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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
SIVIST § 31
Sivistysjohtaja

Lautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.
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Pöytäkirjan tarkastajat
SIVIST § 32
Sivistysjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Puurula ja Petri Tofferi.
Pöytäkirja tarkastetaan kaupungintalon asiakaspalvelussa torstaina
2.4.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Puurula ja Markus Anttila.
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Esityslistan hyväksyminen
SIVIST § 33
Sivistysjohtaja

Lautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Viranhaltijapäätökset
SIVIST § 34
Luettelot johtavien viranhaltijoiden päätöksistä esitetään osallistujille
sivistyslautakunnan kokouksessa.
Päätökset ovat ajalta 11.2.-23.3.2020.
Puheenjohtaja

Lautakunta päättää hyväksyä johtaville viranhaltijoille delegoidun
päätösvallan puitteissa tehtyjen päätösten tiedonannon.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kokkolassa toimivien 4H-yhdistysten kumppanuusavustukset
157/02.05.01.03/2020
SIVIST § 35
Valmistelija: vs. nuorisotoimenjohtaja Susanna Lakanaho p. 050 3435 048
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2020
on nuorisopalvelujen vastuualueen talousarvioon varattu avustusmäärärahoja 114 100 euroa, joista 55 000 € jaetaan kumppanuusavustuksina Kokkolassa toimivien 4H-yhdistysten kesken.
Kumppanuusavustus myönnetään Kokkolaan rekisteröidyn yhdistyksen vuosittaiseen toimintaan yhdistyksen jättämän hakemuksen perusteella.
Yhteistyössä 4H-yhdistysten kanssa on sovittu toimintaa kuvaavista
indikaattoreista, joiden perusteella avustusta jaetaan Kokkolassa toimivien 4H-yhdistysten kesken. Indikaattoreina toimivat mm. jäsenmäärä, ryhmätoiminnan osanottajamäärä, nuorten työpalvelutuotto
ja yrittäjätulot, sekä tarjotut harjoittelupaikat ja yhdistyksen talous.
Sovittujen indikaattorien lisäksi on valmistelussa huomioitu yhdistyksen toiminta-alueella asuvien 7-18 -vuotiaiden määrä sekä yhdistysten saama valtionapu ja vuosiavustus vuonna 2019.
Ero vuoteen
2019

2018

2019

2020

21 000

19 478

19 144

-334

Karleby 4H

8 128

7 232

7 128

-104

Kälviän 4H

17 495

19 337

19 689

352

Ullavan 4H

9 654

8 953

9 039

86

YHTEENSÄ

56 277

55 000

55 000

Kokkolan 4H

Sivistysjohtaja

Lautakunta päättää myöntää 4H-yhdistysten kumppanuusavustukset
vuonna 2020 edellä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Yksiköiden saamat lahjoitukset 2019
281/02.07.02.00/2020
SIVIST § 36
Valmistelija; talouspäällikkö Kim Salo, p. 044 7809 592
Sivistystoimen vastuualueiden yksiköt ovat saaneet vastaanottaa raha- ja tavaralahjoituksia vuoden 2019 aikana. Lahjoittajina ovat olleet yhdistykset, järjestöt, liikeyritykset ja yksityishenkilöt.
Luettelot lahjoituksista ovat nähtävinä kokouksessa.
Sivistysjohtaja

