
 
 
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA     Sivu 20 
SIVISTYSLAUTAKUNTA       Nro 3/2015  
KOKOUSAIKA Ti 13.10.2015 klo 18.30 – 20.55   
KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu 
 
 Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: 
 Saukko Piia, pj. x Saukko Ulla  
 Jalonen Anna-Maija, vpj. x Röyttä Arja 
 Hiitola Olli-Pekka x Myllylä Heikki   
 Rautio Janne x Rautio Eila 
 Salmela Tarja x Salmu Sari 
 Takaeilola Raimo x Saukko Raimo  
 Tanska Sanna x Saukko Hannele  
     
 Muut saapuvilla olleet: paikalla: 
 Jokela Kari, kunnanjohtaja  - 
 Nivala Kirsti, khall.pj.  x 
 Pudas Jaana, khall.ed.    - 
 Alin-Biari Musafiri Tuula kirjastosihteeri, esittelijä  x (§ 18-22) 

 Ylikulju Jari, sivistystoimenjohtaja, esittelijä  x 
 Nokela Ebba, toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä  x 
 Roni Hintsala , nuorisovaltuuston edustaja  - 
 Tuomas Saukko, nuorisovaltuuston edustaja  - 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
LAILLISUUS JA Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
PÄÄTÖSVALTAISUUS   
________________________________________________________________________________________________________ 
 
ASIAT  PYKÄLÄT: 18 - 27  SIVUT: 20 - 31 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJAN  Merijärven koulutoimisto heti kokouksen jälkeen ti 13.10.2015.  
TARKASTUSTAPA  Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Olli-Pekka Hiitola ja Sanna Tanska. 
tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka  
merkintä edellisen kokouksen  
pöytäkirjan tarkistamisesta. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
ALLEKIRJOITUS 
 
  Piia Saukko   Ebba Nokela 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS  Merijärvi         /           2015. 
Pöytäkirja on tarkastettu ja         
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on samalla       
varustettu nimikirjaimil-  Olli-Pekka Hiitola  Sanna Tanska  
lamme. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi      Pöytäkirjanpitäjä  
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
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KIRJASTON TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 SEKÄ  
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 (LIITTEET) 
 
Siv.ltk. 18 § Kirjastosihteeri esittelee lautakunnalle vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja –suunnitelman 

vuoteen 2018 saakka. 
 

 
 Kirjastosihteeri: 

  Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen ja -suunnitelman esityksen pohjalta,  ja 
lähettää edelleen kunnanhallitukselle ja –valtuustolle hyväksyttäväksi. 

  
  
 Sivistyslautakunta: 
   Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti kirjastosihteerin päätösesityksen. 
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KIRJASTOTOIMEN TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAKIRJAT 
 
Siv.ltk. 19 § 1. TIEKKÖ-KIRJASTOSTRATEGIA 2015-2020 
  
 
 Kirjastosihteeri: 

Kirjastosihteeri esittää, että sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi Tiekkö-
kirjastostrategian 2015-2020. 

 
   
 Sivistyslautakunta: 
 Sivityslautakunta hyväksyi Tiekkö-kirjastostrategian 2015-2020 tietoonsa saatetuksi.
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TALOUSARVIOESITYS YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN OSALTA VUODELLE 2016 SEKÄ 
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 (LIITTEET)  
 
Siv.ltk. 20 § Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokunnilta 15.10.2015 mennessä esitystä talousarviosta 

vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2016–2018. Kunnanhallitus on antanut 
hallintokunnille talousarvioraamin bruttomenojen osalta vuodelle 2016, minkä mukaan 
käyttötalousmenoja voidaan lisätä ainoastaan henkilöstömenojen osalta 0,6 % vuoden 2015 
talousarviosta.  
  
Kirjanpitäjä on huomioinut palkkoihin 0,6 %:n nousun sekä mahdolliset vuosisidonnaiset 
henkilökohtaiset korotukset sekä oleelliset toiminnalliset muutokset mm. koulun 
tuntikehyksen osalta.  
 
Sivistyslautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2016 ulkoiset menot ovat 1 762 790 €. 
Laskua kuluvan vuoden talousarvioon on 1 836 € (- 0,1 %). Henkilöstömenot laskevat 420 €  
(- 0,03 %). Tulojen ennakoidaan laskevan 20 586 € (- 8,1 %). Nettovaikutus on 18 750 €      
(+ 1,2 %).  
 
