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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KSL § 1
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin.

1/2021
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Pöytäkirjantarkastajat
KSL § 2
Päätös:
---

Ptk:n tark.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Sokka-Tuomala ja Kristian
Willner.
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Esityslistan hyväksyminen
KSL § 3
Ehdotus:

Kokouskutsun mukana jaettu esityslista hyväksytään kokouksen
esityslistaksi.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi asialistan kokouksen esityslistaksi.

---

Ptk:n tark.
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Haddom skola ja Villekulla daghem- ajankohtaista
KSL § 4
Valmistelijat: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi
Kinnunen, puh. 0440 555 250 ja koulutuspäällikkö Timo
Tenhunen, puh. 0440 555 332 ja tilapäällikkö Antti Kinnunen,
puh. 044 0555 412
Haddom skola
Haddomin koulusta tehtiin kaupungin elinkeino- ja
infrastruktuurikeskukseen palvelupyyntö 14.4.2020 koskien
Haddom skolan sisäilma-asioita. Kohteessa pidettiin katselmus
6.5.2020. Katselmuksen johdosta on suoritettu kesällä 2020
erinäisiä toimenpiteitä. Seuraava katselmus on tehty 1.10.2020.
Tämän perusteella on tilattu alapohjan kunnosta tutkimus.
Koulutuspäällikkö siirsi tutkimusten ajaksi Haddom skolan koko
opetuksen kaupungin keskustaan vanhan rannan väistötiloihin
torstaina 8.10.2020. Tästä on keskusteltu kasvatus- ja
sivistyslautakunnassa 28.10.2020.
Tutkimusraportti Haddom skolan jatkotutkimuksista ja niiden
yhteydessä otettujen materiaalimikrobinäytteiden tulokset löytyvät
kaupungin verkkopalvelusta osoitteesta www.loviisa.fi/sisailma.
Villekulla daghem
Villekulla daghemin Mariankadun puolella olevissa tiloissa tehtiin
lokakuun 2020 puolivälissä rakennetutkimuksia, koska
henkilöstön jäsenillä oli ilmennyt sisäilmaan liittyviä oireita.
Tiloissa aiemmin tehdyt ilmastointikanaviston kunnostustyöt eivät
tuoneet toivottua parannusta tilanteeseen.
Tutkimusraportissa todetaan muun muassa, että tilan alapohjan ja
ulkoseinän liittymät ovat epätiiviit. Lisäksi tuulettuvassa
alapohjatilassa on maapohja, joten ryömintätilasta on
todennäköisesti maaperä-ilmayhteys sisäilmaan. Raportin laatinut
Ramboll Finland Oy ehdottaa rakenteiden lisätutkimuksia ja
sisäilmamittauksia, jotta ongelman laajuus saataisiin selvitettyä.
Raportti löytyy kapungin verkkopalvelusta osoitteesta
www.loviisa.fi/sisailma.
Kiinteistössä tehdään vuoden 2021 alussa rakenteiden
lisätutkimuksia ja sisäilmamittauksia. Råddjuren-ryhmä, johon
kuuluu 21 lasta ja henkilöstöä, siirtyi tilanteesta johtuen
kaupungin omistamiin parakkeihin Vanhaan Rantaan.

Ptk:n tark.
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Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tilapäällikkö esittelee
kokouksessa koulua ja päiväkotia koskevaa tilannetta.
Esittelijä: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi
Kinnunen, puh. 0440 555 250
Ehdotus:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta merkitsee tässä vaiheessa
tiedokseen Haddom skolaa ja Villekulla daghem koskevan
tilanteen.
Käsittely
Tilapäällikkö Antti Kinnunen osallistui tämän pykälän käsittelyssä
asiantuntijana klo 18.06-19.03.
Jari Kekkonen liittyi kokoukseen klo 18.06.
Kokous tauolla klo 18.12-18.13 liittymisongelman takia.
Thomas Rosenberg liittyi kokoukseen klo 18.41.

Päätös:
---

Ptk:n tark.

