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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 66 

  

 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 § 67 

 

 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 Kari Halmela ja Tuire Huhdanmäki. 

  



TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA  2020 - 2021 

 
KOLTK 18.9.2018 § 58  

 

 

 Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2019, 2020 ja 2021, joista vuosi 2019 on talous-

arviovuosi. 

 Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2018 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 nostetaan 1,95 % ja opettajien osalta 1,65 %. 

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 2019, 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 2018. 

 Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään 

karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. 

 

 Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin 8.10.2018 men-

 nessä. 

  

 Liite: taloussuunnitelmatuloste 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi lautakunnan alaisten toimintayksiköiden talo-

usarviot ja investoinnit ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 

 

KOLTK § 68 



 

 Liite: taloussuunnitelmatuloste 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi lautakunnan alaisten toimintayksiköiden talo-

usarviot ja investoinnit ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle. 

 

PÄÄTÖS:  
 

Vs. päivähoidon ohjaaja Jonna Haavisto esitteli lautakunnalle päivähoidon talousar-

viota, rehtori Arimo Koivisto esitteli yhtenäiskoulun talousarvion ja koulutoimenjoh-

taja Hanna Vainionpää muut talousarvion osat. 

 

Jonna Haavisto poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 8.55. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi läpi lautakunnan alaisten toimintayksiköiden talo-

usarviot ja päätti esittää talousarvion kunnanhallitukselle. 



YHTENÄISKOULUN TYÖSUUNNITELMA  LUKUVUODELLE 2018 - 2019 

 
KOLTK 18.9.2018 § 60 

 

Yhtenäiskoulun rehtori on toimittanut koulun työsuunnitelman lukuvuodeksi 2018 – 

2019 kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyttäväksi. 

 

Liitteet: Yhtenäiskoulun työsuunnitelma 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun työsuunnitelman lukuvuodel-

le 2018 – 2019. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti jättää asian käsittelyn seuraavaa kokoukseen. 

 

 

KOLTK § 69 

 

Liitteet: Yhtenäiskoulun työsuunnitelma 
 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun työsuunnitelman lukuvuodel-

le 2018 – 2019. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Rehtori Arimo Koivisto esitteli lautakunnalle työsuunnitelman. Arimo Koivisto pois-

tui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10.50. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yhtenäiskoulun työsuunnitelman lukuvuodelle 

2018 – 2019. 

  



MUUT ASIAT 

 

KOLTK § 70  

  Merkitään tiedoksi: 

 

Koulutoimenjohtajan sijaiseksi on otettu HTM Kati Ojaniemi. 

 

Huoltajan lautakunnalle toimittama kirje annettiin tiedoksi lautakunnalle. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten työntekijöiden nimikkeiden päivittäminen 

otetaan työn alle. 

  



OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 71 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 