Lautakunta päättää merkitä lahjoitukset tiedoksi ja vastaanotetuiksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi tiedoksi.
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Valtionosuusresurssin kohdentaminen väliaikaisiin asiantuntijatehtäviin /
alueellinen vastuumuseo
750/01.01.01.00/2019
SIVIST § 37
Valmistelijat: sivistysjohtaja Peter Johnson, p. 044 7809 254, museotoimenjohtaja Kristina
Ahmas, p. 044 7809 574 ja talouspäällikkö Kim Salo, p. 044 7809 592
Sivistyslautakunta päätti esittää 21.1.2020 § 7 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää museopalveluille lisämäärärahan yhteensä 105 000 euroa yleisötyön amanuenssin ja tietopalveluamanuenssin määräaikaisen tehtävien katteeksi ja
konservointipalvelun hankkimiseksi vuodelle 2020.
Kaupunginhallitus päätti 3.2.2020 § 67, "ettei lisämäärärahaa myönnetä ja toteaa, että sivistyslautakunta kattaa esityksen mukaiset lisäkustannukset käyttösuunnitelmassaan ja tuo päätöksen tiedoksi
kaupunginhallitukselle."
Alueellisen vastuumuseon tehtävistä vastaaminen
Jotta museopalvelut voivat hoitaa sille vuoden 2020 alusta tulleet
alueellisen vastuumuseon tehtävät, tulee museopalvelujen sisäisillä
henkilöstöjärjestelyillä ja määrärahoja muilta osin leikkaamalla selvitä vuoden 2020 tehtävistä. Tämä merkitsee museon palvelutason
laskua muiden kuin alueellisen vastuumuseon tehtävien osalta.
Sivistyslautakunnan tasolla seurataan määrärahojen käyttöä lautakunta- ja vastuualuetasolla.
Haasteena on myös kaupunginhallituksen hyväksymä talousohjelma, joka leikkaa sivistyslautakunnan menoja kuluvana vuonna 250
000 euroa. Museopalvelut sopeuttaa myös toimintaansa talousohjelman mukaisesti ja henkilöstöjärjestelyt toteutetaan siten, että valtuustoon hyväksymää talousarviota ei ylitetä.
Museopalvelut voivat rekrytoida asiantuntijatehtäviin määräaikaisia
henkilöitä siinä määrin kuin tehtävien hoitaminen edellyttää vuoden
2020 aikana. Kate asiantuntijarekrytointia varten osoitetaan säästyvistä vuokrakustannuksista.
Vuoden 2021 talousarvion ja vuoden 2022 taloussuunnitelman valmistelua varten sivistyslautakunta tekee esityksensä niin kuin alueellisen vastuumuseon ja museopalvelujen tehtävien hoitaminen edellyttää. Tarvittava määrärahojen kate tulee kohonneesta valtionosuudesta, joka on kohdennettu museopalveluihin henkilötyövuosiin pePöytäkirjan tarkastus
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rustuen. OKM:n tekemä päätös valtionosuudesta on vuosille 2020 2022.
Sivistyslautakunta seuraa talousarvion toteutumista tältä osin tarkasti ja palaa asiaan syyskuun 2020 lautakunnan kokouksessa.
Sivistysjohtaja
Lautakunta päättää

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus

1

merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen

2

hyväksyä esityksen alueellisen vastuumuseon tehtävistä
vastaamisesta ja määrärahajärjestelyt vuonna 2020

3

seurata talousarvion toteutumista ja palata asiaan syyskuun 2020 kokouksessa

4

lähettää päätöksen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Talousarvion toteutuminen 1.1.-29.2.2020
152/02.02.02/2020
SIVIST § 38
Valmistelija: talouspäällikkö Kim Salo, p. 044 780 9592
Talousarvion toteutumisesta ajalta 1.1.–29.2.2020 on otettu seurantaraportti. Seurantaraportti on otettu lautakunta- ja vastuualuetasolla
tiliryhmittäin.
Käyttömenot ja -tulot
Sivistyslautakunta
Toimintamenojen määräraha on -105 466 739 €, toteutuneet menot
-17 355 340 €, ja toteutumisprosentti 16,5.
Toimintatulojen tuloarvio on 7 918 717 €, toteutuneet tulot 1 996
961 €, ja toteutumisprosentti 25,2.
Toimintakatteen toteutumisprosentti on 15,7.
Talouden seurantaraportti 1.1.–29.2.2020 on liitteenä.
LIITE A § 39
Sivistysjohtaja

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisen
1.1.–29.2.2020.

