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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annika Lindfors ja Markku
Rantanen.
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40 § UIMAHALLIN KORJAUS

                     Tekninen lautakunta 12.2.2013 § 20:

Kunnanhallitus on 4.2.2013 pitämässään kokouksessa päättänyt antaa tekni-
selle toimelle luvan käynnistää uimahallin korjaustoimenpiteet kuntotutki-
muksen perusteella vuoden 2013 investointitalousarvion puitteissa.

Investointitalousarvioon on tälle vuodelle varattu uimahallin korjaustoi-
menpiteisiin 70 000€. Valmistuneen kuntotutkimuksen mukaan välittömät
korjaustoimenpiteet ovat noin 140 000€ (alv 0%). Tähän kustannusarvioon
eivät sisälly suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontakustannukset, jotka tu-
levat esitetyn 140 000€ lisäksi.

Kokonaiskustannukset uimahallin välittömille korjauksille tulevat olemaan
arviolta 200 000€ - 250 000€ (alv 0%).

Uimahallin kuntotutkimus liitteineen on esityslistan liitteenä.

EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää
- esittää kunnanhallitukselle / valtuustolle 180 000€ lisä-

määrärahan myöntämistä uimahallin välittömien korjaus-
toimenpiteiden suorittamiseen

KÄSITTELY: Asian käsittelyn aikana lautakunnan jäsen Mikko Hongisto
teki seuraavan ehdotuksen:

Koska kuntotutkimuksen esiin nostamien välttämättömien korjaustoimen-
piteiden kustannusarvio ylittää valtuuston myöntämän kehyksen laaditaan
lisäselvitys. Lisäselvityksessä tuodaan yhden päätösvaihtoehdon sijasta
esiin laajuudeltaan eri tasoiset toimintavaihtoehdot sisältöineen, kustan-
nus- ja valmistumisaikatauluarvioineen mukaan lukien teknisen toimen ar-
viot eri korjaustoimenpidevaihtoehdoilla saavutettavasta hallin käyttöiän
pidentymisestä.

Valtuustolle laaditaan lisäselvitys, mitä seuraavat vaihtoehdot merkitsevät:

-            70 000e investointi + käyttökustannukset
-            esittelijän ehdotuksen mukainen investointi + käyttökustannukset
-            peruskorjausinvestointi

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty
yksi esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja
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teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ne jotka kannattavat
esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat valtuutettu
Mikko Hongiston ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänes-
tyksessä annettiin 2 JAA ja 5 EI ääntä (liite).

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta päätti:

Koska kuntotutkimuksen esiin nostamien välttämättömien
korjaustoimenpiteiden kustannusarvio ylittää valtuuston
myöntämän kehyksen laaditaan lisäselvitys. Lisäselvityksessä
tuodaan yhden päätösvaihtoehdon sijasta esiin laajuudeltaan
eri tasoiset toimintavaihtoehdot sisältöineen, kustannus- ja
valmistumisaikatauluarvioineen mukaan lukien teknisen toi-
men arviot eri korjaustoimenpidevaihtoehdoilla saavutetta-
vasta hallin käyttöiän pidentymisestä.

Valtuustolle laaditaan lisäselvitys, mitä seuraavat vaihtoehdot
merkitsevät:

-            70 000e investointi + käyttökustannukset
-            esittelijän ehdotuksen mukainen investointi +
                   käyttökustannukset
-            peruskorjausinvestointi

_________________

Tekninen lautakunta 29.4.2013 § 27

Tekninen lautakunta pyysi 12.2.2013 pitämässään kokouksessa lisäselvi-
tystä uimahallin korjausvaihtoehdoista. Selvitys korjausvaihtoehdoista on
tämän esityslistan liitteenä.

EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää:
- esittää kunnanhallitukselle / valtuustolle 180 000€ lisä-

määrärahan myöntämistä uimahallin välittömiin korjauk-
siin investointiohjelmaan merkityn 70 000€ lisäksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________

Kunnanhallitus 13.5.2013 § 101:

Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, 050-599 7876
tai christian.sjostrand@lapinjarvi.fi
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Päätöksentekoprosessi ennen teknisen lautakunnan 12.2.2013 kokous-
ta:
- Kunnanhallitus päätti 4.6.2012 § 96 mm., että vapaa-aikapalvelujen tu-

lee selvittää mahdollisuudet pitää uimahalli auki 1.1.2013 jälkeen.
- Vapaa-aikalautakunta päätti 9.8.2012 § 33 ehdottaa, että Porlammin ui-

mahallia ei avata 3.9.2012.
- Kunnanhallitus päätti 13.8.2012 § 126, että järjestetään valtuuston ilta-

koulu ennen korjaustoimenpiteistä päättämistä.
- Valtuuston iltakoulu järjestettiin 30.8.2012.
- Kunnanhallitus päätti 10.9.2012 § 133, ehdottaa valtuustolle, että Por-

lammin uimahalliin tehdään pikaisesti tarvittavat välttämättömät korja-
ukset jotta halli voidaan avata käyttäjille viimeistään joulukuun alussa
2012. Kunnanhallitus päätti myös ehdottaa valtuustolle, että tekniselle
toimelle annetaan määrärahan ylitysoikeus vuodelle 2012 em. korjaus-
ten tekemiseen, siltä osin kuin korjaukset on tehtävä ennen hallin avaa-
mista. Enintään 70.000 € vuodelle 2012 ja, että muilta osin korjaukset ja
niiden rahoitus käsitellään vuoden 2013 talousarvion laadinnan yhtey-
dessä.

- Valtuusto päätti 19.9.2012 § 26 että Porlammin uimahalliin tehdään pi-
kaisesti tarvittavat välttämättömät korjaukset jotta halli voidaan avata
käyttäjille viimeistään joulukuun alussa 2012 ja että tekniselle toimelle
annetaan määrärahan ylitysoikeus vuodelle 2012 em. korjausten tekemi-
seen, siltä osin kuin korjaukset on tehtävä ennen hallin avaamista.
Enintään 70.000 € vuodelle 2012.

- Kunnanhallitus päätti 5.11.2012 § 26 mm. ehdottaa, että valtuusto to-
teaisi, että asiasta jätetty kunnallisvalitus on perusteeton.

- Valtuusto päätti 14.11.2012 § 39 mm. todeta että asiasta jätetty kunnal-
lisvalitus on perusteeton.

- Valtuusto päätti 12.12.2012 § 44 vuoden 2013 talousarviosta. Talousar-
viossa on uimahallin investointimäärärahaa 70 000 €.

- Kunnanhallitus on 4.2.2013 § 42 päättänyt antaa kunnan tekniselle toi-
melle luvan käynnistää uimahallin korjaustoimenpiteet kuntotutkimuk-
sen perusteella vuoden 2013 investointitalousarvion puitteissa.

Teknisen lautakunnan ehdottama korjausvaihtoehto
Talvella laaditun kuntotutkimuksen yhteydessä laadittiin myös kustannusar-
vio välittömistä korjauksista, joiden avulla uimahalli pystyttäisiin ottamaan
jälleen käyttöön.

Välittömien kustannuksien kustannusarvio on laadittu tammikuussa 2013,
jolloin kustannusindeksinä on käytetty marras- / joulukuun indeksiä. Esite-
tyssä investointimäärässä on pyritty varautumaan korjauksen aikana mah-
dollisesti esiin tuleviin lisä- ja muutostöihin. Mahdollisten lisä- ja muutos-
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töiden osalta tulee kuitenkin muistaa se, että rakennuksen pidempi käyttä-
mättömänä oleminen lisää myös riskiä kasvavista lisä- ja muutostöistä.

Esitetyllä 250 000€ korjauksella voidaan peruskorjauksen tarvetta siirtää
eteenpäin noin 5 vuotta. Tämä on kuitenkin arvio ja siihen vaikuttavat mo-
net epävarmuustekijät, joita on vaikea ennustaa tai arvioida varmasti. Yksi
tällainen epävarmuustekijä on esimerkiksi ilmanvaihtokoneen toimintavar-
muus. Mikäli epävarmuustekijät toteutuvat, tulevat ylläpitomenot /  inves-
toinnit olemaan lähitulevaisuudessa ennakoitua suuremmat.

Tämän mallin mukaiset korjaukset tulevat kestämään noin 4-5 kuukautta.
Aikatauluun vaikuttavat kuitenkin oleellisesti mm. suunnittelun aloitusajan-
kohta, rakennusluvan hakuprosessin pituus sekä korjausten yhteydessä
mahdollisesti esiin tulevat lisä- ja muutostyöt.

Teknisen toimen laatiman selvityksen mukaan tulee uimahallin peruskorja-
ustarve esille arviolta noin 5 vuoden kuluttua. Tämän vuoksi uimahallin pe-
ruskorjausinvestoinnin suunnitteluun tulisi varata riittävästä resursseja noin
3 – 4 vuoden kuluttua. Kuntoarvion yhteydessä on esitetty peruskorjausin-
vestoinnin kustannuksiksi vähintään 1 500 000 €. Esitettyyn kustannusarvi-
oon ei ole sisällytetty suunnittelu-, rakennuttamis- tai valvontakustannuksia,
jotka tulevat olemaan varsin mittavat tässä kohteessa. Edellä esitettyjen asi-
oiden lisäksi tulee myös ottaa huomioon hankkeen aikana esiin tulevat lisä-
ja muutostyötarpeet sekä niiden kustannukset.

