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PÖYTÄKIRJAN  Merijärven koulutoimisto heti kokouksen jälkeen 12.10.2020.  
TARKASTUSTAPA   
tarkastuspaikka ja -aika sekä 

tarkastajien valinta taikka  

merkintä edellisen kokouksen  

pöytäkirjan tarkistamisesta. 

_______________________________________________________________________________ 

 

PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

ALLEKIRJOITUS 

 

  Paula Jukkola   Ebba Nokela 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

PÖYTÄKIRJAN  

TARKASTUS  Merijärvi         /           2020. 

Pöytäkirja on tarkastettu ja         

todettu kokouksen kulun 

mukaiseksi. Pöytäkirjan 

käsittelylehdet on samalla       

varustettu nimikirjaimil-      

lamme. 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi      Pöytäkirjanpitäjä  

PIDETTY YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ 
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KIRJASTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021 SEKÄ 

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2023 (LIITTEET) 

 

Siv.ltk. 43 § Kirjastosihteeri esittelee lautakunnalle vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja  

 suunnitelman vuoteen 2023 saakka. Esitys sisältää sivistyslautakunnan hyväksymän 

 (1.9.2020/§ 36) kirjastovirkailijan työajan lisäyksen 5 tuntia/viikko.  

  

  

 Kirjastosihteeri: 

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen ja -suunnitelman esityksen pohjalta ja 

lähettää edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 

 

 Sivistyslautakunta: 
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TALOUSARVIOESITYS YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN OSALTA VUODELLE 2021 

SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2023 (LIITTEET)  

 

Siv.ltk. 44 § Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokunnilta esityksen talousarviosta vuodelle 2021 ja 

taloussuunnitelmasta vuosille 2022–2023 viimeistään 2.11.2020 mennessä. Kunnanhallitus on 

antanut hallintokunnille talousarvioraamin bruttomenojen osalta vuodelle 2021, minkä mukaan 

käyttötalousmenot pysyvät vuoden 2020 tasolla. 1.4.2021 tulevat virka- ja työehtosopimusten 

mukaiset korotukset palkkoihin on huomioitu korottamalla palkkoja 0, 35 %. Palkkoihin on 

lisäksi huomioitu sivukuluprosenttien muutokset, mahdolliset vuosisidonnaiset lisät sekä 

oleelliset toiminnalliset muutokset mm. koulun tuntikehyksen osalta.  

 

Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on sivistysosasto, joka käsittää sivistyslauta-

kunnan ja vapaa-aikalautakunnan. Sivistysosaston talousarviossa kokonaisuudessaan vuoden 

2021 ulkoiset menot ovat 2 607 790 €. Kasvua kuluvan vuoden talousarvioon on 99 015 € (+ 

3,9 %). Henkilöstökulujen osuus talousarviosta on 1 973 690 €. Henkilöstökulut nousevat 25 

860 € (+1,3 %). Toimintatulojen ennakoidaan kasvavan 1 080 € (+ 0,4 %). Vapaa-

aikalautakunnan talousarvioon ei oltu varattu määrärahoja liikuntapaikkahankkeelle vuodelle 

2020, mikä nostaa vapaa-aikalautakunnan menoja vuodelle 2021 verrattuna vuoteen 2020.  
 

Sivistyslautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2021 ulkoiset menot ovat 2 485 880 €. 

Kasvua kuluvan vuoden talousarvioon on 58 900 € (+ 2,4 %). Henkilöstömenojen osuus 

talousarviosta on 1 909 110 € (76,8%). Henkilöstömenoissa on vähennystä vuoden 2020 

talousarvioon 2 620 € (-0,1 %). Toimintatuloja arvioidaan kertyvän 267 490 €. Toimintatulot 

vähenevät 13 270 € (-4,7 %).  

 

Sivistyslautakunnan sisäiset menot vuodelle 2021 ovat 364 530 € eli nousua 58 490 € (+ 19,1 

%). Sisäisiä kustannuksia nostavat uuden päiväkodin leasing-kustannukset ja sisäiset vuokrat. 

   

Varhaiskasvatus siirtyi 1.1.2020 takaisin Merijärven kunnalle sivistyslautakunnan alaiseksi 

toiminnaksi. Lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on kasvanut Merijärvellä viime 

vuosien aikana. Varhaiskasvatus on järjestetty 1.8.2020 alkaen Koivukehdon päiväkodissa ja 

Koivutuvan ryhmäperhepäiväkodissa. Ryhmäperhepäiväkoti Pikkutupa on myös otettu 

väliaikaisesti käyttöön ainakin vuoden 2020 loppuun saakka, koska päiväkodin ja Koivutuvan 

ryhmät ovat täynnä. Perhepäivähoitoa ei järjestetä tällä hetkellä. 

