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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaopla § 103
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kaopla § 104
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vuorossa ovat Matti Lindholm ja Joonas Honkimaa.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Nuori Kouvola -palkinto 2019
7076/00.04.04/2019
Kaopla § 105
Kouvolan kaupungin lasten ja nuorten asioista vastaava lautakunta jakaa
Nuori Kouvola -palkinnon. Nuori Kouvola -palkinto myönnetään yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi kouvolalaiselle nuorisoyhdistykselle tai
nuorten parissa toimivalle yhteisölle, nuorten itsensä muodostamalle ryhmälle tai yksityiselle henkilölle, joka on ansioituneesti edistänyt kouvolalaisten nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivisuutta esimerkiksi kannustamalla, tukemalla tai ohjaamalla/osallistumalla nuorten harrastus- tai
oma ehtoista toimintaa.
Nuori Kouvola -palkinnon sääntö on oheismateriaalina.
Nuori Kouvola -palkintotyöryhmään kuuluvat: kasvatus- ja opetuslautakunnan edustaja tai hänen varajäsenensä, nuorisopalvelujen edustajat, nuorisovaltuuston edustaja tai hänen varajäsenensä.
Palkintotyöryhmä kokoontui 17.9.2019. Kuntalaisille varattiin mahdollisuus
esittää ehdotuksia palkinnon saajasta 15.9.2019 mennessä. Ehdotuksia
saapui kahdeksan ja niissä esitettiin saajaksi nuorisojärjestöjä, yhteisöjä ja
yksityisiä henkilöitä.
Palkintotyöryhmän esitys ja perustelut ovat liitteenä.
Lisätietoja: nuorisopalveluiden palveluvastaava Maritta Rihu, puh. 020 615
7794, maritta.rihu(a)kouvola.fi
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta lautakunta päättää vuoden 2019 Nuori Kouvola -palkinnon saajasta työryhmän esityksen pohjalta.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet

pj.

Palkintotyöryhmän esitys Nuori Kouvola -palkinnon saajaksi
2019
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Kasvatuksen ja opetuksen toimialan osavuosikatsaus 1-8/2019
6834/02.02.01/2019
Kaopla § 106
Kasvatuksen ja opetuksen toimialan palveluihin kuuluvat kasvatus- ja opetuslautakunta (sisältää mm. toimialan hallinnon) sekä kasvun tuki, varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutuksen palvelut.
Toimialan talousarvion toteutuma 1-8/2019:
1000 eur
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

TA 2019
9 860
-157 829
-147 969

Tot. 1-8
6 557
-105 285
-98 728

Tot-%
66,5
66,7
66,7

TPE
9 860
-157 151
-147 291

Toiminnan olennaisia seikkoja ovat tällä hetkellä käyttösuunnitelman tavoitteiden muuttaminen käytännön toimenpiteiksi ja tiukka talousseuranta.
Palveluverkkoesitysten valmistelu ja niiden taloudellisten ja toiminnallisten
vaikutusten arviointi ja kytkentä talousarvioprosessiin.
Toimialan uuden organisaation valmistelu osana henkilöstösäästöjä ja uusien toimintaprosessien rakentamista.
Tulevien kouluinvestointien pedagoginen suunnittelu yhteistyössä tilapalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa.
Vahva yhteistyö ja verkostotyö kaupungin sisällä sekä Kymsoten kanssa.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosikatsaus 1-8/2019 on liitteenä.
Lisätietoja: Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727,
veikko.niemi(a)kouvola.fi, controller Kirsti Kajasto, puh. 020 615 5228, kirsti.kajasto(a)kouvola.fi
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosikatsaus
1-8/2019.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet

pj.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialan osavuosikatsaus
1-8/2019

ptk. tark.