Uimahallin käyttökustannukset
Uimahallin käyttökustannukset ovat tällä hetkellä vuosittain noin 150 000 -
160 000 €, josta suurin osa (noin 100 000 €) on kiinteistöön liittyviä kus-
tannuksia. Kiinteistön ylläpitomenot ennustetaan nousevan noin 7 % vuo-
dessa tulevien vuosien aikana. Ylläpitokustannus vuonna 2017 olisi noin
130 000 – 140 000 €. Tämän lisäksi tulee huomioida sivistystoimen uima-
hallista johtuvia kustannuksia noin 60 000 €. Vuosittainen sivistystoimen
kustannusten nousu on tulevina vuosina todennäköisesti noin 2 %. Uima-
hallin vuosittainen käyttökustannus nousee siis yhteensä noin 200 000 eu-
roon vuoteen 2017 mennessä.

Uimahallin lippu- ja muut tulot ovat vuodessa noin 20 000 €.

Kunnan taloudellinen tilanne
Tarvittava korjausmääräraha lisäisi kunnan lainataakkaa vuoden 2013 aika-
na. Koko lisämäärärahaa 180 000 € tulee nostaa uutena talousarviolainana.
Kunnan vuoden 2013 talousarviolaina olisi näin ollen kokonaisuudessaan
980 000 €. Investointi nostaisi myös kunnan suunnitelmanmukaiset poistot
vuodesta 2014 eteenpäin, samalla kuin kunnan maksettavat korkokulut nou-
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sisivat. Kunnan mahdollisuus selvitä tarpeeksi isolla vuosikatteella (joka
kattaa ainakin suunnitelman mukaiset poistot) heikkenee kuin lainasumma
nousee mikäli vastaavia säästöjä tai lisärahoitusta ei löydetä.

Kunnan vuoden 2013 talousarvio on –463 000 € alijäämäinen. Vuoden
2014 taloussuunnitelma on –650 000 € alijäämäinen vaikka kunnallisveron
veroprosenttina suunnittelussa on käytetty 21 %. Vuoden 2015 alijäämä on
–522 000 € vaikka veroprosentti olisi 21,5 %. Mikäli suunnittelukauden
kaikki alijäämät toteutuvat olisi kunnan taseessa vuoden 2016 alussa enää
noin 465 000 € kertynyttä ylijäämää (epävarmuustekijöitä on kuitenkin
monta: esim. verotulojen kehitys, perusturvan ja erikoissairaanhoidon kus-
tannusten kehitys ja valtionosuusjärjestelmän muutokset). Kunnan on näillä
näkymin viimeistään suunnittelukaudelle 2016-2018 karsittava palvelujaan
ja edelleen korotettava veroprosenttia turvatakseen kuntalaisille kunnan pe-
ruspalveluja. Yhden prosenttiyksikön korotus kunnallisverossa tuo kunnalle
lisätuloa noin 350 000 €.

Kunnan investointitarve on edelleen iso; sekä kunnan että kunnan tytäryhti-
ön kiinteistöt ovat korjausten tarpeessa (mm. Porlammin koulukeskus, van-
hainkoti) ja Strandaksentien pato on korjattava viimeistään 2014 vuoden ai-
kana (kustannusarvio 0,8-1,0 milj. €). Myös vesihuoltolaitoksen tuleva in-
vestointitarve on mittava (uudet linjat, peruskorjaukset, puhdistamojen
korjaukset tai siirtoviemärin rakentaminen). Kunnan lainakanta on vuoden
2012 tilinpäätöksessä noin 1,5 kertaa isompi kuin vuoden 2009 tilinpäätök-
sessä.

Kunnan edellytykset ylläpitää nykyiset palvelut nykyisessä laajuudessaan
ilman tuntuvia veronkorotuksia viiden vuoden sisällä ovat heikkoja. Veroja
on todennäköisesti korotettava vaikka palveluja karsittaisiin.

Uimahallin käyttö
Uimareita uimahallilla kävi vuoden 2011 aikana yhteensä 8 364. Syy kävi-
jämäärän laskuun (- 32,6 %) vuoteen 2010 verrattuna (kävijämäärä 12 413)
oli se, että uimahalli oli suljettuna normaalia pitempään kesän jälkeen tek-
nisten ongelmien ja henkilöstöresurssien vajauksen vuoksi. Arviolta 20-25
% kävijöistä tulevat naapurikunnista.   

EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että uimahallin korjaukseen ei myönnetä rahoitusta ottaen

huomioon kunnan suunnittelukauden taloudelliset näkymät
ja uimahallin kunnon sekä tulevan investointitarpeen.

KÄSITTELY: Tekninen johtaja Hannu Niemi oli läsnä asiantuntijana tämän
pykälän käsittelyn aikana.
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Asiassa käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja
Arto Kujala ehdotti, että kunnanhallitus päättää, että
- talousarvioon varatulla investointimäärärahalla aloitetaan välittömien

korjaustoimenpiteiden toteuttaminen pikaisesti
- korjausten ohella laaditaan suunnitelma muista korjaustoimenpiteistä
- tekninen toimi hakee ELY keskukselta avustusta jatkokorjausten toi-

meenpanoon
- uimahalli pyritään avaamaan käyttäjille syyskaudella 2013.

Jäsen Sauli Silfvast kannatti Kujalan ehdotusta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty yk-
si esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja teki
seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat
esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kujalan teke-
mää ja Silfvastin kannattamaa ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa nimen-
huutoäänestyksessä annettiin 4 JAA ja 5 EI ääntä (liite). Näin ollen Kujalan
ehdotus oli tullut kunnanhallituksen päätökseksi.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päättää, että
- talousarvioon varatulla investointimäärärahalla aloitetaan

välittömien korjaustoimenpiteiden toteuttaminen pikaisesti
- korjausten ohella laaditaan suunnitelma muista korjaus-

toimenpiteistä
- tekninen toimi hakee ELY keskukselta avustusta jatko-

korjausten toimeenpanoon
- uimahalli pyritään avaamaan käyttäjille syyskaudella 2013.

______________________

EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
________________
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41 § LAUSUNTOPYYNTÖ LAPINJÄRVEN KUNNALTA YHTEISESTÄ
KOULUTOIMESTA (LIITE)

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

Loviisan kaupungin sivistyslautakunta on kokouksessaan (24.4.2013 § 33)
päättänyt

pyytää Lapinjärven kunnalta lausuntoa/kannanottoa siitä että

onko mahdollista, vuoden 2013 aikana, ennen varsinaista

kuntarakenneselvitystä, selvittää yhteisen koulutoimen perus-

tamista Lapinjärven ja Loviisan välillä.

Pöytäkirjasta ilmenee, että tavoitteena selvitystyölle olisi selvittää mm. seu-
raavat kokonaisuudet alueellisesti sekä Lapinjärven että Loviisan näkökul-
masta:

• oppimisen ja opetuksen pedagogiset edellytykset

• koulutuksen taloudellisuus

• peruskouluverkon laajuus ja alueellinen kattavuus

• kouluyksiköiden maantieteelliset etäisyydet toisiinsa sekä

oppilaaksiottoalueiden tarkastelu

• koulukyyditykset

• lukiokoulutuksen kehittämisen vaihtoehtoiset mallit

• kouluverkkoratkaisun yhteensovittaminen kuntarakenne-

uudistuksessa esitettyihin vaihtoehtoihin

• erityisopetuksen järjestäminen tulevaisuudessa

• koulukiinteistöjen tulevat korjaustarpeet ja kustannusvai-

kutukset

• toimenpiteet mahdollisten vapautuvien koulukiinteistöjen

osalta

Kunnanvaltuuston päätöksen (2.5.2013 § 33) mukaisesti Lapinjärven kunta
lähtee selvittämään Itä-Uudenmaan kuntarakennetta Sipoon kunnan aloit-
teesta. Loviisan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti (15.5.2013 # 5)
odotettavissa on myös Loviisan kaupungin kutsu kuntarakenneselvityksen
tekemisestä. Lisäksi kuntapäättäjien tapaamisessa Loviisassa 8.5.2013 esi-
tettiin toivomus selvittää nykyistä tiiviimpää lukioyhteistyötä. (Loviisan sa-
nomat 10.5.2013). Tässä vaiheessa erityisen selvityksen tekeminen yhtei-
sestä koulutoimesta ei liene mielekästä. Yllä mainitut asiat selvinnevät riit-
tävällä tarkkuudella tulevissa kuntarakenneselvityksissä.

Lapinjärven kunnan sivistystoimella on hedelmällinen yhteistyö Loviisan
kaupungin kanssa. Lapinjärven kunnalla ja Loviisan kaupungilla on yhteisi-
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nä kouluina Lovisanejdens högstadium, Harjuntaustan koulu ja Parkskolan.
Lisäksi Kapellby skolan kiertävä erityisopetus ostetaan Loviisan kaupun-
gilta. Keväällä 2013 on valmisteltu yhteisen teknisen työn opettajan palk-
kaamista Loviisan Myllyharjun kouluun ja Porlammin yläasteelle.