 

Vuodelle 2021 on varhaiskasvatuksen kokonaiskustannuksiksi arvioitu talousarviossa 573 560 

€. Kasvua vuoden 2020 talousarvioon 2 990 € (0,52 %).  Päivähoitomaksutuloja on arvioitu 

kertyvän sama 33 000 € kuin vuonna 2020. Kotihoidon tuen kustannuksiksi on arvioitu 97 200 

€, joka on 10 800 € vähemmän kun vuodelle 2020 arvioidut menot.  

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajapalvelut ostetaan yksityiseltä, koska naapurikunnilla ei ole 

myydä tarvitseviamme palveluita. Varhaiskasvatuksen erityisopettajista on pulaa alueellamme. 

Ruuan kuljettaminen varhaiskasvatusyksiköihin lisää kustannuksia. 

  

Koivupuhdon koulun oppilasmäärä oli 20.9.2019 165 ja 20.9.2020 178. Ennusteen mukaan 

vuoden 2021 syksyllä koulussa olisi 182 oppilasta. Oppilasmäärä on ennusteen mukaan 

kasvusuunnassa. 

 

Kokonaisuutena Koivupuhdon koulun tuntikehys on ilman entisellään pysyviä erityisopetus-

tunteja ja erityistehtävätunteja lukuvuonna 2020-2021 339 tuntia, kun se oli lukuvuonna 2019-

2020 362 tuntia. Alustavan laskelman mukaan lukuvuoden 2021-2022 tuntikehys tulee ole 
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maan 351 tuntia. Lukuvuonna 2020-2021 esikoululaiset ovat yhdessä ryhmässä ja lukuvuonna 

2021-2022 kahdessa ryhmässä. 

 

Erityisen tuen tarpeen kasvamisen takia talousarvioon on varattu määräraha kevääksi 

määräaikaisen koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen.  

 

Koulukuljetusten kustannukset nousevat selvästi, koska elokuusta 2021 alkaen ELY-keskuksen 

tukema linja-autoreitti välillä Oulainen-Merijärvi-Oulainen lakkaa. Kunnan täytyy hankkia 

korvaavat kuljetukset omana hankintana.  

 

Jatkossa kunta hankkii ICT- välineitä (tabletit, läppärit ja pöytäkoneet) ja puhelimia leasing-

mallilla, mikä lisää käyttötalousmenoja, mutta jää pois investoinneista. 

 

Kuraattoripalvelu on ostettu 1.8.2014 lähtien Kalajoen kaupungilta. Vuoden 2021 talous-

arvioon on varattu raha ostopalveluun 1,5 pv viikossa. 

 

Naapurikunnista tulevat oppilaat tuovat kuntaan tuloja kotikuntakorvausten muodossa, 

vaikkakin taannehtivasti. Vuodelle 2021 on kotikuntakorvaustuloja ennakoitu saatavaksi  

53 170 €, mikä on 19 230 € vähemmän kuin kuluvana vuonna. Kotikuntakorvausmenoja on 

vuodelle 2021 ennakkotiedon mukaan 24 541 €, mikä on 6 817 € enemmän kuin kuluvana 

vuonna.  

 

Hankkeista jatkuvat vuonna 2021 kerhotoiminnan kehittäminen, tutortoiminta ja lukuhanke. 

Molempien hankkeiden osalta varaudutaan myös jatkohankkeisiin.  Kunta tulee mahdollisesti 

hakemaan myös muita hankerahoituksia, mikäli niiden katsotaan olevan Merijärven kunnan 

kannalta tarpeellisia ja kehittäviä.  

 

 

  

 Sivistystoimenjohtaja:  

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen yleissivistävän koulutuksen osalta vuodelle 

2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 ja lähettää edelleen kunnanhallitukselle ja   

–valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 

 

Sivistyslautakunta: 
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KOIVUPUHDON KOULUN KALUSTOINVESTOINNIT (LIITE) 

 

Siv.ltk. 45 § Koululle on esitetty kalustoinvestoinneiksi dataprojektoreita ja dokumenttikameroita.  Ko. 

laitteita korvataan uusilla niiden käyttöiän päättyessä. Lisäksi on esitetty yläkertaan 

kenkähyllyjä. Tarkoitus on muuttaa yläkerta kengättömäksi alueeksi, mikä vaimentaa ääniä, 

vähentää siivouksen tarvetta ja parantaa sisäilman laatua. 

 

  

Sivistystoimenjohtaja:  

Sivistyslautakunta hyväksyy yhteensä 5 100 € määrärahan varaamisen Koivupuhdon koulun 

kalustoinvestointeihin liitteessä esitettyihin hankintoihin ja lähettää edelleen kunnanhalli-

tukselle ja –valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 

 

Sivistyslautakunta:   
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINTIESITYKSET TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE  

 

Siv.ltk. 46 § Koulun takana olevat ikkunanpielet vaativat kunnostusta ja maalaamista.  