ptk. tark.
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Kouvolan kaupungin kasvatus- ja opetustoimialan uuteen organisaatioon liittyvät järjestelyt
8182/00.01.00/2019
Kaopla § 107
Kaupunginvaltuusto päätti organisaatiomuutoksesta 17.6.2019.
Kasvatuksen ja opetuksen toimialaan kuuluvat jatkossa varhaiskasvatus,
perusopetus, toisen asteen koulutus, kasvun tuen palvelut sekä kansalaisopisto. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on ollut yksinkertaistaa organisaatiota ja selkiyttää esimiesten rooleja. Muutoksen yhteydessä on tehostettu johtamista vähentämällä yksi esimiestaso (perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelualueen esimiehet). Tehokkuutta eri palveluiden
välillä on haettu yhdistämällä hajallaan olevat tukipalvelut, jolloin
mahdollistuu tehokkaampi resurssien käyttö ja osaamisen hyödyntäminen.
Organisaatiomuutos sekä henkilöstövähennykset edellyttävät lisäksi sitä,
että samanaikaisesti tehostetaan sähköisten palvelujen käyttöönottoa.
Yhden johdon alle sijoittuminen mahdollistaa kiinteän yhteistyön varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen kanssa. Muutoksella tuetaan jatkuvan oppimisen toimintamallin vahvistamista, opetustoiminnan integroitumista sekä yhteistä kehittämis- ja hanketoimintaa opetuksen suunnittelun ja toteutuksen osalta.
Kasvatus- ja opetusjohtaja johtaa suoraan lukioita, ammattiopistoa sekä
kansalaisopistoa. Organisaatiokaavio on liitteenä.
Kasvun tuen palvelut tuottaa palveluita koko kasvatus- ja opetustoimialalle
sekä yhteisten tukipalveluiden yksiköstä että kasvun ja oppimisen tukipalveluista. Yhteiset tukipalvelut ovat suoraan kasvun tuen päällikön alaisuudessa.
Yhteisten tukipalveluiden rakentaminen on aloitettu elokuussa 2019 yhdessä siirtyvän henkilöstön kanssa. Valmistelu jatkuu prosessien kuvaamisella
ja työtehtävien ja vastuiden selkiyttämisellä sekä delegointien suunnittelulla vielä marraskuuhun 2019 saakka. 1.1.2020 tukipalveluiden toiminta
käynnistyy. Valmisteluprosessi on rakennettu yhteistoiminnalliseksi. Sitä
on johtanut ryhmä, johon kuuluvat kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto sekä kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen. Pirjo Piiroinen on
toiminut vastuullisena valmistelijana prosessissa.
Yhteisiin tukipalveluihin on tarpeen perustaa virkoja, jotta viranomaistoiminta ja päätöksentekoprosessit koko kasvatuksen ja opetuksen alalla
mahdollistuvat. Asiakasvastaavat (2) ja kehittämisvastaavat (2) tulevat tekemään vastuullista asiantuntijatyötä sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen. Asiakasvastaavat tulevat työskentelemään työparina työskennellen niin, että toisen työpanos keskittyy pääosin varhaiskasvatukseen
ja toisen perusopetukseen. Kehittämisvastaavien työ tulee jakaantumaan
samalla tavoin. Parityöskentely mahdollistaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kasvatuksellisen jatkumon sekä sijaistamisen lomien ja poissaolojen aikana. Tehtäväkuvaukset ovat liitteenä.
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Lisäksi asiakaspäätösten tekemisen mahdollistamiseksi valmisteluprosessin yhteydessä on tarkoituksenmukaista perustaa hallintosihteerin (4) virkoja. Hallintosihteerin viran tehtäväkuvaus on liitteenä.
Nuorisopalveluyksikön vastaavan tehtävät liitetään koordinaattorin tehtäviin. Nuorisokoordinaattorin viran perustaminen on tarpeen esimiestehtävän laajan hoitamisen mahdollistamiseksi.
Esitetyt henkilöstöjärjestelyt perustuvat organisaatiomuutokseen, eivätkä
ne lisää henkilöstökustannuksia. Uusien asiakas- ja kehittämisvastaavien
virkojen palkkataso on sama tai alempi kuin aikaisemmat palvelualueen
esimiesten palkat. Palkkasäästönä virkajärjestelyissä saadaan noin
120 000 euroa vuodessa.
Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727,
veikko.niemi(a)kouvola.fi, kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, puh.
020 615 6026, pirjo.piiroinen(a)kouvola.fi.
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy kasvatus ja opetus toimialan organisaation esitetyssä muodossa (liite).
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että perustetaan kaksi asiakasvastaavan ja kaksi kehittämisvastaavan virkaa 1.1.2020 alkaen liitteissä
olevissa viran tehtävänkuvauksissa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että perustetaan neljä hallintosihteerin virkaa liitteenä olevassa viran tehtävänkuvauksessa mainituin
kelpoisuusvaatimuksin.
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että perustetaan nuorisopalveluyksikön vastaavana toimivan koordinaattorin virka liitteenä olevassa viran
tehtävänkuvauksessa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Lautakunta hyväksyi kasvatus ja opetus toimialan organisaation esitetyssä muodossa (liite).
Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että perustetaan kaksi
asiakasvastaavan ja kaksi kehittämisvastaavan virkaa 1.1.2020 alkaen liitteissä olevissa viran tehtävänkuvauksissa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.
Lisäksi lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lakkautetaan
kuusi palvelualueen esimiehen virkaa.
Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että perustetaan neljä hallintosihteerin virkaa liitteenä olevassa viran tehtävänkuvauksessa mainituin
kelpoisuusvaatimuksin.
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Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että perustetaan nuorisopalveluyksikön vastaavana toimivan koordinaattorin virka liitteenä olevassa
viran tehtävänkuvauksessa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.
____________
Liitteet

