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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaopla § 116
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kaopla § 117
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vuorossa ovat Minna-Kristiina Mattila ja Raimo Kinnunen.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Varhennetun kielen opetussuunnitelma
8008/12.00.00/2019
Kaopla § 118
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka pohjalta paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan. Opetushallituksen 14.5.2019 antamissa opetussuunnitelmaperusteissa on kuvaukset A1-kielen oppiaineen tehtävästä, opetuksen
tavoitteista ja opetuksen tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista
vuosiluokille 1 ja 2 sekä oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvistä
tavoitteista. Lisäksi perusteissa kuvataan ohjaus, eriyttäminen sekä
oppilaan osaamisen arviointi A1-kielessä vuosiluokilla 1-2.
A-kielen opetukseen kohdennetaan 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokille 1-2.
Nivelvaihe on vuosiluokkien 1 ja 2 jälkeen. Joustavuudella pyritään huomioimaan paikallisia tarpeita varhentamisen toteutuksessa ja varmistamaan, että A1-kielen valinnat voidaan toteuttaa opetuksen järjestäjien näkemyksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Opetuksen järjestäjä
voi päättää, mitä A1-kieltä tai -kieliä oppilaille tarjotaan. A1-kielen opetuksen varhentamisesta opetuksen järjestäjille aiheutuvat lisäkustannukset
korvataan kunnille osana kuntien peruspalveluiden valtionosuutta.
A1-kielen opetuksen varhentamiseen on varattu pysyväksi määrärahaksi
7,5 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 12 miljoonaa vuodesta 2021 alkaen.
Kasvatus-ja opetuslautakunta on käsitellyt varhennetun kielen opetusta
18.9.2019 § 97. Kouvolan perusopetuksessa 1. luokalta aloitettava A1-kieli
on kaikissa kouluissa englanti. Uusi Kouvolan kaupungin kieliohjelma sekä
tuntijako muutokset hyväksyttiin samassa päätöksessä. Kouvolan
perusopetuksen opetussuunnitelmatyö on tehty asiaa varten perustetun
työryhmän johdolla. Opetussuunnitelmaa koskevat muutokset tulevat nyt
kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyttäväksi ennen suunnitelmien
voimaan astumista 1.1.2020. Opetussuunnitelman päivittäminen vaikuttaa
vuosiluokille 1- 6. Valtioneuvoston asettaman tuntijaon ja
Opetushallituksen määrittelemien opetussuunnitelmien vuoksi myös
Kouvolan perusopetuksen opetussuunnitelmaa tulee muuttaa.
Liitteinä opetuksen tavoitteet ja sisällöt 3.-6 luokalla.
Lisätietoja: opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173,
kim.strommer(a)kouvola.fi,
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset liitteiden mukaisesti.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Maarit Helkala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo
16.06. Teija Toppila-Mörsky poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
jälkeen klo 16.14.
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Kasvatuksen ja opetuksen toimialan kuukausikatsaukset 1-9/2019 ja 1-10/2019
6834/02.02.01/2019
Kaopla § 119
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 1-10/2019:
Milj. euroa
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

