelyä jatketaan si-
vistyslautakunnan seuraavassa kokouksessa.

- opetuksen järjestämissuunnitelma viedään tiedoksi kun-
nanhallitukselle.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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39 § HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KIRJE LAPINJÄRVEN KUNNAN
SIVISTYSLAUTAKUNNALLE

Valmistelija: Jaana Härmävaara, p: 0405561109

Hilda Käkikosken koulun opettajat ovat ottaneet 23.4.2012 saapuneella
kirjeellä kantaa lukuvuoden 2012-2013 opetusjärjestelyihin. Kopio kirjeestä
jaetaan kokouksessa.
Sivistystoimenjohtaja on käynyt keskusteluja lukuvuoden 2012-13 suunnit-
telusta henkilökunnan kanssa sekä erikseen koulunjohtaja Juha Heinosen
kanssa 20.4.2012.
Tämänhetkisen tilanteen mukaan koululle on sijoitettu neljä opettajaa, joista
yhdellä ei ole kelpoisuutta luokanopettajan virkaan. Koulunjohtajalla on
opetustunteja sekä HildaKäkikosken koululla (6 opetustuntia) että Porlam-
min yläasteella ja lukiossa (yhteensä 26,1 opetustuntia). Lukuvuonna 2011-
2012 on koulunjohtajan tehtävää hoidettu jaetun johtajuuden mallin mukai-
sesti kahdella luokanopettajalla, joista toinen on koulunjohtaja.
Ottaen huomioon koulun kokonaistilanne, on tarkoituksenmukaista, että
Hilda Käkikosken koululla säilytetään lukuvuoden 2011-2012 opettajatilan-
ne siten, että yksi luokanopettajan virka julistetaan avoimeksi, ja nykyiselle
tuntiopettajalle osoitetaan tarvittaessa omaa koulutusta vastaavaa työtä var-
haiskasvatuspalveluissa.

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää:
- että se merkitsee tiedoksi Hilda Käkikosken koulun kir-

jeen.
- esittää kunnanhallitukselle, että julistetaan auki 1.8.2012 –

31.7.2013 väliseksi ajaksi luokanopettajan virka, jonka
sijoituspaikka on Hilda Käkikosken koulu.

- että tarvittaessa osoitetaan nykyiselle tuntiopettajalle omaa
koulutusta vastaava työtä varhaiskasvatuspalveluissa.

KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Markku Lautamäki esitti,
että ainoastaan ehdotuksen ensimmäisen ranskalaisen viivan teksti jää eh-
dotukseksi. Lautamäen ehdotus ei saanut kannatusta, joten esittelijän ehdo-
tus jäi voimaan.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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40 § KUNNAN YKSIKÖIDEN VÄLISET ATERIAPALVELUT

Valmistelijat: taloussihteeri Johanna Sjöberg, p: 019-5108622 ja sivistys-
toimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

Lapinjärven kunnan taloussihteeri Johanna Sjöberg on toimittanut tiedot
koulujen ateriahinnoista, jotka perustuvat vuoden 2011 tilinpäätökseen.
Mukaan on huomioitu myös Honkahovi, josta toimitetaan koulujen loma-
aikoina ateriat Peikkolaakson päiväkotiin. Välipalan hinnaksi on yhteisesti
sovittu 0,80 €.

Ateriahinnat ovat seuraavat:
- Kapellby skola 3,66 €
- Kirkonkylän koulu 3,47 €
- Pukaron koulu 4,67 €
- Porlammin yläkoulu 2,47 €
- Honkahovi 6,52 €

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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41 § SAAPUNEET KIRJEET

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p: 0405561109

Sivistyslautakunnan tietoon on saatettu seuraavat kirjeet:

1. Kunnan ruokapalvelutoiminnan kehittäminen, (kunnanvaltuusto
11.4.2012, 9 §)

2. Kirkonkylän koulun Lähiruoka-hanke (kunnanhallitus 16.4.2012, 69 §)
3. Anomus kahden luokanopettajan viran täyttämiseksi (kunnanhallitus