pj.

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala 1.1.2020 organisaatio
Kasvatuksen ja opetuksen toimialan uudet virat ja tehtävät
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Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 - 2022
8177/02.02.00/2019
Kaopla § 108
Kaupunginhallitus hyväksyi 13.5.2019 § 169 talousarvion laadintaohjeet ja
alustavan kehyksen vuodelle 2020. Kevään jälkeen kaupungin taloudellinen tilanne on muuttunut huonompaan suuntaan ja verotulo- ja valtionosuusarviot ovat tarkentuneet. Myös organisaatiouudistuksen vaikutukset
ovat tarkentuneet ja yt-menettelyiden myötä saavutettavat henkilöstösäästöt ovat selvillä.
Toimintakatteen osalta talousarviokehyksessä on merkittävimpinä tekijöinä
huomioitu seuraavat asiat:
Vuoden 2020 kustannuksia lisäävät:

sote-kustannusten kasvu (vuoden 2019 ennusteesta), 2,5 milj. euroa

lomarahojen leikkauksen päättyminen 2 milj. euroa

henkilöstökustannusten kasvu valtakunnallisten palkkaratkaisujen
myötä 2 milj. euroa

tonttien ja osakkeiden myyntivoittojen väheneminen, 1 milj. euroa
Vuoden 2020 kustannuksia vähentäviä tekijöitä:

henkilöstön vähentäminen päättyneiden yt-menettelyjen tuloksena,
4,3 milj. euroa

muut henkilöstömenoihin kohdistettavat säästöt, 5,5 milj. euroa

palveluverkkomuutokset, 1,8 milj. euroa

asuntomessukustannukset, 0,5 milj. euroa

edelliseen talousarvioon sisältyvien säästöjen lisävaikutukset sekä
uudelleen esitetyt säästöt, 1 milj. euroa

osinkotuottojen kasvu, 3 milj. euroa
Valtionosuuksien sekä verotulojen arvioinnissa on käytetty erityistä varovaisuutta ja niiden määrä tarkennetaan talousarviovalmistelun edetessä,
kun saadaan niitä koskevia lisätietoja.
Toimielinkohtainen kehys
Toimielinkohtaisessa kehyksessä on huomioitu toimintakatteeseen vaikuttavat edellä mainitut tekijät sekä organisaatiomuutoksen vaikutukset kustannuksiin. Muihin henkilöstömenoihin kohdistuvien säästöjen osalta kustannusvaikutukset kohdistetaan toimielimille myöhemmin talousarviovalmistelun edetessä.
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Toimintakate, tuhat euroa
Yhteistoiminta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Liikunta- ja kulttuurilautakunta
Tekninen lautakunta
Kymen jätelautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Maaseutulautakunta
Kaupunki yhteensä
Muut hlömenoihin kohdis. säästöt

2020
333 000
212
1 900
149 900
22 800
10 000
0
2 200
1 902
521 914
-5 500

2021
340 000
216
1 257
146 195
22 714
8 390
0
2 093
1 390
522 255

2022
347 000
220
1 050
145 415
22 627
8 282
0
2 143
1 403
528 140

Kaupunginhallitus hyväksyi toimielimille toimintakatekehyksen 7.10.2019.
Kasvatuksen ja opetuksen toimialan talousarviokehys 2020 on 149,9 milj.
euroa. Kehystä leikattiin vielä avustusluonteisten menojen osalta 100 000
eurolla.
Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
1000 eur
Toimintakate