Päätös ehdotuksen mukaan.
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Isnäsin päiväkoti aloittaa toimintansa väistötiloissa 1.3.2021 alkaen
1127/12.05.00/2020
KSL § 5
Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff, puh. 044 349
3132
Varhaiskasvatus on lisääntyneestä lapsimäärästä johtuen, keväästä
2018 asti, vuokrannut Isnäsin päiväkodin toimintaa varten lisätilan
kyseisen kiinteistön toisesta päädystä. Tällä hetkellä tilassa toimii
yksi lapsiryhmä. Tämä järjestely ei ole ollut läheskään
tarkoituksenmukainen ja siksi ryhdyimme syksyllä 2020
selvittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Olimme myös saaneet
palautetta Isnäsin päiväkodin sisäilmasta muutamalta henkilöstön
jäseneltä. Koska päiväkoti toimii vuokrakiinteistössä, Loviisan
kaupungin mahdollisuudet eri toimenpiteisiin olivat rajalliset.
Kun Lovisa gymnasium muutti takaisin koulurakennukseen,
kaupungin omistamia parakkeja vapautui riittävä määrä Isnäsin
päiväkodille ja kymmenen parakkia päätettiin siirtää.
Isnäsin päiväkodin väistötilojen käyttövalmiiksi saattaminen
Isnäsin koulun pihapiirissä etenee suunnitellusti. Parakit on
asennettu ja työt sisällä on täydessä vauhdissa. Varsinainen muutto
on suunniteltu hiihtolomaviikolle (22.–28.2.2021). Päiväkoti on
silloin suljettu. Muuton aikana hoitoa tarvitsevat lapset ovat
Koskenkylän päiväkodissa. Mikäli huoltajat päättävät järjestää
lastensa hoito muulla tavoin, poissaolopäivät hyvitetään
varhaiskasvatusmaksussa. Päiväkodissa on tällä hetkellä 25 lasta,
viisi kasvatushenkilöstöön kuuluvaa työntekijää ja yksi
moniosaaja. Toiminta alkaa uudessa osoitteessa 1.3.2021.
Esittelijä: Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi
Kinnunen, puh. 0440 555 250
Ehdotus:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukaan.

---

Ptk:n tark.
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Vuoden 2021 käyttösuunnitelman hyväksyminen, kasvatus- ja sivistyslautakunta
618/02.02.00/2020
KSL § 6
Valmistelijat: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi
Kinnunen, puh. 0440 555 250 ja controller Siv Mårtens
puh. 040 568 5526
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2020 hyväksynyt
vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuoteen 2023
asti.
Hallintosäännön 75. §:n mukaan lautakunnat hyväksyvät
kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat
käyttösuunnitelmat.
Lautakunnat hyväksyvät niiden alaisina oleville vastuualueille
talousarvion käyttösuunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot sekä
investointiohjelman alle 100 000 euron hankkeet. Jako perustuu
vastuualueiden suuntaa-antaviin määrärahoihin ja tuloarvioihin
talousarviossa.
Lautakuntien käyttösuunnitelmat jaetaan pienempiin
kokonaisuuksiin tehtäväalueen organisaation vastuunjaon mukaan.
Talousarvioon on hyväksytty keskuksen toimintaa ja taloutta
koskevat tavoitteet, ja talousarvioon sisältyvät tavoitteiden
mukaiset nettomäärärahat. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen
sitova ulkoinen nettomääräraha, jonka kaupunginvaltuusto
hyväksyi 16.12.2020 on -26 216 747 euroa. Sisäinen
nettomääräraha on -6 482 474 euroa. Budjetoidut poistot ovat
-160 431 euroa.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueen, ulkoisten
tuloarvioiden ja määrärahojen sekä investointien
käyttösuunnitelma:

Ptk:n tark.

Hallinto ja kehittäminen
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

96 350 €
-4 659 956 €
-4 563 606 €

Varhaiskasvatus
Toimintatuotot
Toimintakulut

730 500 €
-5 668 786 €

9

LOVIISAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Toimintakate
Koulutus
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vapaa sivistystyö
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

1/2021

-4 938 286 €
1 369 834 €
-15 399 181 €
-14 029 347 €
221 650 €
-886 410 €
-664 760 €

Investointiohjelman hankkeet
Harjurinteen koulu, vanha osa,
hankesuunnitelma+toteutus/peruskorjaus
sekä laajennus (sisältäen kalusteet)
Julkisivujen kunnostaminen Ruukin
koulun pikkukoulurakennus ja päiväkoti
Määrlahden päiväkoti, aluejärjestelyt ja
julkisivu