Sisäiset menot nousevat 2 229 euroa (+ 1 %). Ulkoiset ja sisäiset menot ovat yhteensä 
1 997 224 €. Kasvua vuoden 2015 talousarvioon 393 € eli 0,02 % 

  
Koivupuhdon koulun oppilasmäärä oli 20.9.2014 188 ja 20.9.2015 171. Ennusteen mukaan 
vuoden 2016 syksyllä koulussa olisi 166 oppilasta. 
 
Kokonaisuutena Koivupuhdon koulun tuntikehys on ilman entisellään pysyviä erityisopetus-
tunteja ja erityistehtävätunteja on lukuvuonna 2015-2016  358 tuntia, kun se oli lukuvuonna 
2014-2015 382 tuntia. Alustavan laskelman mukaan lukuvuoden 2016-2017 tuntikehys tulee 
olemaan 354,5 tuntia. Luokanopettajien määrä koulullamme on vähentynyt yhdellä syksystä 
2015 alkaen, kun iso ikäluokka siirtyi 7. luokalle. Tuntikehyksen lasku (1.8.2016 alkaen) 
vähentää henkilöstökuluja opettajien osalta 4 510 €.  
 
Matkustus- ja kuljetuspalvelujen kulut laskevat tulevana lukuvuonna kuljetusoppilaiden 
vähenemisen ja reittimuutosten takia 9 290 €. Sivistyslautakunnan alaiset eläkekulut laskevat 
tulevassa talousarviossa 9 230 €. Lukuvuonna 2016-2017 ei tämän hetken tietojen mukaan 
tarvita määräaikaista koulunkäyntiavustajaa, vaan neljä vakinaista riittää. Tämä vähentää 
koulunkäyntiavustajien menoja 5 330 € syksystä 2016 alkaen.  
 
Talousarvioesitys sisältää 491 euron kuntarahoitusosuuden kuudennen luokan oppilaille ja 
opettajille tarkoitettuun Yrityskylä-oppimisympäristön toimintaan vuosina 2014-2017.  
 
Kuraattoripalvelu on ostettu 1.8.2014 lähtien Kalajoen kaupungilta. Vuoden 2015 talous-
arvioon on varattu raha ostopalveluun kahtena päivänä viikossa. 
 
Ruokapalveluyksikön osalta esitetään täytettäväksi muutaman vuoden täyttämättä ollut osa-
aikaisen ravitsemistyöntekijän toimi tammikuusta 2016 alkaen. Osa-aikaisen työntekijän 
palkkaamisella päästäisiin eroon ylitöistä ja tuettaisiin henkilöstön jaksamista työssään. 
Henkilöstökulut nousevat ruokapalvelussa 10 620 €. Summassa on mukana myös kaikkien 
ruokapalvelun työntekijöiden palkkojen korottaminen kunnanhallituksen raamin mukaisesti 
0,6%. 
 
Merijärven kunta ostaa 5 oppilaspaikkaa Jokilaaksojen musiikkiopistolta. Oppilaspaikkoja on 
välillä ollut määräaikaisesti 7. Oppilaspaikkoja vapautuu hitaasti johtuen merijärvisten 
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opiskelijoiden innokkaasta opiskelusta. Harva keskeyttää opintonsa ennen perustutkinnon 
suorittamista. Osa musiikkiopiston pääsykokeen suorittaneista joutuu opiskelemaan ns. 
ryhmäpaikalla, jossa suoritettuja opintoja ei lasketa perusopintoihin kuuluvuksi. 
Talousarvioon esitetään musiikkiopistopaikkojen lisäämistä viidestä seitsemään vuoden 2016 
alusta alkaen. Lisäpaikkojen ostaminen lisäisi kustannuksia 3 270 € vuodessa, 
yhteiskustannusten ollessa sitten 11 450 € vuodessa. 
 
Koulumme yksi oppilas käy vielä kevään 2016 koulua toisella paikkakunnalla, joka laskuttaa 
Merijärveä tukipalveluiden osalta noin 4 700 €. Oppikirjamäärärahoihin tulee korotusta 2 400 
€. Korotus on tarpeen, koska uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön luokilla 0-6 syksystä 
2016 alkaen. 
 
