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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
EHDOTUS: Koulutuskeskuksen lautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
EHDOTUS: Koulutuskeskuksen lautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mari Lotila ja Ari Koivisto.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS
Johtaja selostaa toiminnallista tilannetta lähemmin kokouksessa.
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä toiminnallisen tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS
Johtaja esittelee taloudellista tilannetta tarkemmin kokouksessa.
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä taloudellisen tilanteen tietoonsa saatetuksi
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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OSAVUOSIKATSAUS 1.5-31.8.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN
TOTEUTUMISESTA (LIITE)
Kunnanvaltuuston sisäisen valvonnan ohjeen mukaan tulee lautakuntien antaa osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta. LKK on kuluneen kauden aikana saavuttanut asetettuja tavoitteita suunnitellun mukaisesti. Menojen
osalta tavoite on ollut 66,6 % ja toteutuma on 63,3 %, mikä osoittaa LKK:n
pysyneen budjetoidussa hyvin. Koulutettujen osalta elokuun lopussa tilanne
on ollut miinuksella, mutta sisällä olevan koulutuserän myötä pääsemme +/0 tilanteeseen eli toteutuma seuraa tavoitetta. Legioonalaisten osalta olemme päässeet hyvin lähelle tavoitetta ja kesän aikana legioonalaisten määrä
on ollut kaikkien aikojen alhaisin, mikä osoittaa vuoden alusta käyttöön
otettujen toimintamallien tehokkuuden. Palveluspaikkatarkastuksia ei vuonna 2008 sopimuksen mukaan ole lainkaan, vaan niiden tilalla on järjestetty
16 maakunnallista koulutustilaisuutta. Nämä on toteutettu jo edellisen raportointikauden aikana. Investoinneissa asuinrakennus II:n peruskorjaus
etenee suunnitelman mukaan ja toinen asunnoista on jo valmis ja siinä on
aloittanut ryhmis elokuussa 2008. Toinen asunnoista valmistuu syksyn aikana (TK).
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- hyväksyä liitteen mukaisen osavuosikatsauksen toimitettavaksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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STAFFAN MALMSTRÖMIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN HÄNEN
PALKATTOMAN VAPAUTENSA AIKANA
Edellisessä kokouksessaan lautakunta päätti myöntää koulutusvastaava Staffan Malmströmille palkattoman vapaan ajalle 1.9.2008 – 31.8.2009 väliseksi ajaksi. Samalla lautakunta päätti päättää seuraavassa kokouksessaan
Malmströmin sijaisjärjestelyistä. Sijaisjärjestelyissä tulee nyt ottaa huomioon opetussuunnitelman asettamat uudet vaatimukset ja vahvistaa valinnalla
erityisesti ympäristöasioiden ja kulttuuriomaisuuden suojelun opetuksen
asiantuntemusta. Tällä hetkellä vanheimpainvapaalla on myös koulutusvastaava Timo Virtala ja hänen sijaisenaan toimii Eveliina Lundqvist, jonka
työsopimus on solmittu 31.12.2008 saakka. Lautakunnalle esitetään, että
Staffan Malmströmin poissaolon ajalta hänen työnsä järjestetään siten, että
vuoden loppuun saakka kouluttajaksi palkataan FM Katja Markkula. Markkulalla on pedagoginen pätevyys. Vuoden alusta koulutusvastaavana jatkaa
Eveliina Lundqvist (TK).
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- palkata FM Katja Markkulan 31.12.2008 saakka kouluttajaksi
- Markkulan tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 2 400
€/kk.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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KARTANON PALO- JA MURTOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄ
Toimisto on ollut kartanossa nyt vuoden alusta saakka. Tällä hetkellä kartano ei ole automaattisen palo- tai murtovalvonnan piirissä. Toimistotiloissa
ja yhdessä asunnossa on huonekohtaiset palovaroittimet. Kartanossa on
mm. siviilipalvelusasioiden käsiarkisto, joten on erittäin tärkeää, että kohde
on asianmukaisesti suojattu. Vuoden 2006 tilinpäätöksessä LKK:lle on määritelty investointivarausta 175 714 €. Tästä rahasta kyseinen järjestelmä
voidaan toteuttaa. Järjestelmän toteuttamisen kustannukset ovat arviolta
25 000 €. Muilta osin investointivarauksen käytöstä tehdään lautakunnalle
esitys seuraavassa kokouksessa (TK).
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- käynnistää kartanon palo- ja murtohälytysjärjestelmän
suunnittelun ja toteutuksen
- esittää valtuustolle, että LKK voi käyttää investointivarauksesta 25 000 € kartanon palo- ja murtohälytysjärjestelmän toteuttamiseen
KÄSITTELY: Valtuustolle viedään suunnitelma koko summan käytöstä
samalla kertaa. Kartanon arkiston säilytysjärjestelmää on myös uusittava
niin, että kärsiarkiston materiaali säilytetään paloturvakaapeissa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Lautakunta palauttaa asian lisäselvityksiä varten.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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ASUINRAKENNUS II VUOKRAN MÄÄRITTELY
Asuinrakennus II:n peruskorjaus on valmistumassa. Talon toinen pääty on
jo valmiina ja siinä on aloittanut toimintansa ryhmis elokuussa 2008. Toinen pääty jää asunnoksi ja se vuokrataan myöhäisemmässä vaiheessa remontin valmistuttua. Asuntoihin on tehty nyt pintaremontti, jossa sekä seinä- että lattiapinnat on uusittu. Taloon tullaan asentamaan uudet ikkunat ja
asunnoissa on asuntokohtaiset ilmanvaihtolaitteet. Taloon on laitettu uusi
peltikatto. Toisen asunnon lattian eristeet on vaihdettu vesivahingon vuoksi.
Koska asuinrakennuksen kunto on oleellisesti muuttunut, on syytä määritellä asunnon vuokra uudelleen. Nyt vuokra on lautakunnan päätöksen mukaisesti 3,35 € per neliö. Asiasta on keskusteltu teknisen johtajan kanssa ennen
tämän esityksen tekemistä. Ottaen huomioon rakennuksen valmistumisvuoden ja nyt tehdyn peruskorjauksen laajuuden voidaan katsoa, että rakennus
vastaa rivitaloa ja Pentinkulman asuntoja. Näin ollen huoneistojen vuokra
olisi samansuuruinen eli 4,82 € per neliö. Vuokraa tarkastetaan uudelleen
2009, jolloin on painetta korottaa myös muiden vuokrahuoneistojen vuokria
sekä käyttömaksuja (TK).
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- että asuinrakennus II:n neliövuokra on 4,82 € per neliö
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Lautakunta päättää
- että asuinrakennus II:n neliövuokra on 4,82 € per neliö
1.10.2008 alkaen