Päätös

Lautakunta merkitsi tiedoksi.
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Irtamiston investoinnit ja poistoluettelot
282/02.07.01.02/2020
SIVIST § 39
Valmistelija: talouspäällikkö Kim Salo, p. 044 7809 592
Sivistystoimen vastuualuiden yksiköt ovat inventoineet irtaimiston.
Vastuuhenkilöt ovat toimittaneet inventoinneista tarkastuskertomukset. Poistoluettelot esitetään lautakunnan hyväksyttäviksi.
Tarkastuskertomukset ja poistoluettelot vuodelta 2019 ovat
nähtävinä kokouksessa.
Sivistysjohtaja

Lautakunta päättää hyväksyä tarkastuskertomukset ja poistoluettelot.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja
koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista
rajoituksista/17.3.2020
283/00.04.00/2020
SIVIST § 40
Valmistelija: sivistysjohtaja Peter Johnson, p. 044 7809 254, varhaiskasvatustoimenjohtaja
Kai Kytölaakso, p. 044 7809 356 ruots. opetuspalvelujen johtaja Ronnie Djupsund, p. 040
8065 000 ja kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen, p. 040 4892 128
Koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja oppilaiden, opiskelijoiden ja opetus- ja muun henkilöstön turvaamiseksi valtioneuvosto
rajoitti lähiopetuksen ja –ohjauksen järjestämisvelvollisuutta eri koulutusasteilla. Myös varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta luovuttiin tilanteissa, joissa lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin.
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädettiin valmiuslain
(1552/2011) 88 §:n 3 kohdan ja 109 §:n 2 momentin nojalla
17.3.2020 varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista 18.3.13.4.2020.
Rajoitukset kunnan velvollisuuteen järjestää varhaiskasvatusta
Kunta voi luopua varhaiskasvatuksesta annetun lain (540/2018) mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin.
Perusopetuksen järjestämisvelvollisuuden rajoitukset
Perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetulla opetuksen järjestäjällä ei
ole velvollisuutta järjestää perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta
tai muuta toimintaa lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen
järjestämispaikassa.
Opetuksen järjestäjä voi poiketa opetuksen laajuuden osalta perusopetusasetuksen (852/1998) 3 ja 4 §:ssä säädetystä opetuksen
määrästä.
Asetuksella säädettiin 18.3.2020 ensin, että esiopetukseen ja 1.-3.
vuosiluokkien opetus järjestetään niille oppilaille, joiden huoltajat
työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä tehtävissä. Linjausta muutettiin kuitenkin 23.3.2020 alkaen niin, että tämä
tehtävien määrittely poistettiin asetuksesta. Kuitenkin huoltajille suoPöytäkirjan tarkastus
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siteltiin lasten opettamista etänä, jos se vain on mahdollista.
Vastaavia järjestämisvelvollisuuden rajauksia annettiin VN:n asetuksella mm. lukiokoulutuksen järjestämisvelvollisuuteen, vapaan sivistystyön järjestämiseen ja taiteen perusopetuksen järjestämiseen.
Linkki OKM:n sivulle:
Varhaiskasvatukseen sekä opetuksen ja koulutuksen
järjestämisvelvollisuuteen väliaikaisia rajoituksia
Valmiuslain mukaiset varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen muutokset tuli saada voimaan yhden päivän kuluessa. Etäopetuksen järjestäminen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa vaati monia järjestelyjä, mutta se saatiin toteutettua odotusten mukaisesti. Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin tiivistetyssä aikataulussa.
Poikkeusolojen alussa varhaiskasvatuksen osallistumisprosentti oli
noin 20 % ja perusopetuksessa 1.-3. vuosiluokkien lähiopetuksessa
on ollut noin 5 % vuosiluokkien oppilaista. Ylemmät peruskoululuokat ja lukiokoulutus ovat olleet täysin etäopetuksessa. Asetuksen
mukaan lähiopetusta voidaan tarvittaessa järjestää erityisen tuen
päätöksen saaneille peruskoulun oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille. Näitä oppilaita on ollut lähiopetuksessa vain muutamia.
Osalle henkilöstöä edellä mainitut muutokset ovat merkinneet töiden
loppumista ja kaupunginhallitus on päättänyt 23.3.2020 käynnistää
yt-menettelyn lomautuksien aloittamiseksi.
Aluehallintovirastot ovat valtioneuvoston edellyttämällä tavalla päättäneet sulkea 17.3.2020 käytännössä kaikki muut sivistystoimen
vastuualueiden tilat sekä rajoittaa yleisten kokoontumisien henkilömäärän 10 henkeen. Tämä käytännössä merkitsi kaiken tapahtumatoiminnan pysähtymistä kaupungissa.
Linkki Aluehallintoviraston sivulle:
Aluehallintovirastot määräävät oppilaitokset suljettavaksi ja kieltävät
yli 10 hengen yleisötilaisuudet
Sivistysjohtaja