TA 2019 TA-muutos Muutettu Tot. 1-10
TA

9,9
-157,8
-148

0
0,7
0,7

9,9
-157,2
-147,3

7,8
-132,2
-124,4

Tot-%

TPE

79,4
84,1
84,4

9,6
-157,9
-148,3

Kasvatus ja opetus -toimialan toimintakatteen toteutuma-% oli 84,4 % lokakuun lopussa. Tasaisen kertymän mukaan toteutuma-% olisi 83,3%. Palveluittain tarkasteltuna toteumaprosentit olivat kasvatus- ja opetuslautakunta/hallinto 75,4%, varhaiskasvatus 84,2%, perusopetus 84,2%, toisen
asteen koulutus 82,5% ja kasvun tuki 91,2%. Talousarvion toteutumaa on
seurattu kuukausittain lautakunnan kokouksissa sekä toimialan
johtoryhmän kokouksissa.
Talousarvioon 2019 ja taloussuunnitelmaan 2019-2021 tehtiin lautakunnan
käsittelyn jälkeen valtuuston hyväksymän talouden sopeuttamisohjelman
mukaiset säästötoimenpiteet yhteensä 1,3 milj. euroa. Leikkauksesta
kohdennettiin henkilöstökuluihin 0,8 milj. euroa ja palvelujen ostoihin 0,3
milj. euroa ja loput muihin eriin.
Kasvatuksen ja opetuksen palvelujen henkilöstö- ja tuntikehyksen resurssointi on päätetty seuraavaksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2019) jo keväällä 2018, jolloin merkittävät sopeutustoimet olivat mahdollisia vasta
uuden lukuvuoden alkaessa elokuussa 2019. Käytännössä 1,3 milj. euroa
olisi pitänyt säästää 5 kuukauden aikana. Lisäksi vuoden 2019 säästötoimenpiteiden yhteydessä talousarvioon tehtiin syyskuussa 0,7 milj. euron
vähennys.
Henkilöstökulujen osalta kasvun tuen arvioidaan ylittävän talousarvion
1,4 milj. eurolla. Muiden palvelujen henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan
suunnilleen talousarvion mukaisesti. ICT-palvelujen edellisenä vuonna
kohonneisiin kustannuksiin ei osattu varautua riittävästi talousarviossa,
nämä tulevat ylittymään noin miljoonalla eurolla. Avustusten osalta säästöä
tulee syntymään arviolta noin 0,8 milj. euroa. Tulojen arvioidaan toteutuvat
suunnilleen talousarvion mukaisesti
Tilinpäätösennusteen mukaan talousarvio tulee ylittymään n. 1 milj. euroa.
Taloushallinnon ohjeiden mukaan talousarviomuutokset on käsiteltävä
toimintavuoden aikana valtuustossa, minkä vuoksi käyttötalouden ylitysasia jouduttiin viemään suoraan kaupunginhallitukseen.
Kasvatuksen ja opetuksen toimialan kuukausikatsaukset 1-9/2019 ja
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1-10/2019 ovat liitteinä.
Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727,
veikko.niemi(a)kouvola.fi, controller Päivikki Toivakka, puh. 020 615 5212,
paivikki.toivakka(a)kouvola.fi
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi Kasvatuksen ja opetuksen toimialan kuukausikatsaus
1-9/2019 sekä kuukausikatsaus 1-10/2019.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet

pj.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialan kuukausikatsaus
1-10/2019
Kasvatuksen ja opetuksen toimialan kuukausikatsaus
1-9/2019
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Kouvolan oppilaiden kulttuurityön rahaston sääntöjen hyväksyminen
5567/12.01.06/2018
Kaopla § 120
Vuonna 2009 Kouvolan kaupungin hallinnoitavaksi siirtyi aikaisempien
kuntien ja kuntayhtymien hallinnoimia lahjoitusrahastoja. Lahjoitus rahastot
ovat muodostuneet vuosikymmenten aikana ja niitä on hallinnoitu alkuperäisten, usein puutteellisten, sääntöjen sekä vanhojen kuntien ja kuntayhtymien vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti.
Vuoden 2015 tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä tilintarkastajat antoivat
keväällä 2016 suositukset mm. lahjoitusrahastojen sääntöjen laadinnasta
sekä rahastojen yhdistämisestä vanhojen sääntöjen niin salliessa. Näillä
toimenpiteillä varmistetaan lahjoitusrahastojen nykyistä tilannetta vastaava
toiminta sekä varojen tehokkaampi hoito. Rahaston sääntöjen
päivittämisen sekä niiden mahdollisen yhdistämisen
valmistelua on tehty yhteistyössä kaupungin talous- ja omista ja ohjauksen
sekä lasten ja nuorten palvelujen hallinnon kesken. Valmistelun tavoitteena
on ollut laatia ajantasaiset ja alkuperäisten lahjoittajien toiveita kunnioittavat säännöt lahjoitusrahastoille. Rahaston säännöt on muodostettu
samalla rakenteella ja ne sisältävät kohdat:
1§ Rahaston muodostuminen
2§ Rahaston tarkoitus
3§ Varoista huolehtiminen, niiden sijoittaminen ja tuoton käyttö
Kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuodaan käsittelyyn Kouvolan oppilaiden
kulttuurityön rahaston säännöt.
Ehdotus rahaston uusiksi säännöiksi on oheismateriaalina. Hallintosäännön mukaan kaupungin rahatoimesta vastaa kaupunginhallitus.
Lisätietoja: opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173,
kim.strommer(a)kouvola.fi, kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, puh. 020 615
8454 elina.koivisto(a)kouvola.fi
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy Kouvolan oppilaiden kulttuurityön rahaston säännöt.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kouvolan seudun ammattiopiston viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja viranomaistehtävien hoito
6085/00.01.01/2019
Kaopla § 121
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 22 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan ammatillisten tutkintojen tai koulutuksen järjestämiseen.
Kouvolassa opetuksen järjestäjänä toimii kasvatus- ja opetuslautakunta,
joka järjestää lasten ja nuorten palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii
mm. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan kaupungille
kuuluvista tehtävistä. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on vastata viranomaistoiminnasta. Muutoksen hausta opetuksen järjestäjän päätöksiin
säädetään eo. laeissa.
Ehdotus ammatillisen koulutuksen viranhaltijoiden päätösvallasta ja viranomaistehtävien hoidosta on liitteenä.
Valmistelu Kouvolan seudun ammattiopisto KSAOn yhtiöittämiseksi on parhaillaan käynnissä ja mikäli kaupunki päättää selvityksen perusteella yhtiöittää ammatillisen koulutuksensa, päättää uusi yhtiö erikseen toimivaltuuksista yhtiön käynnistämisajankohdasta lukien.
Lisätietoja: Kouvolan seudun ammattiopiston rehtori Timo Olli, puh. 020
615 8130 , timo.olli(a)ksao.fi, koulutuspalvelupäällikkö Timo Tiainen, puh.
020 615 8330, timo.tiainen(a)kouvola.fi
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Lautakunta siirtää päätösvaltaa Kouvolan seudun ammattiopiston viranhaltijoille liitteen mukaisesti.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet
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Kouvolan seudun ammattiopiston viranhaltijoiden
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Kasvatuksen ja opetuksen toimialan viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja viranomaistehtävien hoito
6085/00.01.01/2019
Kaopla § 122
Hallintosäännön mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta järjestää kasvun ja
oppimisen sekä lapsiperheiden tukemiseen liittyvät palvelut ja siinä
tarkoituksessa huolehtii mm. varhaiskasvatuslain, perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, nuorisolain, oppilas- ja
opiskelijahuoltolain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain sekä taiteen
perusopetuksesta annetun lain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä.
Lautakunta toimii myös em. laeissa mainittuna opetuksen ja koulutuksen