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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VUODEN 2007 TULOSPALKKAUKSEN MITTAREIDEN TOTEUTUMINEN
Kunnanvaltuuston 16.6.2004 25 § päätöksen mukaisesti tulospalkkaus on
LKK:n osaltas käytössä. Tämän mukaisesti LKK:n lautakunta on kokouksessaan 26.4.2007 vahvistanut tulospalkkauksen mittarit ja niiden painoarvot vuodelle 2007. Päätöksen mukaan mittareita on yhteensä viisi; neljä yhteistä ja yksi tiimikohtainen, joista toimintasuunnitelman toteutuminen on
tärkein yhteinen mittari.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.6.2008 vahvistanut tilinpäätöksen, ja
siitä ilmenee, että LKK:n osalta vuoden 2007 tulos on alijäämäinen, joten
tulospalkkausta henkilökunnalle ei makseta vuoden 2007 osalta (vm).
Vuoden 2007 tulospalkkauksen mittarit ja niiden painoarvot ovat olleet:
painoarvo
• Yhteiset mittarit
- Koulutettujen määrä 1700 velvollista
0,15
Toteutunut vuonna 2007: koulutettu 1676 velvollista
- Palveluspaikattomien määrä ka. 55 per kk
0,15
Toteutunut vuonna 2007: ka. 61,27 per kk
- Asiakaspalaute
0,15
Toteutunut vuonna 2007: 3,975
(keskiarvoon laskettu palveluspaikkojen ja ministeriön
palautteet)
- Toteutettu toimintassuunnitelma (100%) kyllä/ei
0,40
Toteutunut vuonna 2007: kyllä
• Tiimikohtaiset mittarit
- Hallinto: Päätöksenteko 3 pv:n sisällä
0,15
Toteutunut vuonna 2007: ka. 1,41 päivää
- Opetus ja valmennus: Alle 5% erästä palveluspaikattomiksi 0,15
Toteutunut vuonna 2007: ka. 14,98 %
- Keittiö: 4 terveellisiin ruokailutottumuksiin liittyvää
teemakokonaisuutta vuoden aikana
0,15
Toteutunut vuonna 2007: kyllä
- Siivous: 3 siisteyskasvatukseen ja kuluttajakäyttäytymiseen
liittyvää koulutusmodulia oppimateriaaleineen
0,15
Toteutunut vuonna 2007: ei
- Kiinteistöhuolto: Työturvallisuus- ja tulityökortit 100%:lla
työntekijöistä
0,15
Totetunut vuonna 2007: kyllä
- Klinikka: Hoitokäytäntöjen arviointi ja ajantasaistaminen
(kyllä/ei)
0,15