TA 2020
149 900

TS 2021

TS 2022

Henkilöstösuunnitelmassa määritellään strategian ja toiminnan vaativa
määrällinen sekä laadullinen henkilöstötarve. Tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnitelman laadinnassa on huomioitu uuden organisaation rakenne
sekä tehdyt talouden säästötoimenpiteet. Henkilöstösuunnitelma laaditaan
vuosille 2020 – 2021. Henkilöstösuunnitelma tarkistetaan vuosittain talousarvioin laadinnan yhteydessä.
Kasvatuksen ja opetuksen toimialan esitykset uusista viroista ja tehtävistä
ovat oheismateriaalina. Uusina virkoina esitetään palvelualueen esimiesten tilalle tulevat asiakasvastaavan ja kehittämisvastaavan virat. Lisäksi
asiakaspäätösten tekemisen mahdollistamiseksi valmisteluprosessin yhteydessä on tarkoituksenmukaista perustaa hallintosihteerin virat (4).
Kasvatus ja opetustoimialalla tehtiin kaikkia palveluja koskevat verkkoselvitykset, jotka lautakunta hyväksyi elokuussa. Palveluverkkopäätökset ovat
pohjana koulujen ja päiväkotien tulevan investointiohjelman laadinnassa.
Perusopetuksen ja lukion verkkoratkaisuilla on iso merkitys myös tulevien
vuosien käyttötalouteen. Kasvatuksen ja opetuksen toimialan talousarvioesitys 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022 on liitteenä. Investointiesitykset ovat oheismateriaalina.
Lisätietoja: Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727,
veikko.niemi(a)kouvola.fi
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
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Lautakunta hyväksyy ja esitettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle Kasvatuksen ja opetuksen toimialan talousarvioesityksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Lautakunta päätti jättää asian pöydälle.
Johanna Pesonen ja Miia Witting poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.20.
____________
Liitteet

pj.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialan talous- ja henkilöstösuunnitelma
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Kouvolan seudun ammattiopiston yhtiöittämisselvityksen käynnistäminen
7939/00.01.02/2019
Khkj 10.09.2019 § 66
Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO on monialainen oppilaitos, jossa
opiskelee vuosittain runsaat 3 000 nuorta ja aikuista ammatillisessa tutkintoperusteisessa koulutuksessa sekä täydennyskoulutuksessa. Henkilökuntaa on noin 200. KSAO on Kouvolan kaupungin budjettirahoitteinen oppilaitos.
Vuonna 2017 voimaan tulleeseen ammatilliseen koulutuksen reformiin liittyy rahoitusperusteiden muutos. Rahoitus tulee muodostumaan seuraavasti:
-

perusrahoitus 50 % (opiskelijoiden osallistuminen tavoitteelliseen ja
ohjattuun koulutukseen),
suoritusrahoitus 35 % (suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat),
vaikuttavuusrahoitus 15 % (työllistyminen ja jatko-opinnot, opiskelija- ja työelämäpalaute) sekä
strategiarahoitus 4 % (enintään) avustuksina koulutuksen järjestäjille