 

 

 Sivistystoimenjohtaja:  

Sivistyslautakunta hyväksyy yhteensä 8 000 € määrärahan varaamisen ikkunanpielien 

kunnostukseen ja maalaamiseen ja lähettää edelleen teknisen lautakunnan, kunnanhallituksen 

ja –valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

  

  

 Sivistyslautakunta: 
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PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI POIKKEUKSILLISIIN OPETUSJÄRJESTELYIHIN 

SIIRTYMISTÄ VARTEN 

 

 

Siv.ltk. 47 § Sivistyslautakunta hyväksyi suunnitelman poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä 

kokouksessaan 14.9.2020 (§38). Perusopetuslain väliaikainen muutos (521/2020) 1.8.-31.12. 

2020 mahdollistaa paikallisesti toteutettavat poikkeukselliset opetusjärjestelyt, mikäli 

koronaepidemiatilanne kehittyy äärimmäisen hankalaksi. 

 

 Mikäli koronatilanne vaatisi siirtymistä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, olisi nopea 

toiminta tärkeää. Siitä syystä päätösvalta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä 

tulisi delegoida viranhaltijalle. Hän voisi tarvittaessa tehdä nopeita päätöksiä. Päätökset 

tehdään joka tapauksessa suurta harkintaa käyttäen ja yhdessä keskustellen infektiolääkärin, 

johtoryhmän ja lautakunnan puheenjohtajan kanssa. 

 

  

Sivistystoimenjohtaja: 

Sivistyslautakunta päättää delegoida päätösvallan poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 

siirtymisestä sivistystoimenjohtajalle. 

 

 

Sivistyslautakunta: 
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OPETUSSUUNNITELMAMUUTOS, ARVIOINTILUKU 6 (LIITE) 

 

 

Siv.ltk. 48 § Opetushallitus on antanut määräyksen (OPH-281-2020) koskien perusopetuksen 

opetussuunnitelman lukua 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa. Määräyksen 

mukaan paikallinen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointia koskeva opetussuunnitelman 

osa tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2020.  

 

 Arviointiluvun muutostyö aloitettiin jo keväällä, mutta koronan takia työ keskeytettiin, koska 

kaikki voimavarat keskitettiin päivittäiseen koulunpitoon. Työryhmä on laatinut esityksen 

määräyksen mukaisista muutoksista. Opettajakunta on käsittelyt uudistetun arviointiluvun 

8.10.  

 

 Väli-, lukuvuosi-, erotodistus ja päättötodistukset muokataan väliarviointiin mennessä OPS:n 

perusteiden mukaisiksi. 

 

  

Sivistystoimenjohtaja: 

Sivistyslautakunta hyväksyy käyttöön otettavaksi liitteenä olevan Merijärven perusopetuksen 

opetussuunnitelman uudistetun Arviointiluvun 6. 

 

 

Sivistyslautakunta: 
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT JA ASIAKIRJAT 

 

Siv.ltk. 49 § Tiedoksi saatettavat asiakirjat ja asiat: 

 

 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJA 

1. Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju esittelee kokouksessa päätöspöytäkirjaluettelon 

ajalta 1.9. – 1.10.2020 (§ 201 -223) 

 

2. Sopimus varhaiskasvatuksen erityisopettajan asiantuntijapalvelusta 

 

 

 KUNNANHALLITUS 

3. Sähköisten ostolaskujen vastaanottaminen ja kierrätys 

  

  

 

 Sivistystoimenjohtaja: 

Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi em. asiakirjat. 

 

 

Sivistyslautakunta: 
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OIKAISUVAATIMUS §: 43-48 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                      Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

  Oikaisuvaatimus on osoitettava Merijärven kunnan sivistyslautakunnalle  

  neljätoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
  

  Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja  

  se on tekijän allekirjoitettava. 

 

  Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, 

  ei saa tehdä oikaisuvaatimusta. 
 

  MERIJÄRVEN  SIVISTYS-   AVOINNA: 

  LAUTAKUNTA                      MA-PE      08.00 - 15.45      

  Merijärventie 106  PUH. 044-4776 240  

                           86220  MERIJÄRVI   koulukeskus@merijarvi.fi 

_______________________________________________________________________________________ 

VALITUSOSOITUS §:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
VALITUSVIRAN- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

OMAINEN JA Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 

VALITUSAIKA: kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

  Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 

                         hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.  
________________________________________________________________________________________________________ 

 

VALITUSVIRAN- POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS § ___ Valitusaika 30 päivää 

OMAINEN,  PL 189, 90101 OULU 

OSOITE JA 

POSTINUMERO:  

_______________________________________________________________________________________ 
 

VALITUSKIRJA: Valituskirjassa on ilmoitettava: 

  - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postinumero 

  - päätös, johon haetaan muutosta 

  - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos,  

    joka siihen vaaditaan tehtäväksi  

  - muutosvaatimuksen peruste. 

  Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti 

  allekirjoitettava.  

  Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, on siinä 

  mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

  Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä  

  tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 

  siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

VALITUSASIA- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

KIRJOJEN   Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 

TOIMITTAMINEN Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen  

  valitusajan päättymistä.  