Naapurikunnista tulevat oppilaat tuovat kuntaan tuloja kotikuntakorvausten muodossa, 
vaikkakin taannehtivasti. Vuodelle 2016 on kotikuntakorvaustuloja ennakoitu saatavaksi 38 
600 euroa, mikä on 33 620 € vähemmän kuin kuluvana vuonna. Kotikuntakorvausmenoja ei 
ole ennakkotiedon mukaan tulossa vuodelle 2016. Vuodelle 2017 on kotikuntakorvaustuloja 
tulossa 58 650 € ja –menoja 6 230 €. 
 
Valtion erityisavustusten määrä tulevana talousarviovuonna vähenee 6 326 €. Todennäköisesti 
kunta tulee hakemaan jotakin hankerahoitusta vuoden 2016 aikana, jolloin tilanne muuttuu. 
 
Sivistyslautakunnan alaiset taksat on tarkistettu viimeksi vuoden 2013 alusta, joten taksojen 
tarkistusta ei nyt esitetä tehtäväksi. 
 

  
 Sivistystoimenjohtaja:  

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen yleissivistävän koulutuksen osalta vuodelle 
2016 sekä taloussuunnitelman vuosille 2016-2018 ja lähettää edelleen kunnanhallitukselle ja  
–valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 
 
Sivistyslautakunta: 

   Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan tekemän päätösesityksen.
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INVESTOINNIT, KOIVUPUHDON KOULUN IRTAIMISTO (LIITE) 
 
Siv.ltk. 21 § Koululle on hankittu kuluvana vuonna investointeihin varatuilla määrärahoilla kannettavia 

tietokoneita ja tabletteja oppilaskäyttöön. Laitteita tarvitaan lisää, koska sähköinen 
opetusmateriaali lisääntyy koko ajan ja uudet opetussuunnitelmat edellyttävät monipuolisten 
opetusmenetelmien käyttöä. 

 
 Investointiesitys on liitteenä. 
 
 

Sivistystoimenjohtaja:  
Koivupuhdon koulun irtaimistoinvestointeihin sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen 
puolelle  19 275 € edellä esitettyihin hankintoihin (LIITE) ja lähettää edelleen kunnanhalli-
tukselle ja  –valtuustolle hyväksyttäväksi. 
  
 
Sivistyslautakunta:   

   Sivistyslautakunta yksimielisesti sivistystoimenjohtajan tekemän päätösesityksen. 
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINTIESITYKSET TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE (LIITE) 
 
Siv.ltk. 22 § Sivistystoimenjohtaja on toimittanut tekniselle johtajalle liitteen mukaiset investointiesitykset 

koskien kirjastoa, koulua ja Salmenrannan keittiötä. 
 
 
 Sivistystoimenjohtaja:  

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset investointiesitykset ja lähettää edelleen teknisen 
lautakunnan, kunnanhallituksen ja –valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
  

  
 Sivistyslautakunta: 
   Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan tekemän päätösesityksen. 
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KOIVUPUHDON KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV. 2015-2016 (LIITE) 
 
Siv.ltk. 23 § Koivupuhdon koulun opettajat ovat kokouksessaan laatineet lukuvuoden 2015-2016 työ-

suunnitelman. Suunnitelmaan on kirjattu alkaneen lukuvuoden koulutyön keskeisiä asioita.  
 
 
 Sivistystoimenjohtaja:  

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Koivupuhdon koulun työsuunnitelman lukuvuodeksi 
2015-2016. 

  
  
 Sivistyslautakunta: 

  Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti Koivupuhdon koulun työsuunnitelman lukuvuo- 
  deksi 2015-2016.  
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TALOUDEN TOTETUMA AJALTA 1.1.-30.6.2015 (LIITTEET) 
 
Siv.ltk. 24 § Sivistyslautakunta on toimittanut kunnanhallitukselle talousarvion toteutumaraportin ajalta 

1.1.-30.6.2015 ja arvion tavoitteiden toteutumisesta samalta ajanjaksolta. 
 