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi em. valmiuslain nojalla säädetyt
asetukset ja niistä johtuneet toimenpiteet.

Päätös

Lautakunta merkitsi tiedoksi.
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Kokkolan kaupungin varhaiskasvatusmaksujen perimättä jättäminen
1.4.-30.4.2020 väliseltä ajalta tietyin edellytyksin/ Valtioneuvoston
soveltamisasetus (126/2020)
284/05.02.11/2020
SIVIST § 41
Valmistelija: varhaiskasvatustoimenjohtaja Kai Kytölaakso, p.044 7809 356
Koronavirusepidemian johdosta valtioneuvoston 16.3.2020 laatimien
linjausten mukaisesti varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden
yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Täsmennetyn ohjeistuksen mukaisesti varhaiskasvatusta järjestetään kaikille
lapsille ja perheille, joiden lasten hoitoa ei ole voitu järjestää muulla
tavoin. Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki sitä tarvitsevat lapset ja perheet.
Valtioneuvoston antaman soveltamisasetuksen (126/2020) mukaisesti kunta voi luopua varhaiskasvatuksesta annetun lain (540/2018)
mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016 ei sisällä ohjeistusta vallitsevaan tilanteeseen. Kunta voi kuitenkin itse päättää paremmista/ laajemmista maksuhyvityksistä. Lain 13 §:ssä asiakasmaksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin
maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Tähän pykälään vedoten,
voidaan jättää perimättä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja silloin,
kun huoltajat vastaavat itse lapsensa hoidosta.
Tämä yllä oleva ei ole pelkästään perustelu sille, että Kokkola ei perisi asiakasmaksuja vaan perusteluna on myös opetus- ja kulttuuriministeriön suositus valtioneuvoston toteaman poikkeustilanteen johdosta.
Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuksen- ja esiopetusikäisten lasten
huoltajille tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan jaksoon. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli lapsi ei osallistu lainkaan varhaiskasvatukseen tai esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen 20.3.
-13.4.2020 välisenä aikana, huhtikuun 2020 asiakasmaksuja ei peritä lainkaan. Maksuttomuuden edellytyksenä on, että huoltajat ovat
Päikyn kautta ilmoittaneet lapsen poissaolon.
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Kaupungin palvelusetelillä järjestämä varhaiskasvatus (yksityiset päiväkodit ja ryhmikset) on kunnan järjestämisvastuulle kuuluvaa varhaiskasvatusta, joten nämä yksityisten palveluntuottajien varhaiskasvatuksen toimintayksiköt seuraavat tältä osin valtioneuvoston ja kunnan tekemiä linjauksia.
Valmiuslaki ja soveltamisasetus eivät koske yksityisen palveluntuottajan järjestämisvastuulle kuuluvaa varhaiskasvatusta (yksityiset ryhmäperhepäiväkodit ja yksityinen perhepäivähoito), joka oikeuttaa yksityisen hoidon tukeen. Näiden yksityisten varhaiskasvatuksen järjestäjien palvelun järjestämisvelvollisuus nojaa asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen. Jos palveluntuottaja haluaa supistaa tai lakkauttaa toimintansa, tulee asiassa noudattaa asiakkaan
ja palvelutuottajan välisen sopimuksen mukaisia irtisanomisehtoja.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättäminen oletettavasti vähentää varhaiskasvatuksessa paikalla olevien lasten määrää
ja näin ollen vähentää koronavirusepidemian leviämisen kannalta
kriittisiä lähikontakteja.
Jos epidemiatilanne jatkuu ja valtioneuvosto päättää jatkaa soveltamisasetusten voimassaoloa, asia tuodaan uudelleen lautakunnan
päätettäväksi.
Sivistysjohtaja
Lautakunta päättää, että