Pykälä tarkistetaan välittömästi.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
- Lapinjärven kunta ei lähtisi selvittämään yhteistä kou-

lutoimea Loviisan kanssa
- Lapinjärven sivistyslautakunta on halukas selvittämään

nykyistä tiiviimmän yhteistyön käynnistämistä Lovii-
san kaupungin sivistystoimen kanssa perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen osalta

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta keskusteli asiasta, jonka jälkeen esittelijä
muutti ehdotustaan toisen ranskalaisen viivan osalta.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että
- Lapinjärven kunta ei lähtisi selvittämään yhteistä kou-

lutoimea Loviisan kanssa
- Lapinjärven sivistyslautakunta on halukas nykyistä tii-

viimpään yhteistyöhön Loviisan kaupungin sivistys-
toimen kanssa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
osalta.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta heti kokouksen jälkeen. Pöytä-
kirjan tarkistajina toimivat Annika Lindfors ja Markku Rantanen.



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.5.2013 11

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

42 § ERITYISAVUSTUS OPETUSRYHMIEN PIENENTÄMISEEN

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 9.4.2013 päivätyllä päätöksellään myöntä-
nyt Lapinjärven kunnalle hakemuksesta 28 900 euroa käytettäväksi opetus-
ryhmien pienentämiseen. Hakemuksessa (Dnro 171/2012) on esitetty, että
Lapinjärvellä jatkettaisiin samoja jakoryhmiä kuin lukuvuonna 2012-2013.
Erityisesti esitetään, että rahaa käytetään:

- Porlammin yläkoulun seitsemännen luokan kolmijakoon
- Kapellby skolassa jatketaan edellisen vuoden tapaan jako-

ryhmiä
- Kirkonkylän koulussa jatketaan jakotunteja edellisen luku-

vuoden tapaan
- Hilda Käkikosken koulun haastavaan 0-2 –luokan opetuk-

seen järjestetään jakotunteja.

Edellä mainitut kohteet täyttävät päätöksessä mainitut ehdot ja rajoitukset.

Yhden opetustunnin vuosikustannus on n. 1500 euroa, jolloin rahoitusta on
käytössä n. 20 jakotunnille. Syksyn 20.9.2012 oppilasmäärän tilastointiin
perustuen avustus voidaan jakaa koulujen kesken seuraavasti.

Koulu Oppilasmäärä
(perusopetus 1-
9) 20.9.2012

Prosentuaa-
linen osuus

Avustus
(€)

Tunteja
(arvio)

Porlammin yk. 148 0,5157 14904 10
Kapellby 56 0,1951 5638 4
Kirkonkylä 55 0,1916 5537 4
Hilda Käkik. 28 0,0976 2821 2
Yhteensä 287 1 28 900 20

Käytännössä avustus tarkoittaa sitä, että koulut voivat tarvittaessa ylittää
mainitulla tuntimäärällä opetuksen järjestämissuunnitelmassa annetun tun-
tikehyslinjauksen:

Koulu Linjaus
(Ope-
tuksen
järjes-
tämis-
suunni-

Linja-
us+erityisa
vustustun-
nit

Rehtorin ilmoit-
tama alustava
suunnitelma
2013-2014

Lukuvuosi 2012-
2013



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.5.2013 12

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

telma)
Porlammin yk 289 299 305,5 321
Kapellby 145 149 146 139
Kirkonkylä 122 126 131 130
Hilda Käki-
koski

74 76 78 88

Pukaro 59 59 59 59
Yhteensä 689 709 719,5 737

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää jakaa erityisavustusta opetusryhmi-
en pienentämiseen seuraavasti:

1. Porlammin yläkoulu (14 904 €)
2. Kapellby skola (5638 €)
3. Kirkonkylän koulu (5537 €)
4. Hilda Käkikosken koulu (2821 €)

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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43 § KOULUJEN JA VARHAISKASVATUKSEN ALUSTAVAT
LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2013-2014 (LIITE)

Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen, p. 050 556 1109

Kokouksessaan 25.4.2013 § 25 sivistyslautakunta päätti
- pyytää koulujen rehtoreilta kirjalliset suunnitelmat lukuvuo-

desta 2013-2014 joista ilmenee tuntikehys ja sen jakautuminen

opettajien kesken, perjantaihin 17.5.2013 mennessä

- pyytää varhaiskasvatuspäälliköltä kirjallisen

suunnitelman lukuvuoden 2013-2014 tilanteesta henkilöstön

sijoittumisen osalta.