järjestäjänä. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on vastata viranomaistoiminnasta em. lakeihin liittyen.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivaltaan kuuluu kaupungille edellä
mainittujen lakien mukaan kuuluvista asioista päättäminen. Hallintosäännön mukaan lautakunta voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä
toimivaltaa edelleen alaiselleen toimielimelle ja muulle viranhaltijalle.
Lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 15.10.2019 §107 toimialan uuden organisaation, johon liittyvät uudet asiakas- ja kehittämisvastaavien
sekä hallintosihteerien virat kaupunginhallitus perusti kokouksessaan
25.11.2019. Toimialan organisaatiouudistus edellyttää muutoksia lautakunnan nykyiseen päätösvallan jakamisesta tekemiin päätöksiin. Lautakunnan
päätösvallan jakaminen on koottu yhteen toimialan palvelujen osalta.
Kasvatus ja opetus toimialan viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito on ehdotuksena liitteessä.
Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727,
veikko.niemi(a)kouvola.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh.
020 615 7224, helena.kuusisto(a)kouvola.fi, opetuspalvelupäällikkö Kim
Strömmer, puh. 020 615 7173, kim.strommer(a)kouvola.fi, koulutuspalvelupäällikkö Timo Tiainen, puh. 020 615 8330, timo.tiainen(a)kouvola.fi,
kasvun tuen päällikkö Pirjo Piironen, puh. 020 615 6026,
pirjo.piiroinen(a)kouvola.fi
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Siirretään lautakunnan päätösvaltaa kasvatuksen ja opetuksen toimialan
viranhaltijoille liitteen mukaisesti.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet
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ratkaisuvalta ja viranomaistoiminta
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Anomus työpäivämuutoksesta lukuvuodelle 2019-2020
8388/12.00.00/2019
Kaopla § 123
Lasten- ja nuorten lautakunta on 12.12.2018 kokouksessaan § 121 päättänyt Kouvolan peruskoulujen ja lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuodelle
2019 - 2020.
Päätöksen mukaan perusopetuksella on helatorstain jälkeinen perjantai
22.5.2020 vapaapäivä, kun vastaavasti lukioilla kyseinen päivä on työpäivä.
Elimäen lukion opettajista suuri osa on yhteisiä opettajia Elimäen yhtenäiskoulun kanssa, jolloin poikkeavat työpäivät aiheuttavat epätasa-arvoa
opetushenkilöstön kesken. Lukiolaiset myös kulkevat samoilla koulukyydityksillä peruskoululaisten kanssa. Eriävät työpäivät aiheuttaisivat näin
myös lukiolaisille kyyditysongelman.
Elimäen lukion vt. rehtori Tero Hinkkanen esittää työpäivämuutosta siten,
että Elimäen lukio saa pitää lauantaina 21.12.2019 ylimääräisen työpäivän.
Tällä korvattaisiin perjantain 22.5.2020 työpäivä, jolloin sekä Elimäen lukiossa että yhtenäiskoulussa työskentelevillä ja opiskelevilla olisi yhtenevät
työajat.
Lisätietoja: Koulutuspalvelupäällikkö Timo Tiainen, puh. 020 615 8330, timo.tiainen(a)kouvola.fi, vt. rehtori Tero Hinkkanen, puh. 020 615 7846,
tero.hinkkanen(a)kouvola.fi
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy esitetyn muutoksen. Elimäen lukio saa pitää lauantaina 21.12.2019 ylimääräisen työpäivän. Tällä korvataan perjantain
22.5.2020 työpäivä.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Ammatillisen koulutuksen monijäsenisen toimielimen päivittäminen
5761/12.00.00/2018
Kaopla § 124
Ammatillisen koulutuksen laki (531/2017) 93§ edellyttää, että opiskelijalle
annettavasta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta
erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää monijäseninen toimielin. Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori.
Edellä mainitussa toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän
opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista
koskevissa asioissa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen lisäksi
tutkinnonsuorittajan koulutussopimuksen tai oppisopimuksen osalta
työnantajan edustajan.
Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoiden edustaja. Opiskelijoiden edustajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt.
Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla.
Lasten ja nuorten lautakunta on nimennyt kokouksessaan 12.12.2018 §
123 monijäsenisen toimielimen jäseniksi ajalle 1.1.2019 – 31.12.2021 seuraavat henkilöt:
Koulutuksen järjestäjän edustaja/
puheenjohtaja
Opiskelijahuollon edustaja
Opettajien edustaja
Työelämän edustaja
Opiskelijoiden edustaja
Toimielimen esittelijä

