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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KOLTK § 71 

 

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 § 72 

 

 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 Jori Nivus ja Kari Halmela. 



 

 

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2019 

 

 

KOLTK § 73 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1-10 / 2019 

osoittaa, että toimintakulut ovat toteutuneet 87 %:n mukaan, kun tasaisen kertymän 

mukaan toteumaprosentti olisi 83 %. Henkilöstökulujen toteuma on 92 %. Koulutoi-

men osalta henkilöstökulujen toteuma on 87 %, ja varhaiskasvatuksessa 107 %. Vara-

tut määrärahat eivät tule riittämään henkilöstökulujen osalta.  

 

Liite: Talousarvion toteutumisvertailu 1-10/2019 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi talousarvion toteutumisvertailun tiedoksi. 



 

LISÄMÄÄRÄRAHA PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖMENOIHIN 

 

KOLTK § 74  

 

Päiväkoti Kissankimalluksessa henkilöstömenot ovat ylittyneet talousarvioon varatus-

ta. Ylitystä on aiheutunut muun muassa pitkistä sairaslomista aiheutuneista sijaiskus-

tannuksista, vuorohoidon järjestämisestä sekä avustajien palkkaamisesta. Avustajia on 

palkattu lasten erityisten tarpeiden vuoksi. Myös varhaiskasvatuksessa olevien lasten 

määrä on suurempi kuin talousarviossa on varauduttu, mikä on osaltaan kasvattanut 

henkilöstömenoja. 

 

Ylitystä on päiväkohdin työsuhteisten palkoissa sekä sijaisten palkoissa. Menot ovat 

ylittyneet nyt noin 91.200 euroa, ja marras-joulukuun arvioitu palkkasumma sivukui-

luineen on 65.000 euroa. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 156.200 euron lisämäärärahan päiväkodin henkilöstömenoihin. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Päivähoidonohjaaja Reetta Lepistö kertoi lautakunnalle päiväkodin 

henkilöstömenoista. Reetta Lepistö poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.51. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 156.200 euron lisämäärärahan päiväkodin 

henkilöstömenoihin. 



 

LISÄMÄÄRÄRAHA YHTENÄISKOULUN HENKILÖSTÖMENOIHIN 

 

KOLTK § 75  

 

Yhtenäiskoululla henkilöstömenot ovat ylittymässä talousarvioon varatusta.  Ylitystä 

on aiheutunut muun muassa Joustavan perusopetuksen ryhmän perustamisesta sekä 

maahanmuuttajien valmistavan perusopetuksen opettajan palkkaamisesta. Kasvatus- ja 

opetuslautakunta on tehnyt päätöksen JOPO-ryhmän perustamisesta, mutta samassa 

yhteydessä ei varattu määrärahoja henkilöstön palkkaukseen. Ryhmässä on opettaja ja 

koulunkäynninohjaaja.  

 

Valmistavasta perusopetuksesta maksetaan oppilaskohtaista valtionosuutta, joka näkyy 

valtionosuuksissa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa eikä koulun kustannuspai-

kalla. Valtionosuus käytännössä kattaa aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Arvioitu 

lisämäärärahan tarve on vakinaisten viranhaltijoiden palkkoihin 50.000 euron ja työ-

suhteisten palkkoihin 30.000 euron lisämäärärahalle eli sivukuluineen tarve on 95.300 

euron lisämäärärahalle 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 95.300 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun henkilöstömenoihin. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 95.300 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun 

henkilöstömenoihin. 



LISÄMÄÄRÄRAHA ESIOPETUKSEN MENOIHIN 

 

KOLTK § 76  

 

Esiopetuksen koulukuljetukset ovat toteutuneet arvioitua suurempina, ja koulukulje-

tuksia varten tarvitaan 8.000 euron lisämääräraha. Lisäksi esiopetuksen sijaistarve on 

ollut arvioitua suurempi, mistä syytä esiopetuksen henkilöstömenoissa on tarve 6.000 

euron lisämäärärahalle. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 14.000 euron lisämäärärahan esiopetuksen kustannuspaikalle. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 14.000 euron lisämäärärahan esiopetuksen 

kustannuspaikalle. 



MUUT ASIAT 

 

KOLTK § 77 

 

 Merkitään tiedoksi: 

  

 Keskustellaan koulukuljetusten kilpailuttamisesta lukuvuodesta 2020–2021 eteenpäin. 

Lautakunta keskusteli asiasta, ja päätti että kilpailuttamiseen pyydetään apua Sarastia 

Oy:ltä, joka on kunnan osaksi omistama. 

 

 Keskusteltiin yhtenäiskoulun henkilöstön työkulttuurista. 



 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KOLTK § 78 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 