Rehtoreita on ohjeistettu opetuksen järjestämissuunnitelman linjausten mu-
kaisesti huomioimaan suunnittelussaan haastavan taloustilanteen. Tiedossa
on, että Lapinjärven koulutoimi on hyvä mutta kallis. Rehtoreiden ilmoit-
tamat tuntikehykset näyttävät seuraavalta:

Koulu Linjaus
(Ope-
tuksen
järjes-
tämis-
suunni-
telma)

Linja-
us+erityisa
vustustun-
nit

Rehtorin ilmoit-
tama alustava
suunnitelma
2013-2014

Lukuvuosi 2012-
2013

Porlammin yk 289 299 305,5 321
Kapellby 145 149 146 139
Kirkonkylä 122 126 131 130
Hilda Käki-
koski

74 76 78 88

Pukaro 59 59 59 59
Yhteensä 689 709 719,5 737

Kaikkien muiden koulujen paitsi Kirkonkylän koulun osalta annettuja eh-
dotuksia voidaan pitää hyväksyttävinä. Annetun ilmoituksen mukaisesti
Kirkonkylän tuntikehys kasvaisi tilanteessa, jossa sen oppilasmäärä kuiten-
kin pienenee.

Erityisopetusta annetaan kouluissa seuraavasti:

Koulu Erityisope-
tusresurssi

Erityisen tu-
en päätökset

Erityisen tu-
en päätökset
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20.9.2012 syksy 2013*
Kapellby 12 6 6
Kirkonkylä 14 4 6
Käkikoski 6 10
Pukaro 4 0
*arvio
Kirkonkylän koulun erityisopettajaresurssia voidaan jossain määrin perus-
tella muutamilla poikkeuksellisilla oppilasjärjestelyillä. Suhteessa erityis-
oppilaiden määrään ja oppilasmäärään yleisesti ei resurssi kuitenkaan voi
ylittää Kapellbyn käytössä olevaa tuntimäärää.

Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma käy ilmi liitteestä.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se merkitsee asian tiedoksi
- että se hyväksyy rehtoreiden ja varhaiskasvatus-

päällikön ehdotukset tuntikehyksestä ja suunnitel-
mista lukuvuodelle 2013-2014 Kirkonkylän koulua
lukuun ottamatta

- että rehtorin tai varhaiskasvatuspäällikön tulee il-
moittaa lautakunnalle mikäli resurssi poikkeaa eh-
dotuksesta

- pienentää Kirkonkylän koulun erityisopetusresurs-
sia kahteentoista tuntiin

KÄSITTELY: Keskustelun jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se merkitsee asian tiedoksi
- että se hyväksyy rehtoreiden ja varhaiskasvatus-

päällikön ehdotukset tuntikehyksestä ja suunnitel-
mista lukuvuodelle 2013-2014 Kirkonkylän koulua
lukuun ottamatta

- että rehtorin tai varhaiskasvatuspäällikön tulee il-
moittaa lautakunnalle mikäli resurssi poikkeaa eh-
dotuksesta

- pienentää Kirkonkylän koulun tuntikehystä kah-
della tunnilla.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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44 § PETRI RANTAPÄÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS

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

Lapinjärven nuoriso-ohjaaja Sonja Lindroos on toiminut Etsivä –nuoriso-
työntekijänä Lapinjärven kunnassa vuodesta 2011. Lapinjärven kunta on
hakenut hankerahoitusta Etsivä –nuorisotyöntekijän palkkaamiseen myös
toimikaudelle 2013-2014. Päätös rahoituksesta on odotettavissa toukokuun
lopussa.

Rahoituksen varmistuttua on hankkeessa jatkavan Lindroosin tilalle palkat-
tava nuorisotyöntekijä kunnan yleiseen nuorisotyöhön jo pelkästään rahoi-
tusehtojenkin puolesta. Petri Rantapää on toiminut nuorisotyöntekijän sijai-
sena koko hankekauden. Rantapään toimikaudella nuorisotyötä on leiman-
nut erityisesti retkien ja leirien aktiivinen järjestäminen ja lisääntynyt yh-
teistyö Porlammin yläasteen kanssa. Rantapää on keskeinen toimija syksyllä
2013 käynnistyvän JOPO –ryhmän toiminnassa.

Rantapää ei ole muodollisesti kelpoinen nuorisotyöntekijän toimeen siten
kuin Lapinjärven kunnan hallintosäännössä asiasta määrätään. Rantapää on
kuitenkin esittänyt kiinnostuksensa suorittaa oppisopimuksella nuoriso- ja
vapaa-ajanohjaajan perustutkinnon. Asiasta on alustavasti sovittu Itä-
Uudenmaan oppisopimuskeskuksen koulutustarkastaja Petri Simanderin
kanssa. Järjestelyssä Lapinjärven kunta solmisi kaksivuotisen (1.8.2013-
31.7.2015) määräaikaisen oppisopimuksen Rantapään kanssa.