16.4.2012, 71 §)

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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42 § PORLAMMIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN TILAT

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.
_________________

Sivistyslautakunta 27.3.2012, 25 §

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

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson p: 019-5108698 ja
sivistystoimenjohtaja Jaana Härmävaara, p:0405561109

Varhaiskasvatuspäällikkö on selvittänyt sivistyslautakunnan kokouksen
27.3.2012, 35 §:n päätöksen mukaisia asioita yhdessä mm. tekninen johtaja
Hannu Niemen, koulunjohtaja Juha Heinosen sekä sivistystoimenjohtaja
Jaana Härmävaaran kanssa. Nykyisessä kunnan heikossa taloudellisessa ti-
lanteessa ja muut seikat huomioon ottaen ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa
vuokrasopimusta Porlammin Osuusmeijerin tekemän tarjouksen mukaisesti,
eikä palkata kuntaan lisää henkilökuntaa.
Edellisiin seikkoihin viitaten jäi toteuttamiskelpoiseksi vaihtoehdoksi Hilda
Käkikosken koulun siipiosan kaksion muuttaminen päivähoitotiloiksi. Ky-
seessä on esikoululaisten käyttämä tila, johon tarvitsee tehdä suhteellisen
pieniä korjauksia. Tällaisia ovat pintojen tarkistaminen ja mahdollinen
maalaaminen, lieden hankinta sekä yhden vesipisteen avaaminen. Tarkkaa
kustannuslaskelmaa ei ole tehty, mutta korjauksista ja muutostöistä aiheutu-
vat kustannukset jäänevät alle viidentuhannen euron. Kalusteet ovat siirret-
tävissä nykyisestä päivähoitoyksiköstä.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- Hilda Käkikosken koululla sijaitseva kaksio otetaan var-

haiskasvatuspalveluiden käyttöön aikaisintaan 1.8.2012 al-
kaen.

- korjaus- ja muutostöistä neuvotellaan yhdessä teknisen
toimen kanssa

- muista yksityiskohdista sovitaan erikseen

KÄSITTELY: Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Erja Junna jakoi lauta-
kunnan jäsenille nähtäväksi ottamaansa valokuvamateriaalia, jonka perus-
teella sivistyslautakunta kävi keskustelua sekä Porlammin Osuusmeijerillä
sijaitsevasta että Hilda Käkikosken koululla sijaitsevasta tilasta. Käydyn
keskustelun aikana todettiin, että Hilda Käkikosken koululla olevan sii-
piosan kaksio soveltuu remontin jälkeen ryhmäperhepäiväkodin tiloiksi.
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Keskustelun jälkeen todettiin, että ehdotuksen ensimmäisen ranskalaisen
viivan tekstiin tehdään tarkennus korvaamalla sana sijaitseva sanoilla esi-
koululaisten käytössä oleva kaksio.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että:
- Hilda Käkikosken koululla esikoululla esikoululaisten

käytössä oleva kaksio otetaan varhaiskasvatuspalveluiden
käyttöön aikaisintaan 1.8.2012 alkaen.

- korjaus- ja muutostöistä neuvotellaan yhdessä teknisen
toimen kanssa.

- muista yksityiskohdista sovitaan erikseen.
_____________
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43 § PÄIVÄHOITOYKSIKÖIDEN SULKEMISAJAT KESÄLLÄ 2012

Varhaiskasvatuspäällikkö Maria Johansson on toimittanut sivistyslautakun-
nan tietoon päivähoitoyksiköiden sulkemisajat kesällä 2012 seuraavasti:
- Porlammin ryhmäperhepäiväkoti 4.-29.7.2012
- Pukaron ryhmäperhepäiväkoti 4.-29.7.2012

Peikkolaakson päiväkoti päivystää koko kesän ajan. Päivähoidossa olevien
lasten lukumäärä heinäkuussa on alle 20.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
_______________
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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
38, 40, 41

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
39, 42, 43

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


