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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 81  

  

 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 § 82 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu koulutoimistossa, 

pääsääntöisesti kokousta seuraavana arkipäivänä klo 13 jälkeen. Pöytäkirja pidetään 

julkisesti nähtävänä kokousta seuraavan kalenteriviikon keskiviikkona. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuire Huhdanmäki ja Aila Isotalo.  

 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen 

ylimääräisenä asiana uuden pykälän 92 §. 

  



TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA  2019 - 2020 

 

KOLTK § 83  

 

 

 Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2018, 2019 ja 2020, joista vuosi 2018 on talous-

arviovuosi. 

 Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2017 talousarvio. 

 Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous 

talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen sekä tulojen lisäykset on 

perusteltava konkreettisesti.  

 Palkoissa työkokemuslisät ja opettajien vuosisidonnaiset lisät on huomioitava.  

 

Palkkakustannuksia ei nosteta lukuun ottamatta työkokemuslisiä. 

Palkkakustannuksissa tulee huomioida lomarahojen 30 % leikkaus. Palkkojen 

sivukulujen %-osuudet ilmoitetaan myöhemmin. Muita huomioitavia seikkoja 

talousarvion laadinnassa ovat seuraavat: 

 

 Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa 10.000 

euroa) ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin  

 investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta 

kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin 

määrärahaan.  

 Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyt-

tömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti 

 Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava 

 Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2018, joita tulos-

yksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä ta-

voitteen toteutumista osoittavat mittarit.  

 Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 

0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2017. 

 Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään 

karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti.  

 

 Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle perjantaihin 6.10.2017 men-

 nessä. 

  

 Liite: taloussuunnitelmatuloste 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi lautakunnan alaisten toimintayksiköiden talo-

usarviot ja investoinnit ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 



Arimo Koivisto oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan esittelemässä yhtenäiskoulun 

talousarviota ja tuntikehystä. Arimo Koivisto poistui tämän pykälän käsittelyn aikana 

klo 19.09. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi läpi lautakunnan alaisten toimintayksiköiden talo-

usarviot ja päätti esittää talousarvion kunnanhallitukselle seuraavin muutoksin: 

 

Kustannuspaikalle yhtenäiskoulu muutetaan kotikuntakorvaustuloiksi 26.140 euroa. 

 

Investointeja ei ollut 

  



YHTENÄISKOULUN TYÖSUUNNITELMA  LUKUVUODELLE 2017 - 2018 

 

KOLTK § 84  

 

Yhtenäiskoulun rehtori on toimittanut koulun työsuunnitelman lukuvuodeksi 2017 – 

2018 kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyttäväksi. 

 

Liitteet: Yhtenäiskoulun työsuunnitelma 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun työsuunnitelman lukuvuodel-

le 2017 – 2018. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yhtenäiskoulun työsuunnitelman lukuvuodelle 

2017 – 2018. 

  



 LUOKANOPETTAJAN VIRKANIMEKKEEN MUUTTAMINEN 

 

KOLTK § 85  

 

Katri Lamberg on otettu luokanopettajan virkaan 1.8.2011 alkaen (sijoituskouluna 

Kirkonkylän koulu), mutta on koulutoimenjohtajan päätöksellä siirretty syksyllä 2013 

kiertäväksi laaja-alaiseksi erityisopettajaksi. Tarve kahdelle laaja-alaiselle erityisopet-

tajalle on osoittautunut pysyväksi, ja myös yhtenäiskoulun henkilösuunnitelmassa 

koulussa on kaksi erityisopettajaa. 

 

Luokanopettajan viran, jossa Katri Lamberg on, nimike tulee muuttaa erityisopettajan 

viraksi. Katri Lambergilla on erityisopettajan virkaan edellytettävä pätevyys. Viran-

haltijaa on kuultu nimikkeen muutoksesta. 

 

Hallintosäännön 42 §.n mukaan virkanimikkeen muuttamisesta päättää se toimielin, 

joka päättää palvelussuhteeseen ottamisesta, eli tässä tapauksessa kasvatus- ja opetus-

lautakunta. 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää muuttaa yhden luokanopettajan viran nimikkeen 

erityisopettajan viraksi. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti muuttaa yhden luokanopettajan viran nimikkeen 

erityisopettajan viraksi. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen. 

  



PERUSKOULUJEN YHTEISEN ERITYISOPETTAJAN VIRKANIMEKKEEN 
MUUTTAMINEN 

 

KOLTK § 86  

 

Peruskoulujen yhteisen erityisopettajan viran nimike tulee muuttaa yhtenäiskouluun 

siirtymisen vuoksi erityisopettajan viraksi. 