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus

1

vallitsevan poikkeustilanteen johdosta Kokkolan kaupunki ei peri varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja huhtikuussa 2020 niiltä perheiltä, jotka pitävät lapsen poissa
varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta 20.3.-13.4.2020 välisenä aikana ja ovat asiasta ilmoittaneet

2

antaa päätöksen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Hyvitysperiaatteet; liikuntapalvelujen keskeytyminen koronaepidemian
aikana
285/12.04.00/2020
SIVIST § 42
Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Lotta Nyqvist p. 044 7809 262
Koronaepidemian johdosta ja valtioneuvoston linjauksen mukaisesti
kaikki kaupungin ylläpitämät liikuntatilat ja –paikat suljettiin
17.3.2020 alkaen Aluehallintoviraston päätöksellä. Lisäksi ohjattujen
ryhmien toiminta keskeytettiin.
Sivistyslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat hyvitysperiaatteet jo maksettujen palveluiden osalta:
Uintikeskus VesiVeijari:
- Aikamääräisten kausi- ja lahjakorttien käyttöaikaa jatketaan palveluiden kiinnioloaikaa vastaavalla ajalla. Käyttöaikaa jatketaan, kun
alkuperäinen käyttöaika päättyy. Rahaa ei palauteta.
- Erityisliikuntakortilla lunastetun vuosikortin käyttöaika jatketaan palveluiden kiinnioloaikaa vastaavalla ajalla. Käyttöaika jatketaan, kun
alkuperäinen käyttöaika päättyy. Rahaa ei palauteta.
Huom! Erityisliikuntakortin käyttöajan jatkoa ei tarvitse hakea alla
olevien hyvitysohjeiden mukaisesti vaan jatkoaika päivitetään kaupungin toimesta automaattisesti kortille.
Urheilutalo ja liikuntahallit sekä kaupungin ylläpitämät kuntosalit:
- Käyttämättömät etukäteen maksetut liikuntasalivuorot voidaan siirtää uuteen ajankohtaan. Korvaavat vuorot on käytettävä 31.5.2021
mennessä. Rahoja ei palauteta.
- Kuntosalien kausikorttien käyttöaikaa jatketaan palveluiden kiinnioloaikaa vastaavalla ajalla. Käyttöaikaa jatketaan, kun alkuperäinen
käyttöaika päättyy. Rahaa ei palauteta.
Liikuntapalvelujen ohjatut ryhmät:
- Kausimaksuja ei palauteta kevätkauden 2020 ryhmistä. Mikäli osallistuja jatkaa liikuntapalvelujen ohjatussa ryhmässä syyskaudella
2020, kausimaksu on 50% edullisempi.
Pöytäkirjan tarkastus
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Huom! Kevään osallistujat eivät ole tämän ratkaisun perusteella oikeutettuja jatkamaan automaattisesti samassa ryhmässä vaan paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Hyvitysten hakuohje: maksetut, keskeytyneet liikuntapalvelut
Asiakkaan tulee hakea hyvitystä 30.8.2020 mennessä. Hyvityksen jo
maksettuihin vuoroihin tai kausikortteihin saa vain hyvitystä hakemalla. Hyvityshakemus ja siihen liittyvät kysymykset lähetetään liikuntapalveluille sähköpostilla osoitteeseen
liikunta.maksuhyvitykset@kokkola.fi Hyvityshakemukset käsitellään
saapumisjärjestyksessä ja muutokset käyttöaikoihin päivitetään keskitetysti.
Vakio- ja muut varatut vuorot kaupungin ylläpitämissä liikuntatiloissa
ja –paikoilla perutaan automaattisesti kaupungin toimesta, siltä ajalta kun tila on suljettu.
Koronaepidemian aiheuttamat tulomenetykset liikuntapalvelujen
vastuualueelle riippuvat poikkeustilanteen kestosta. Vastuualueen
tulot tilojen ja palvelujen käytöstä ovat keskimäärin noin 166 000 euroa kuukaudessa.
Sivistysjohtaja

Lautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyt hyvitysperiaatteet ennakkoon maksettujen koronaepidemian johdosta keskeytyneiden liikuntapalvelujen osalta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Piispanmäen monitoimitalon suunnittelutoimikunta / edustajan
nimeäminen
107/00.00.01/2020
SIVIST § 43
Valmistelija: sivistysjohtaja Peter Johnson, p. 044 7809 254
Kaupunginhallitus on 17.2.2020 § 92 päättänyt nimetä Piispanmäen
monitoimitalon suunnitteluun suunnittelutoimikunnan.
Kaupunginhallitus päätti (17.2.2020 § 92)
1

nimetä Piispanmäen monitoimitalon hankkeen
suunnittelutoimikunnan

2

hyväksyä suunnittelutoimikunnan jäseniksi sivistysjohtajan, talouspäällikön (sivistystoimi), rehtori Harri Kangasniemen, varhaiskasvatustoimenjohtajan, sivistyslautakunnan nimeämä edustaja, työsuojeluvaltuutetun, hankepäällikön ja rakennuspäällikön, joka toimii suunnittelutoimikunnan puheenjohtajana ja projektipäällikkönä

3

nimetä kaksi kaupunginhallituksen edustajaa
suunnittelutoimikuntaan

4

että toimikunnalla on tarvittaessa mahdollisuus kutsua
asiantuntijoita kokouksiin

5

hyväksyä vastuualuejaon.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen ja nimesi suunnittelutoimikuntaan Riitta Rahkolan, Tiina Isotaluksen ja Vesa Pohjolan.
Sivistyslautakunnan tulee nimetä suunnittelutoimikuntaan edustajansa.
Sivistysjohtaja

Päätös

Lautakunta päättää
1

merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen

2

valita edustajansa suunnittelutoimikunnan jäseneksi.

Lautakunta päätti
1

Pöytäkirjan tarkastus

merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen
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valita Petri Tofferin edustajakseen
suunnitelutoimikunnan jäseneksi.
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Perusopetuksen tuntijaon määräaikainen muutos 1.8.2020 alkaen
510/12.00.01/2016
SIVIST § 44
Valmistelijat: kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen, p. 040 489 2128 ja
Ronnie Djupsund, p. 040 806 5000
Kaupunginhallitus on 13.1.2020 hyväksynyt käyttötalousmuutosten
kokonaistavoitteeksi vuosille 2020-2022 yhteensä 7 milj. euroa. Sivistyslautakunnan osuus on nettona 2,43 milj. euroa, josta perusopetuksen osuus on toimintamenojen osalta n. 990 000 euroa. Lautakunnan iltakoulussa 15.3.2020 käytiin lähetekeskustelua vaihtoehtoisista säästökohteista. Valmistelutyö pohjautuu lautakunnan iltakoulussa antamiin suuntaviivoihin.
Opetuspalvelulle asetetun tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa tuntikehyksen leikkausta. Leikkaustoimenpiteiden seurauksena opetusryhmien koko tulee kasvamaan ja koulunkäynnin ja oppimisen tuen
toteuttaminen vaikeutuu. Tuntikehyksen leikkaamisen lisäksi on tarpeen muuttaa perusopetuksen paikallista tuntijakoa. Tuntijaon muutos on määräaikainen ja siihen palataan talousohjelman päättymisen
jälkeen vuoden 2023 talousarviosuunnittelussa.
Kokkolan kaupungin perusopetuksen tuntijaon mukaan (sivistyslautakunta 26.3.2019, 56 §) oppilaan kokonaistuntimäärä on suomenkielisen perusopetuksessa yhteensä 227 tuntia ja ruotsinkielisen perusopetuksessa 234 tuntia. Ruotsinkielisen perusopetuksen tuntimäärä on kieliohjelmasta johtuen suurempi. Tuntijaon minimituntimäärä määritellään valtioneuvoston asetuksessa (6§ 793/2018).
Tuntijaon ylittävät tunnit on sijoitettu suomenkielisessä perusopetuksessa ja kielikylpyopetuksessa vuosiluokkien 1-2 kuvataiteeseen (2
tuntia) ja vuosiluokkien 8-9 valinnaisiin aineisiin (1 tunti). Ruotsinkielisessä perusopetuksessa vuosiluokkien 1-2 tunnit käytetään äidinkielen oppimisen tukemiseen (Svenska på ett kreativt sätt).
7-9 vuosiluokkien osalta tuntijaon muutos on mahdollista tehdä aikaisintaan lukuvuodesta 2021-2022 lähtien, koska nykyiset 7. luokkalaiset ovat tehneet vuosiluokkien 8-9 valinnaisaineiden valinnat.
Valmistelun yhteydessä ratkaistaan myös suomenkielisen perusopetuksen B1-kielen mahdollinen laajentaminen ja valinnaisen A2-kielen
ohjelma.
Tuntijaon yhden vuosiviikkotunnin kustannusvaikutus on noin 60 000
euroa.
LIITTEET A-C § 44