Järjestelyssä opinnot vastaanottaa ennalta sovittu oppilaitos ja Lapinjärven
kunnassa vastuullisena kouluttajana toimii Sonja Lindroos. Oppilaitospäi-
viltä maksetaan normaali päiväpalkka ilman päivärahaa. Kuljetuskustan-
nukset jäävät koulutettavan omalle vastuulle. Sonja Lindroosin saama lisä-
korvaus ohjaustyöstä määritellään sen jälkeen, kun kunnan saama koulutus-
korvaus vahvistuu. Tavoitteena on ettei oppisopimuksesta koidu kunnalle
ylimääräisiä kuluja.

Kunnan saama rahoitus Etsivä –nuorisotyöhön hankekaudelle 2013-2014 on
oppisopimuksen järjestämisen ehtona. Sopimuksessa kunta sitoutuu myös
siihen, että mikäli Etsivä –rahoitusta ei jatkettaisikaan enää vuoden 2014
jälkeen sitoutuu kunta oppisopimukseen sen päättymiseen 31.7.2015 asti.
Käytännössä tämä tarkoittaisi mahdollisesti sitä, että yhden vuoden ajan La-
pinjärven kunnassa olisi kaksi nuorisotyöntekijää kunnan omalla kustan-
nuksella. Sivistyslautakunnan päätös vaatii kunnanhallituksen vahvistuksen.

Pykälä tarkistetaan heti.
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Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää, että
- se ottaa Petri Rantapään oppisopimuskoulutukseen

ajalle 1.8.2013-31.7.2015
- oppisopimuksen toteutumisen ehtona kunnan puolelta

on sille myönnetty Etsivä –hankerahoitus kaudelle
2013-2014

- oppisopimuksessa koulutuspäivät ovat palkallisia työ-
päiviä ilman kilometrikustannuksia ja päivärahoja.

- Sonja Lindroosin ohjauskorvaus määritellään kunnan
saaman koulutusavustuksen vahvistuttua

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta heti kokouksen jälkeen. Pöytä-
kirjan tarkistajina toimivat Annika Lindfors ja Markku Rantanen.
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45 § PÄIVÄHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN (LIITE)

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

Liitteen mukainen hakuilmoitus on ollut nähtävillä Loviisan Sanomissa,
Östra Nyland –lehdessä, kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla ja
työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.mol.fi. Määräaikaan
13.5.2013 mennessä saapui kahdeksan hakemusta. Hakijoista viidellä on
vaadittu kelpoisuus. Ansiovertailun perusteella haastattelutyöryhmä lauta-
kunnan puheenjohtaja Päivi Lempiö, varhaiskasvatuspäällikkö Kerstin
Perttilä ja vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen valitsivat yksimielisesti
haastateltaviksi Mikaela Ståhlströmin ja Beatrice Westerholmin. Haastatte-
lut sovittiin pidettäväksi tiistaina 21.5.2013.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Annetaan kokouksessa.

KÄSITTELY: Haastattelutyöryhmä Lempiö, Perttilä ja Ronkainen haastat-
teli Ståhlströmiä ja Westerholmia tiistaina 21.5.2013. Haastattelujen jälkeen
työryhmä ehdotti yksimielisesti, että toimeen valittaisiin Ståhlström ja va-
ralle valittaisiin Westerholm. Haastattelutyöryhmä katsoi Ståhlströmin so-
veltuvimmaksi valittuun tehtävään.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää,
- että se valitsee päivähoitajan toistaiseksi voimassa ole-

vaan toimeen Mikaela Ståhlströmin
- että se valitsee varalle Beatrice Westerholmin
- että valinta on ehdollinen kunnes hakija on toimittanut

itseään koskevan lasten kanssa työskentelevien rikos-
taustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tar-
koittaman rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkä-
rintodistuksen terveydentilastaan

- että valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.5.2013 18

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

46 § PÄIVÄHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN TÄYDENTÄVÄÄN PÄIVÄHOITOON
(LIITE)

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

Liitteen mukainen hakuilmoitus on ollut nähtävillä Loviisan Sanomissa,
Östra Nyland –lehdessä, kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla ja
työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.mol.fi.