 

Hallintosäännön 42 §.n mukaan virkanimikkeen muuttamisesta päättää se toimielin, 

joka päättää palvelussuhteeseen ottamisesta, eli tässä tapauksessa kasvatus- ja opetus-

lautakunta. 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää muuttaa peruskoulujen yhteisen erityisopettajan 

viran nimikkeen erityisopettajan viraksi. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta 

palkkaukseen. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti muuttaa peruskoulujen yhteisen erityisopettajan 

viran nimikkeen erityisopettajan viraksi. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta 

palkkaukseen. 

  



PERUSKOULUN ERÄIDEN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN 

 

KOLTK § 87  

 

Yhtenäiskouluun siirtymisen vuoksi (ja osin jo aiemmin) on perusopetuksessa jäänyt 

virkoja tarpeettomiksi. 

 

Kunnassa on 15 luokanopettajan virkaa, joista yhden nimike muutetaan erityisopetta-

jan viraksi, ja joista seitsemän on yhtenäiskoulun henkilöstösuunnitelman mukaisesti 

täytettynä. Lakkautettavia luokanopettajan virkoja on siis seitsemän kappaletta. 

 

Lisäksi lakkautettavaksi tulee ala-asteiden ja yläasteen yhteisen englannin kielen ai-

neenopettajan virka sekä opinto-ohjaajan virka. 

 

Hallintosäännön 42 §.n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttami-

sesta. Virkanimikkeen muuttamisesta päättää se toimielin, joka päättää palvelussuh-

teeseen ottamisesta, eli tässä tapauksessa kasvatus- ja opetuslautakunta. 

 

Oheismateriaalina virkaluettelo. 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuus-

tolle, että se lakkauttaa seitsemän luokanopettajan virkaa, ala-asteiden ja yläasteen yh-

teisen englannin kielen aineenopettajan viran sekä opinto-ohjaajan viran. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuus-

tolle, että se lakkauttaa seitsemän luokanopettajan virkaa, ala-asteiden ja yläasteen yh-

teisen englannin kielen aineenopettajan viran sekä opinto-ohjaajan viran. 

  



KEITTÄJÄ-SIIVOOJIEN NIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN 

 

KOLTK § 88  

 

Yhtenäiskoululla on henkilöstösuunnitelman mukaisesti kolme työntekijää keittiöllä. 

 

Tällä hetkellä kaksi työntekijöistä on keittäjä-siivoojan nimikkeelle ja yksi, keittiö-

työstä vastaava on keittäjän nimikkeellä. 

 

Keittäjä-siivoojien työnkuvaan kuuluu siivousta vain vähäisessä määrässä, joten hei-

dän nimikkeensä tulee muuttaa keittäjäksi. Palkkatoimikunnan tulee tarkistaa heidän 

hinnoittelutunnuksesta. 

 

Hallintosäännön 42 §.n mukaan virkanimikkeen muuttamisesta päättää se toimielin, 

joka päättää palvelussuhteeseen ottamisesta, eli tässä tapauksessa kasvatus- ja opetus-

lautakunta. 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää muuttaa keittäjä-siivoojien nimikkeen keittäjik-

si. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen. Palkkatoimikunta päättää 

sovellettavasta hinnoittelutuksesta sekä mahdollisesta tehtävän muutoksesta aihetuvas-

ta palkantarkistustarpeesta. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti muuttaa keittäjä-siivoojien nimikkeen keittäjiksi. 

Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen. Palkkatoimikunta päättää so-

vellettavasta hinnoittelutunnuksesta sekä mahdollisesta tehtävän muutoksesta aihetu-

vasta palkantarkistustarpeesta. 

  



KEITTÄJÄN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN 

 

KOLTK § 89  

 

Yhtenäiskoululla on henkilöstösuunnitelman mukaisesti kolme työntekijää keittiöllä. 

 

Tällä hetkellä kaksi työntekijöistä on keittäjä-siivoojan nimikkeelle ja yksi, keittiö-

työstä vastaava työntekijä Sirkka-Liisa Hiitti on keittäjän nimikkeellä. 

. 

Hallintosäännön 42 §.n mukaan virkanimikkeen muuttamisesta päättää se toimielin, 

joka päättää palvelussuhteeseen ottamisesta, eli tässä tapauksessa kasvatus- ja opetus-

lautakunta. 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää muuttaa keittiötyöstä vastaavan keittäjän, Sirk-

ka-Liisa Hiitin, nimikkeen vastaavaksi keittäjäksi. Nimikkeen muutoksella ei ole vai-

kutusta palkkaukseen. Palkkatoimikunta päättää sovellettavasta hinnoittelutuksesta se-

kä mahdollisesta tehtävän muutoksesta aihetuvasta palkantarkistustarpeesta. 