Pöytäkirjan tarkastus
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Päätös
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Sivistyslautakunta päättää
1

muuttaa suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen sekä kielikylpyluokkien vuosiluokkien 1-2 tuntijakoa
määräaikaisesti lukuvuosille 2020-2021 ja 2021-2022.
Tuntijakomuutoksen seurauksena vuosiluokilla 1-2 on
nykyisen 21 tunnin sijaan 20 tuntia

2

toteuttaa vuosiluokkien 7-9 tuntijakomuutoksen erillisen
valmistelun pohjalta 1.8.2021 alkaen

3

käynnistää opetussuunnitelmamuutostyön, jotta määräaikainen tuntijaon muutos toteutuu opetuksen tavoitteiden, sisältöjen ja tuntimäärien osalta 1.8.2020 alkaen.

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Tiedoksi merkittävät asiat
SIVIST § 45
Avustukset
Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 14.2.2020
(OKM/217/520/2019) myöntänyt valtionavustusta 67 000 euroa Kokkolan kaupungille varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin.
Avustuksen käyttöaika 2020 - 31.7.2022.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 21.2.2020 (LSSAVI/18929/2019) päättänyt myöntää valtionavustusta
47 000 euroa liikunta- ja varhaiskasvatuspalveluiden hankkeille:
Tuu mukaan harrasteliikunta- & Iloa ja liikettä pienille
Avutuksen käyttöaika 1.1.2020 - 31.3.2021
Hankehakemus; prosentti rakennuskustannuksista taiteisiin
Taiteen edistämiskeskukseen (Taike) on hakuaikana 12.-12.3.2020
lähetetty hankehakemus, joka sisältää taiteen hankkimisen sekä uudisrakennuskohteeseen (Ykspihlajan koulu) että kahteen laajennushankkeeseen (Isokylän monitoimitalo sekä Villan koulu).
Mahdollisen avustuksen käyttöaika vuosina 2020 ja 2021.
Rahoitusta haettu 40 000 €.
Keskuskentän olosuhteiden kehittäminen
Kaupunginhallitus päätti 9.3.2020 valita Unisport Infra Oy:n lämmitettävän tekonurmihankkeen toteuttajaksi. Hankkeen toteutusaikataulusta, rahoitusrakenteesta ja tarkemmasta toteutuksesta on selvitys tiedoksi kaupunginhallituksen 31.3. kokouksen esityslistalla.
Sivistysjohtaja