Toisen asteen palvelupäällikkö
Timo Tiainen
Kuraattori Heli Varis
Kouluttaja Saku Tiainen
Ravintolapäällikkö Susanna
Nurmilaukas
Opiskelijakunnan hallituksen
puheenjohtaja Niko Immonen
Rehtori Timo Olli

Kaupungin organisaatiomuutoksesta johtuen toimielimen kokoonpanoa tulee koulutuksen järjestäjän edustajan osalta päivittää niin, että toimielimessä koulutuksen järjestäjää edustaa kasvatus- ja opetusjohtaja.
Opiskelijoiden edustajaksi esitetään opiskelija Iida Niskalaa.
Lisätietoja: koulutuspalvelupäällikkö Timo Tiainen, puh. 020 615 8330, timo.tiainen(a)kouvola.fi, Kouvolan seudun ammattiopiston rehtori Timo Olli,
puh. 020 615 8130 , timo.olli(a)ksao.fi
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
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Lautakunta nimeää toimielimen koulutuksen järjestäjän edustajaksi ajalle
1.1.2020 – 31.12.2021 esityksen mukaisesti kasvatus- ja opetusjohtaja
Veikko Niemen ja opiskelijoiden edustajaksi Iida Niskalan.
Kasvatus- ja opetusjohtajan muutettu ehdotus:
Lautakunta nimeää toimielimen koulutuksen järjestäjän edustajaksi ja
puheenjohtajaksi ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021 esityksen mukaisesti
kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemen ja opiskelijoiden edustajaksi Iida
Niskalan.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Ilmoitusasiat
3843/03.01.00/2018
Kaopla § 125
Kasvatus ja opetus toimialan palveluverkkoesitys, KV § 121
11.11.2019
Kasvatus ja opetus -toimialan uuteen organisaatioon liittyvien
virkojen perustaminen, Kh § 398 25.11.2019
Sarkolan koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma, Kh § 397
25.11.2019
Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousajat 2020,
kevät: 29.1., 19.2., 18.3., 29.4., 27.5. (kesäkuussa tarvittaessa).
Saapuneet kirjeet
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös kanteluun: koulujen uskonnolliset juhlat
Viranhaltijapäätökset
Kasvatus- ja opetusjohtaja
Yleinen päätös
14.10.2019 § 25 Kouvolan seudun ammattiopiston tuuligeneraattorin
myynti
07.11.2019 § 27 Hyvinvointikarttamittauksen toteuttaminen
perusopetuksessa syksyllä 2019
Kasvun tuen päällikkö
Henkilöstöpäätös
26.11.2019 § 21 Koulupsykologin valinta
Koulutuspalvelupäällikkö
Henkilöstöpäätös
05.11.2019 § 23 Virkamatkamääräys/ Kouvolan seudun ammattiopiston
rehtorin osallistuminen PLANE-hankkeeseen liittyvään kokoukseen
Italiassa
25.11.2019 § 24 Virkamatkamääräys / Kolmen lehtorin osallistuminen
Kouvolan Yhteislyseon opiskelijoiden opintomatkalle Roomaan, Italiaan
Kouvolan seudun ammattiopiston rehtori
Henkilöstöpäätös
15.10.2019 § 34 Virkamatkamääräys/Kv-koordinaattorin ja logistiikka-alan
tuntiopettajan osallistuminen DESCO-hankkeen aloituskokoukseen
Zegrebiin
18.10.2019 § 35 Virkamatkamääräys/Ksaon kv-koordinaattori, Tukholma
29.-31.10.2019
30.10.2019 § 36 Virkamatkamääräys/KSAOn lentokonealan lehtori, Italia
Gallarate 17.-23.11.201930.10.2019 § 36 Virkamatkamääräys/KSAOn
lentokonealan lehtori, Italia Gallarate 17.-23.11.2019
15.11.2019 § 37 Virkamatkamääräys / KSAOn työelämä- ja
kehittämispalvelupäällikkö, laatupäällikkö ja hankevastaava
18.-19.11.2019 Tallinna
26.11.2019 § 38 Uravalmentajien valinta Kouvolan seudun
ammattiopistoon
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26.11.2019 § 39 Opinto-ohjaajien valinta Kouvolan seudun
ammattiopistoon
Opetuspalvelupäällikkö
Henkilöstöpäätös
25.10.2019 § 11Virkamatkamääräys / Kahden luokanopettajan osallistuminen Erasmus+ -matkalle Islantiin
Perusopetuksen palvelualueen esimies
Henkilöstöpäätös
13.11.2019 § 12 Koulusihteerin valinta
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kouvolan peruskoulujen sekä lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-2021
5676/12.00.00/2018
Kaopla § 126
Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja
päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.
Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Toisen asteen koulutuksen osalta työaikamääräyksiä ei laissa ole. Sen sijaan opettajien työaika määritellään kunnallisessa opetusalan virka- ja työehtosopimuksessa.
Ehdotuksia työ- ja loma-ajoista on pyydetty yleissivistävän koulutuksen
rehtoreilta, ja ne on käsitelty perusopetuksen ja toisen asteen johtoryhmissä.
Keskeistä on edelleen pyrkiä pitämään samat lukuvuoden alkamis- ja
päättymispäivät sekä syys-, joulu- ja talvilomat perusopetuksessa ja
lukioissa yhteisten opettajien vuoksi. Ehdotus peruskoulujen ja lukioiden
työ- ja loma-ajoiksi lukuvuonna 2020–2021 on liitteenä.
Lisätietoja: opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173,
kim.strommer(a)kouvola.fi, koulutuspalvelupäällikkö Timo Tiainen, puh.
020 615 8330, timo.tiainen(a)kouvola.fi
Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy Kouvolan peruskoulujen sekä lukioiden työ- ja
loma-ajat lukuvuodelle 2020 - 2021 liitteen mukaisena.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

Liitteet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 116-117, 119-120, 125 §:t.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § .
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Pöytäkirjan 118, 121-124, 126 §:t.
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kaupungin
Kasvatus- ja opetuslautakunta.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:

PL 85, 45101 Kouvola
Torikatu 10, 3 krs. Kouvola
kirjaamo@kouvola.fi
020 615 3054
020 615 4003 tai 020 615 4801

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 päätös, johon haetaan oikaisua
 se, millaista oikaisua vaaditaan
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kouvolan kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:

PL 85, 45101 Kouvola
Torikatu 10, 3 krs. Kouvola
kirjaamo@kouvola.fi
020 615 3054
020 615 4003 tai 020 615 4801

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.
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