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti muuttaa keittiötyöstä vastaavan keittäjän, Sirkka-

Liisa Hiitin, nimikkeen vastaavaksi keittäjäksi. Nimikkeen muutoksella ei ole vaiku-

tusta palkkaukseen. Palkkatoimikunta päättää sovellettavasta hinnoittelutunnuksesta 

sekä mahdollisesta tehtävän muutoksesta aihetuvasta palkantarkistustarpeesta. 

  



VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  

 

KOLTK § 90 

 

Kunnan hallintosäännön 2017 mukaisesti sellaiset päätökset, joihin lautakunnalla on 

otto-oikeus, tulee toimittaa lautakunnalle tiedoksi neljän päivän kuluessa päätöksen 

tekemisestä. Lautakunnan ohjeistuksen mukaisesti nämä päätökset on toimitettu tie-

doksi sähköpostilla. Lautakunta ei ole päättänyt käyttää otto-oikeuttaan. 

 

Koulutoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 16.5.2017 – 29.9.2017 

Päivähoidon ohjaajan päätös 17.8.2017. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee koonnin viranhaltijapäätöksistä tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi koonnin viranhaltijapäätöksistä tiedoksi. 

  



LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ OPPILASKULJETUKSIIN 

 

KOLTK § 91 

 

Yhtenäiskoulun oppilaskuljetukset on kilpailutettu kaudelle 2017–2019. Ajetuissa reit-

tikilometreissä ei ole merkittäviä eroja, ja uusia kuljetusoppilaita on vain 11. Kuiten-

kin kilpailutuksessa oppilaskuljetusten kilometrikohtainen kustannus nousi merkittä-

västi (keskimäärin kaksinkertaistui), joten vuodelle 2017 varatut määrärahat eivät rii-

tä.  

 

Arvioitu lisämäärärahan tarve on 70.000 euroa. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallituksen kautta 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää peruskoulujen yhteiset kustannuspaikalle 70.000 

euron lisämäärärahan oppilaskuljetuksiin. 

 

 PÄÄTÖS: 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää peruskoulujen yhteiset kustannuspaikalle 70.000 

euron lisämäärärahan oppilaskuljetuksiin. 

  



SISÄISEN TARKASTUKSEN VÄLIRAPORTTI 

 

KOLTK § 92 

 

Lautakunnan nimeämät sisäisen tarkastuksen henkilöt (Jonna Haavisto, Marko Lähde-

korpi ja Tuire Huhdanmäki sekä sihteerinä Hanna Vainionpää) ovat suorittaneet si-

säistä tarkastusta yhtenäiskoulu Opinpolussa 5.10.2017. Tarkastuksesta on laadittu ra-

portti, johon on kirjattu tarkastuksessa huomioidut asiat. 

 

Tarkastusta jatketaan syksyn aikana eri toimipisteissä. 

 

Liite: tarkastuksen 5.10.2017 raportti. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee sisäisen tarkastuksen väliraportista ja 

merkitsee sen tiedoksi ja lähettää väliraportin edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Tanja Koivuniemi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.31. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli sisäisen tarkastuksen väliraportista ja 

merkitsi sen tiedoksi ja lähettää väliraportin edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti viedä tiedoksi tekniselle lautakunnalle, että 

liikuntasalin lattia vaatii välittömiä toimenpiteitä vahinkojen estämiseksi, 

mahdollisesti jopa käyttökieltoon asettamista. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta kiinnittää huomioita yhtenäiskoulun järjestyssääntöjen 

valmiiksi saattamiseen yhteistyössä oppilaskunnan, vanhempien ja henkilökunnan 

kanssa. Säännöt tulee hyväksyä hallintosäännön mukaisesti ja toimittaa tiedoksi 

lautakunnalle. Sisäistä tarkastusta jatketaan ja tämän vuoden puolella käydään läpi 

myös muita yksiköitä. 

  



MUUT ASIAT 

 

KOLTK § 93 

  Merkitään tiedoksi: 

 

Marko Lähdekorpi tiedusteli yhtenäiskoulun välipaloista. Lautakunta on päättänyt, 

että välipala olisi monipuolisempaa. Lautakunta pyytää kouluruokailua ohjaavalta 

opettajalta Elina Latvalalta ehdotusta siitä, että miten välipalaa saataisiin monipuo-

listettua ja terveellisemmäksi. 

  



OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 94 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 