Määräaikaan 13.5.2013 mennessä saapui yksi hakemus. Hakijalla ei ole
vaadittua kelpoisuutta kyseiseen toimeen. Haastattelutyöryhmä lautakunnan
puheenjohtaja Päivi Lempiö, varhaiskasvatuspäällikkö Kerstin Perttilä ja vt.
sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen päättivät yksimielisesti, että toimeen
ehdotetaan valittavaksi Paula Lehtinen määräajaksi 1.8.2013-31.7.2014.
Määräaikaisuuden peruste on vaaditun kelpoisuuden puuttuminen.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää valita Paula Lehtisen päivähoitajan
toimeen täydentävään päivähoitoon määräajaksi 1.8.2013-
31.7.2014.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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47 § LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN (LIITE)

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

Liitteen mukainen hakuilmoitus on ollut nähtävillä Östra Nyland –lehdessä,
kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla ja työ- ja elinkeinoministe-
riön internetsivuilla www.mol.fi. Määräaikaan mennessä saapui yksi hake-
mus. Haastattelutyöryhmä lautakunnan jäsen Timo Virtala, varhaiskasva-
tuspäällikkö Kerstin Perttilä ja vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen
päätti yksimielisesti haastatella Jenna Nybondasia. Haastattelut sovittiin pi-
dettäväksi tiistaina 21.5.2013.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Annetaan kokouksessa.

KÄSITTELY: Haastattelutyöryhmä Virtala, Perttilä ja Ronkainen haastatteli
Jenna Nybondasia 21.5.2013. Haastattelussa Nybondas todettiin muodolli-
sesti kelpoiseksi sekä erittäin soveltuvaksi haettavana olevaan toimeen.
Työryhmä päätti yksimielisesti esittää lautakunnalle, että toimeen valittai-
siin Jenna Nybondas.

EHDOTUS: Sivistyslautakunta
- päättää valita lastentarhanopettajanopettajan toistaisek-

si voimassa olevaan työsuhteeseen Jenna Nybondasin
- päättää, että valinta on ehdollinen kunnes hakija on

toimittanut itseään koskevan lasten kanssa työskente-
levien rikostaustan selvittämisestä annetun lain
(504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen ja hyväk-
syttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan

- päättää, että valinnassa noudatetaan neljän kuukauden
koeaikaa

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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48 § ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE)

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

Liitteen mukainen hakuilmoitus on ollut nähtävillä Loviisan Sanomissa,
Östra Nyland –lehdessä, kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla ja
työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.mol.fi. Määräaikaan
13.5.2013 mennessä saapui yksi hakemus. Hakijalla ei ole vaadittua kelpoi-
suutta. Haastattelutyöryhmä lautakunnan puheenjohtaja Päivi Lempiö, var-
haiskasvatuspäällikkö Kerstin Perttilä ja vt. sivistystoimenjohtaja Juha
Ronkainen päättivät yksimielisesti ehdottaa lautakunnalle, että virka julis-
tettaisiin uudelleen auki hakijoiden vähäisen määrän vuoksi.

Erityislastentarhanopettajan tehtävä on erittäin tärkeä ja sivistyslautakunnan
tulee ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin viran täyttämiseksi.

Pykälä tarkistetaan heti.

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen

EHDOTUS: Sivistyslautakunta
- päättää, että se julistaa uudelleen haettavaksi erityis-

lastentarhanopettajan viran
- päättää julkaista hakuilmoitukset Loviisan Sanomissa,

Östra Nyland –lehdessä, kunnan internetsivuilla, kun-
nan ilmoitustaululla sekä Työ- ja elinkeinoministeriön
internetsivuilla www.mol.fi.

- päättää, että haastattelijoina toimivat sivistystoimen-
johtaja, lautakunnan puheenjohtaja ja varhaiskasvatus-
päällikkö

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta heti kokouksen jälkeen. Pöytä-
kirjan tarkistajina toimivat Annika Lindfors ja Markku Rantanen.
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49 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset.

vt. Sivistystoimenjohtaja

§ 25-32

Varhaiskasvatuspäällikkö

§ 32-132

Kapellby skola rehtori:

§

Kirkonkylän koulun rehtori:

§ 24,25, 27,28, 30-33

Pukaron koulun rehtori:

§

Hilda Käkikosken rehtori:

§

Porlammin yläasteen ja lukion vt.rehtori:

§ 7-16
§ 42, 52-69, 71-81, 83-89

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

KÄSITTELY: Sivistyslautakunta totesi, ettei esittelijällä ollut mukanaan
Kirkonkylän koulun rehtorin eikä Porlammin yläasteen ja lukion rehtorin
päätöksiä. Käsittelyn jälkeen esittelijä muutti ehdotustaan.

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

- päättää, että rehtoreiden päätökset saatetaan lautakunnan
tietoon seuraavassa kokouksessa.

PÄÄTÖS: Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.5.2013 23

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

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
40, 49

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

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


