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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 28 

 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KOLTK § 29 

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu koulutoimistossa, 

pääsääntöisesti kokousta seuraavana arkipäivänä klo 13 jälkeen. Pöytäkirja pidetään 

julkisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla heti tarkastamisen jälkeen. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tanja Koivuniemi ja Marko Lähdekorpi. 

  



ANOMUS OPINTOVAPAAN KESKEYTTÄMISESTÄ 

 
KOLTK 16.11.2017 § 97  

 

Perhepäivähoitaja anoo opintovapaata lähihoitajaopintojensa suorittamiseksi ajalle 

1.1.–31.12.2018. 

 

Hallintosäännön 49 §:n mukaan yli 30 kalenteripäivän kestoisista harkinnanvaraisista 

vapaista päättää lautakunta. 

 

Liitteet: Anomus 25.10.2017 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää myöntää anomuksen mukaisesti palkatonta työ-

lomaa opintojen suorittamiseksi ajalle 1.1.–31.12.2018. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti myöntää anomuksen mukaisesti palkatonta työ-

lomaa opintojen suorittamiseksi ajalle 1.1.–31.12.2018. 

 

 

KOLTK § 30 

Perhepäivähoitaja anoo, että hänen opintovapaansa voitaisiin muuttaa päättymään 

31.7.2018. Perusteluina anomukselle hän ilmoittaa, että opintojen ns. pakollinen osuus 

tulee suoritetuksi 31.5.2018 mennessä, ja kesän jälkeen hän jatkaisi erikoistumista 

lapsiin ja nuoriin oppisopimuksella. 

 

Liite: Anomus 17.4.2018 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä anomuksen ja opintovapaan 

päättymisen 31.7.2018. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä anomuksen ja opintovapaan 

päättymisen 31.7.2018. 

  



SIVISTYSTOIMEN VALMIUSSUUNNITELMA 

 

KOLTK § 31 

Valmiuslain (1552/2011) 12 § määrittelee kuntien varautumisvelvollisuuden. Kuntien, 

kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poik-

keusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä 

varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. 

 

Kunnanhallituksen 5.3.2018 hyväksymässä uudessa valmiussuunnitelman yleisessä 

osassa on otettu huomioon toimintaympäristön muutokset sekä uudet riskiarviot. Uu-

den yleisen osan pohjalta tulee kunkin toimialan uudistaa omat valmiussuunnitelman-

sa. 

 

Sivistystoimen valmiussuunnitelmaa on valmistellut kunnansihteeri-

koulutoimenjohtaja sekä päivähoidonohjaaja. 

 

Liite: Valmiussuunnitelma (salassa pidettävä) 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä sivistystoimen uuden 

valmiussuunnitelman liitteen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti osaltaan hyväksyä sivistystoimen uuden 

valmiussuunnitelman liitteen mukaisesti. 

  



OPETUSTOIMEN LAADUNHALLINTA 

 

KOLTK § 32 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi kunnan opetustoimen laatukäsikirjan kokouk-

sessaan 13.9.2012 § 62 ja lisätyt aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan 

osuudet 3.4.2013 § 17. 

 

Laaturyhmä on järjestänyt laadunarviointipäivän käsikirjan mukaisesti jälleen 

19.4.2018. Laatuvastaava on koostanut päivän tulokset ja päivittää niiden pohjalta laa-

tukäsikirjan hyväksyttäväksi syksyllä 2018. 

 

Laatupäivän tuloksena kehittämiskohteiksi lukuvuodelle 2018-2019 valikoitui ulko-

luokkaopetuksen kehittäminen, digitaalisuus (laitteiden toimivuuden parantaminen ja 

tehokas käyttöönotto) sekä oppilaiden ja opettajien välisten suhteiden parantaminen, 

monipuolinen opetus. 

 

Oheismateriaalia tiivistelmä päivästä 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että lukuvuonna 2018 -2019 

kehittämiskohteeksi valitaan ulkoluokkaopetuksen kehittäminen, digitaalisuus 

(laitteiden toimivuuden parantaminen ja tehokas käyttöönotto) sekä oppilaiden ja 

opettajien välisten suhteiden parantaminen ja monipuolinen opetus. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että lukuvuonna 2018 -2019 kehittämiskohteeksi 

valittiin ulkoluokkaopetuksen kehittäminen, digitaalisuus (laitteiden toimivuuden 

parantaminen ja tehokas käyttöönotto) sekä oppilaiden ja opettajien välisten suhteiden 

parantaminen ja monipuolinen opetus. 

  



TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2018 

 

KOLTK § 33 

Talousarvion toteutumisvertailu ajalle 1-3/2018 tuodaan lautakunnalle tiedoksi. Talo-

usarvion toimintakulut ovat toteutuneet 23 % mukaan, kun se tasaisen kertymän mu-

kaan olisi 25 %. Kasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahat näyttäisivät riittävän. 

  

Liite: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1-3/2018 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi talousarvion toteutumisvertailun tiedoksi. 

  



VIRKAVAPAUSANOMUS 
 

KOLTK § 34 

Luokanopettaja anoo palkatonta virkavapautta ajalle 1.8.2018–31.7.2019 toisen viran-

hoidon vuoksi. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta myöntää luokanopettajalle  palkattoman virkavapauden 

ajalle 1.8.2018–31.7.2019 

 

PÄÄTÖS: 

  

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti myöntää luokanopettajalle palkattoman 

virkavapauden ajalle 1.8.2018–31.7.2019 

  



MUUT ASIAT 
 

KOLTK § 35  Merkitään tiedoksi: 

 

Lautakunta merkitsi tiedoksi huoltajien kirjeen koskien englannin 

opetusta. 

 

Marko Lähdekorpi tiedusteli, jatkuuko perhepäivähoito syksyllä. Vielä ei 

ole varmaa tietoa. 

 

Keskusteltiin päivähoidonohjaajan viran jatkosta. 

  



OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 36 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 