Vielä vuonna 2019 perusrahoituksen osuus on 95%, mutta vuoteen 2022
kestävän siirtymäkauden jälkeen rahoitus on yllä esitetyn mukainen. Tämä
merkitsee sitä, että koulutuksen järjestäjän sekä oppilaitoksen oma toiminta ja tuloksellisuus tulee vaikuttamaan merkittävästi rahoituksen suuruuteen. Tällöin budjettirahoitteinen oppilaitos ei välttämättä pysty toimimaan
riittävän joustavasti ja tehokkaasti.
Kouvolan seudun ammattiopisto noudattaa ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä ja Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen antamia strategisia linjauksia ja määräyksiä sekä ohjeita. Ministeriö on linjannut tuleviin strategioihin, että ammatillisen koulutuksen tulee olla entistä
enemmän yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja pystyä entistä nopeammin
vastaamaan työelämän tarpeisiin.
Kasvatus ja opetustoimiala on laatinut esityksen Kouvolan seudun ammattiopiston yhtiöittämiselvityksen käynnistämiseksi. Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi esittelee asiaa kokouksessa.
Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727,
veikko.niemi(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh.
020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi
Asian esittely:
Kuultiin kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemen esittely kasvatus- ja
opetustoimialan laatimasta esityksestä yhtiöittämisselvityksen käynnistämiseksi.
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Esittelyn jälkeen klo 15.29 tämän asian käsittely päätettiin keskeyttää ja
kuulla kultuuritalojen johtajan esitys, seuraavana asiana käsiteltävän, kulttuuritalojen yhtiöittämisselvityksen käynnistämisestä.
Asian käsittelyä jatkettiin klo 16.08.
Kehitysjohtajan ehdotus:
Konsernijaosto päättää, että Kouvolan seudun ammattiopiston osalta
käynnistetään yhtiöittämisselvitys niin, että mahdollinen yhtiöittäminen voisi
tulla voimaan 1.1.2021 lukien.
Konsernijaosto valtuuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään yhtiöittämisselvityksen tekemiseen liittyvät tarpeelliseksi katsomansa asiantuntijaselvityksiin liittyvät sopimukset.
Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi annettiin ohjeistus, että yhtiöittämisselvityksen tekemiseksi perustettavaan työryhmään tulee nimetä myös kahden suurimman poliittisen
ryhmän edustus.
Kokouksessa olivat läsnä tämän asian esittelyn ajan kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi ja kultuuritalojen johtaja Ulla Tommiska.
____________
Kaopla § 109
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Lautakunta nimeää työryhmään kaksi edustajaa.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Lautakunta nimesi kahdesta suurimmasta valtuustoryhmästä edustajikseen Henna Hovin (SDP) ja hänen varaedustajakseen Päivi Kossilan
(SDP), sekä Tapio Karvosen (KOK) ja hänen varaedustajakseen Matti
Lindholmin (KOK).
____________
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Kasvatuksen ja opetuksen toimialan käsittelemät kuntalaisaloitteet
8178/00.01.01/2019
Kaopla § 110
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä
kunnan palvelua koskevassa asiassa. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään
kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden
kuukauden kuluessa aloitteen vireille tulosta.
Hallintosäännön 152 §:n mukaan aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. Hallintosäännön 153 §:n mukaan aloitteen käsittelee se kunnan viranominen, jolla on toimivalta tehdä
päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranominen
on toimielin, aloitteesta ja aloitteen perusteella suoritetuista toimenpiteistä
on annettava toimielimelle tieto sen päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt 24.4.2019 (§ 48), että sen toimivaltaan ja alaiseen toimintaan kuuluvat kuntalaisaloitteet ja aloitteen perusteella suoritetut toimenpiteet tuodaan tiedoksi lautakunnalle 3 kertaa
vuodessa samaan kokoukseen, jossa käsitellään osavuosikatsaus ja tilinpäätös.
Selvitys kasvatuksen ja opetuksen toimialalla käsitellyistä kuntalaisaloitteista on liitteenä.
Lisätietoja: Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727,
veikko.niemi(a)kouvola.fi
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi liiteaineiston mukaiset
kuntalaisaloitteet ja toteaa ne loppuun käsitellyiksi.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet
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Ilmoitusasiat
Kaopla § 111
Lasten tietojen tallentamisesta varhaiskasvatuksen tietovarantoon
Opetushallitus antaa kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille määräyksen varhaiskasvatuksen tuottajan ja
tuottajan toimipaikkojen sekä varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietojen
tallentamisesta varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) 1.1.2020
lähtien.
Saapuneet kirjeet:
Kannanotto Valkealan koulukeskukseen rakennettavan kirjaston puolesta.
Viranhaltijapäätökset
Kasvatus- ja opetusjohtaja
Henkilöstöpäätös
02.10.2019 § 21Nuorisopalveluiden palveluvastaavan valinta
24.09.2019 § 23Tulorekisteri palvelun käyttöönotto varhaiskasvatuksessa
25.09.2019 § 24 Aluekoordinaatiotyöryhmän nimeäminen syyslukukaudeksi 2019
Kasvun tuen päällikkö
Henkilöstöpäätös
24.09.2019 § 20Lasten erityisohjaajan työsuhteen vakinaistaminen
Koulutuspalvelupäällikkö
Henkilöstöpäätös
25.09.2019 § 20Virkamatkamääräys / Kuusankosken lukion lehtorin ja tuntiopettajan osallistuminen lukion opiskelijoiden opintomatkalle Yorkiin,
Iso-Britanniaan
Kouvolan seudun ammattiopiston rehtori
Henkilöstöpäätös
11.09.2019 § 31Lähiesimiestyön ammattitutkinnon tuntiopettajan toimen
täyttämättä jättäminen
23.09.2019 § 32 Virkamatkamääräys/kv-koordinaattorin, kouluttajan ja tiimiesimiehen matka Mosjoeen Norjaan 30.9.-4.10.2019
02.10.2019 § 33 Autoalan tuntiopettajan valinta
Opetuspalvelupäällikkö
Henkilöstöpäätös
23.09.2019 § 9Virkamatkamääräys / Kolmen luokanopettajan osallistuminen Erasmus+ -matkalle Ranskaan
30.09.2019 § 10Kääpälän koulun hallinnollinen yhdistäminen Valkealan
yläkouluun
Perusopetuksen palvelualueen esimies, pohjoinen alue
Henkilöstöpäätös
02.10.2019 § 20Kääpälän koulun apulaisjohtajan nimeäminen
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Talousarviomuutos vuoden 2019 investointien rahoitusosuuksiin ja pysyvien vastaavien aineellisiin hyödykkeisiin
8177/02.02.00/2019
Kaopla § 112
William ja Ester Otsakorven Säätiö on myöntänyt 90-vuotisjuhlavuotensa
kunniaksi Kouvolan seudun ammattiopistolle (KSAO) Simulaatio-oppimisympäristöjen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa –hankkeeseen
60.000 euroa. Päätös on koskenut logistiikka-alaa. Avustuksella KSAO on
hankkinut monikonesimulaattorin, joka pitää sisällään henkilöauto-, ajoneuvoyhdistelmä-, kappaletavaranosturi-, puutavara-auto nosturilla-, vastapainotrukki- ja pyöräkuormaaja simuloinnit. Kyseisen investoinnin myötä
KSAO pystyy paremmin vastaamaan alueen työelämän tarpeisiin sekä tarjoamaan opiskelijoille nykyaikaisen oppimisympäristön. Investoinnilla yritetään myös herättää ja kasvattaa alueen yrittäjien ja elinkeinoelämän kiinnostusta uudenlaisiin yhteistyömuotoihin KSAOn kanssa. Hankinta on kilpailutettu Kouvolan kaupungin hankintayksikön toimesta. Hankinnan hinta
on 58 678 euroa.
Hallintosäännön 20 § mukaan pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinnasta ja luovutuksesta päättää kaupunginhallitus valtuuston vahvistamissa rajoissa. Investoinniksi katsotaan yli 30.000
euron hankinnat. Talousarvion investointiosan sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on Kasvatus- ja opetuslautakunta. Investointiosan sitovuustaso on brutto.
Vuoden 2019 talousarvioon ei ole varattu määrärahaa kalustoinvestointeihin, koska kaupunki hankkii lähtökohtaisesti kaluston leasingilla. KSAO
esittää 58 700 euron talousarviomuutosta vuoden 2019 talousarvioon investointien rahoitusosuuksiin sekä pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet koneet ja kalusto –tiliryhmään. Investoinnin euromääräinen nettovaikutus on nolla euroa, koska simulaattori-investointiin on saatu 100 % rahoitus William ja Ester Otsakorven Säätiöltä.
Lisätietoja: rehtori Timo Olli, p. 020 615 8130, timo.olli(a)ksao.fi ja hallintoja talouspäällikkö Milla Koponen, p. 020 615 8475, milla.koponen(a)ksao.fi
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2019 talousarvion investointiosaan kasvatus- ja opetuslautakunnalle investointituloa rahoitusosuuksiin
58 700 euroa ja investointimenoa koneiden ja kaluston uusinvestointeihin
58 700 euroa.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 103 - 112 §:t.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § .
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