 

Sivistystoimenjohtaja:  
Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi sivistyslautakunnan talousarvion toteutuma-
raportin ajalta 1.1. - 30.6.2015 ja arvion tavoitteiden toteutumisesta samalta ajanjaksolta. 
 
 
Sivistyslautakunta: 

 Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.  
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MÄÄRÄRAHAN SIIRTOANOMUS VUODELLE 2015 
 
Siv.ltk. 25 § Vuoden 2015 investointiosan aineettomissa hyödykkeissä on Koivupuhdon koululle varattu 

langattoman verkkoyhteyden luomiseen koululle, kirjastolle ja Kilpukkaan yhteensä 3.670 €. 
Langattoman yhteyden luominen on tullut kuitenkin maksamaan yhteensä 4.700 € eli määrä-
raha on ylittynyt 1.030 €. 

 
 Koivupuhdon koululle on varattu irtaimiston (AV-välineitä, oppilastuoleja ja –pöytiä) 

hankintaan 14.150 €.  
 
 

Sivistystoimenjohtaja:  
Sivistyslautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, että 
Koivupuhdon koulun irtaimistoon varatusta määrärahasta siirretään puuttuvat 1.030 € 
langattoman verkon määrärahan ylitykseen. 
 
 
Sivistyslautakunta: 

 Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.
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MUUTOS PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKOON (LIITE) 
 
Siv.ltk. 26 § Sivistyslautakunta päätti 23.2.2015 (§ 8) pidetyssä kokouksessaan Merijärven uudesta esi- ja 

perusopetuksen tuntijaosta, joka otetaan käyttöön porrastetusti syksystä 2016 alkaen. 
Opetussuunnitelmatyön edetessä on huomattu, että tuntijakopäätöksessä on jaoteltava tunnit eri 
luokille seuraavissa oppiaineissa: historia ja yhteiskuntaoppi vuosiluokille 4-6 sekä fysiikka ja 
kemia vuosiluokille 7-9. 

 
 Historian ja yhteiskuntaopin tuntien jakamisesta vuosiluokille 4-6 on Merijärven ja Kalajoen 

opetussuunnitelmatyön ohjausryhmä tehnyt seuraavan esityksen: 
 
 4.lk yhteiskuntaoppia 2 tuntia viikossa 
 5.lk historiaa 2 tuntia viikossa 
 6.lk historiaa 1 tunti viikossa 
 
 Fysiikan ja kemian tuntien jakamisesta vuosiluokille 7-9 käydään neuvottelu 6.10.2015.  

Esitys tuodaan kokoukseen. 
 
   

Sivistystoimenjohtaja:  
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevassa tuntijakotaulukossa näkyvät tarkennukset 
aiemmin päätettyyn uuteen tuntijakoon. Tarkennukset koskevat oppiaineita historia ja 
yhteiskuntaoppi, biologia ja maantieto sekä fysiikka ja kemia. Kokonaistuntikehykseen ei 
tarkennuksilla ole vaikutusta. 
 
 
Sivistyslautakunta: 

 Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen. 
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT JA ASIAKIRJAT 
 
Siv.ltk. 27 § Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat ja asiakirjat: 
 
 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJA 

1. Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju esittelee kokouksessa 
päätöspöytäkirjaluettelon ajalta 7.5. - 25.9.2015 (§ 110 - 173 ) 

 
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 
2. Kirje esiopetuksen velvoittavuudesta 28.5.2015 
3. Valtion erityisavustus erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään 

koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen 6.900 € (Käyttötarkoitus: Koulunkäyntiavustajien 
palkkaamiseen erityisopetuksen laadun kehittämiseksi) 

4. Valtion erityisavustuserityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään 
koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen 1.100 € (Käyttötarkoitus: Vaativaan 
erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen 
osallistumisen kustannusten kattamiseen) 

 
KALAJOKILAAKSON HANKINTARENGAS 
5. Sitoutumisilmoitus elintarvikkeiden yhteishankintaan hankintakaudelle 1.3.2016 -

29.2.2020 + optiovuosi  
 

 
Sivistystoimenjohtaja: 

 Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi em. asiakirjat. 
 
  
 Sivistyslautakunta:   
 Sivistyslautakunta hyväksyi tietoonsa saatetuksi em. asiakirjat. 