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi tiedoksi.
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Sähköinen kokousmenettely
269/00.01.01/2020
SIVIST § 46
Valmistelijat: sivistysjohtaja Peter Johnson, p. 044 7809 254, hallintopäällikkö Helena
Saarimäki, p. 7809 255
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.3.2020 ottaa käyttöön
sähköisen kokousmenettelyn. Päätöksen mukaan kukin toimielin
tekee päätöksen sähköisen kokousmenettelyn käyttöönotosta
omassa toiminnassaan; sivistyslautakunta voi päättää menettelyn
käyttöönotosta omissa kokouksissaan ja jaostojensa kokouksissa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jo käytössä olevan sähköisen
kokouskäytännön järjestelmän lisäksi toimielimen kokoukseen voi
osallistua varsinaisen kokousmenettelyn lisäksi määritellyllä
tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydellä.
Mikäli toimielin ottaa sähköisen kokousmenettelyn käyttöön, tulee
toimielimen jäsenten huolehtia kokouksen aikana siitä, etteivät
luottamukselliset keskustelut tai salassa pidettävät tiedot ole muiden
kuultavissa tai nähtävissä. Kokouskutsussa on mainittava, mitä
toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla.
Sivistysjohtaja

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus

Lautakunta päättää että
1

sivistyslautakunnan ja sen jaostojen kokouksissa mahdollistetaan kuntalaissa tarkoitettu sähköinen kokousmenettely

2

lautakunnan ja sen jaostojen kokouksiin voi toistaiseksi
osallistua varsinaisen kokousmenettelyn lisäksi
määritellyllä tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydellä huomioiden tietojärjestelmiä, yhteyksiä ja laitteita
koskevat näkökulmat

3

sähköiseen kokoukseen osallistuvan toimielimen jäsenen (varsinainen ja varajäsen) tulee huolehtia siitä,
etteivät luottamukselliset keskustelut tai salassa
pidettävät tiedot ole ulkopuolisen kuultavissa tai
nähtävissä.

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Valtioneuvoston päätös varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja
koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista
rajoituksista / 30.3.2020
283/00.04.00/2020
SIVIST § 47
SIVIST
Valmistelija: sivistysjohtaja Peter Johnson, p. 044 7809 254
Sivistyslautakunnan esityslistalla 31.3.2020 § 40 on kerrottu valtioneuvoston asetuksesta, jolla on väliaikaisesti rajattu varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämisvelvollisuutta 13.4.2020 saakka.
Suomen hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13.5. 2020 saakka. Hallitus antaa uudet käyttöönottoasetukset eduskunnalle 31.3.2020 ja jatkamisesta on päätettävä tällä viikolla, jotta voimassaolo ehditään käsitellä eduskunnassa ajoissa.
Näin ollen on oletettavaa, että varhaiskasvatuksen, opetuksen ja
koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13.5.2020
saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.
Koska opetuksen rajoitukset tulevat jatkumaan ainakin toukokuun
puoliväliin saakka, on Kokkolan kaupungissa ryhdytty valmistelemaan kouluruuanjakelua niille perusopetuksen oppilaille, jotka ovat
etäopetuksena. Oppilaiden huoltajien tulisi tehdä tarveharkinta ja ilmoittaa siitä Wilman kautta.
Kaupunginhallitus on ottanut asiaan periaatteellisen kannan
31.3.2020 kokouksessaan.
Sivistysjohtaja
Lautakunta päättää

Päätös

Pöytäkirjan tarkastus

1

merkitä tiedoksi valtioneuvoston päätös 30.3.2020

2

ottaa kantaa edellä mainittuun kouluruuan jakeluun.

Lautakunta
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1

merkitsi tiedoksi valtioneuvoston päätöksen 30.3.2020

2

evästi kaupunginhallitusta periaattellisen kannan
muodostamisessa.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
3/2020 / 31.3.2020

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL1995 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 31-34, 36-40, 43, 45-47
Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL1995 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälä 35, 41-42, 44
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus
tehdään: Kokkolan sivistyslautakunta, PL 43 / Kauppatori, 67101 KOKKOLA (kokkola@kokkola.fi)
Pykälät 35, 41-42, 44
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja sen tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, Pl 204,65100 Vaasa,
vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälä

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen,

Valitusaika 14 päivää

Markkinaoikeus: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puh. 029 56 43300, Fax 029 56 43314, Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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