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Toteutunut vuonna 2007: kyllä
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä vuoden 2007 tulospalkkauksen mittareiden
toteutumat tietoonsa saatetuiksi
- että LKK:n henkilökunnalle ei makseta tulospalkkiota
vuoden 2007 osalta
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI
Johtajan hallintopäätökset 19.6. – 8.9.2008 74 - 95§§
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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ASIOITA TIEDOKSI
1. Energiakatselmus LKK:n tiloissa on käynnistynyt 26.8.2008. Tekijänä
on Pöyry ja katselmus kattaa kaikki LKK:n kiinteistöt. Raportti katselmuksesta pyritään saamaan vuoden loppuun mennessä.
2. LKK:n uudet kotisivut on otettu käyttöön
3. Ylitarkastaja Sari Alho vieraili koulutuskeskuksessa 5.9.2008
4. Kuntosali on suljettu lattiaremontin vuoksi. Terveystarkastajan määräyksestä lattia tulee korjata ja laatia laitteille huoltosuunnitelma
30.9.2008 mennessä.
5. Helsingin kaupungin aikalisäohjaajat ovat tulossa vierailulle
10.10.2008.
6. Suuren erän vuoksi Tikankolosta on vuokrattu opetus- ja majoitustila
VOKT-ryhmälle.
7. Katarina Haddas von Martens on lähestynyt lautakuntaa kirjeellä, jolla
hän pyytää palkkansa korottamista. Haddas von Martensille sopii, että
hänen palkkansa tarkastellaan samassa yhteydessä muun henkilöstön
palkkatarkastelun kanssa. (TK)
EHDOTUS: Lautakunta päättää
- merkitä asiat tietoonsa saatetuiksi
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Seuraava kokous: Seuraava kokous pidetään torstaina 12.10.2008 klo. 18.30
Lautakunnan esille ottamat asiat:
- Teuvo Peltola tiedusteli D-talon tilannetta. Johtaja kertoi, että talo on
kesällä kuljetettu pois, mutta sokkeli on vielä paikallaan, jos sille mahdollisesti keksittäisiin joku hyvä käyttötarkoitus.
- Jouko Torpainen tiedusteli Asuinrakennus II:ssa sijaitsevan ryhmiksen
puolesta, millaisen sopimuksen LKK on tehnyt heidän kanssa, lähinnä
erilaisten teknisten palvelujen osalta. Johtaja kertoi, että LKK hoitaa tavanomaiset työt, kuten piha-alueiden puhtaanapidon. Jos halutaan laajempaa palvelutasoa, on se toki mahdollista. Tällöin työstä tehdään
normaaliin tapaan sisäinen lasku.

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
Kieltojen pekoskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
rusteet
Pykälät 44-46, 48, 50-53.

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

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
vaatimusviranomainen
Lapinjärven Koulutuskeskuksen lautakunta
ja -aika
Latokartanontie
07800 Lapinjärvi
Pykälät 47,49

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pääValitusvirantökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oiomainen ja
kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
valitusaika
kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Helsingin hallinto-oikeus
PL 120, 00521 HELSINKI
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite

Pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä 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
Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