2 900 000 €
250 000 €
150 000 €

Alle 100 000 euron hankkeet, kasvatus- ja sivistyslautakunnan
hankkeet
Pihojen ja alueiden turvallisuuden ja
näkyvyyden parantaminen
- Harjurinteen koulun alueen
liikennejärjestelyt ja kehittäminen
- Hembackan päiväkodin aita
- Koskenkylän päiväkodin aita
- Koskenkylä päiväkodin Bambin aita
Koulu ja päiväkotiverkon
kunnossapitokorjaukset
- Generalshagens skolan varasto
opetuskäyttöön
- Koskenkylän koulukeskuksen
piharakennus
Koulujen ja päiväkotien keittiöiden
lattioiden uusiminen
- Sävträsk skola
Irtaimisto
Lovisa Gymnasiumin musiikkisalin
varustaminen
Kaappisängyt Rauhalan päiväkotiin
Toimipisteiden tilajärjestelyt
Yhteensä

100 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
50 000 €
20 000 €

30 000 €
40 000 €
10 000 €
30 000 €
310 000 €

Talonrakentamista ja alueita koskevat investointihankkeet tehdään

Ptk:n tark.
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yhteistyössä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa.
Valtuusto myönsi yhteensä 350 000 euroa sivistys- ja
hyvinvointikeskuksen alle 100 000 eurona hankkeille. Määrärahan
käytöstä ja jaosta keskuksen sisällä on sovittu keskuksen johdon ja
tilapäällikön yhteisessä tapaamisessa 21.1.2021. Määrärahasta
310 000 euroa jaettiin kasvatus- ja sivistyslautakunnan hankkeisiin
ja 40 000 euroa hyvinvointilautakunnan hankkeisiin.
Lautakunnat seuraavat taloutta talousarvion toteutumista
tarkastelevalla kuukausiraportilla ja raportoivat talousarvion
toteutumisen kaupunginvaltuustolle osavuosiraporteissa 1–6 ja
tilinpäätöksessä.
Taustamateriaali: Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvio ja
investoinnit
Esittelijä: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi
Kinnunen, puh. 0440 555 250
Ehdotus:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä
käyttösuunnitelman määrärahat, tuloarviot ja investointiohjelman
alle 100 000 euron hankkeet edellä mainittujen euromäärien
mukaisesti.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukaan.

---

Ptk:n tark.
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Perusopetuksen ja lukioiden tuntikehys lukuvuonna 2021-2022
102/12.00.01/2021
KSL § 7
Valmistelija: koulutuspäällikkö Timo Tenhunen, puh. 0440 555
332
Loviisan kaupungin hallintosäännön 29 § 1 mukaan kasvatus- ja
sivistyslautakunta päättää perusopetuksen ja lukioiden
tuntikehyksestä.
Tuntikehys on suunniteltu kaupunginvaltuuston 16.12.2020 § 107
hyväksymän talousarvion, taloussuunnitelman ja
henkilöstösuunnitelman perusteella.
Koulutuspäällikkö on yhdessä rehtoreiden kanssa käsitellyt
tuntikehystä. Lähtökohtana suunnittelussa on ollut opetusryhmien
koko, opetusryhmien lukumäärä, erityisopetus, vaativan erityisen
tuen oppilaiden määrä, A1-kielen opetus ja S2-opetus.
Lukuvuoden 2020-21 perusopetuksen tuntikehys on 3 177 tuntia.
Yllä mainittujen seikkojen perusteella lukuvuoden 2021-22
tuntikehyksen tarve on vähintään sama, mutta kun kehyksessä on
huomioitu yhden opettajanviran väheneminen ehdotettu
tuntimäärä on 3 153.
Lukio-opetuksen tuntimäärään vaikuttaa muun muassa kahden
opetussuunnitelman samanaikainen käyttö sekä erityisopetuksen ja
opinto-ohjauksen tarve.
Perusopetuksen tuntikehysehdotus lukuvuodeksi 2021-22
verrattuna lukuvuoteen 2020-21:
lv 2021-22
Vuosiluokat 1-6
1443
Vuosiluokat 7-9
1000
Erityisluokkaopetus, sopu, toi/vom, S2
Laaja-alainen erityisopetus
Tukiopetus__________________________
Yhteensä

lv 2020-21
1467
1000

453
453
231
231
________26 ________26
3177
3153

Lukioiden tuntikehysehdotus lukuvuodeksi 2021-22 verrattuna
lukuvuoteen 2020-21:
lv 2021-22 lv 2020-21
Lukiot sisältäen osa-aikaisen erityisopetuksen
418
418

Ptk:n tark.
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Kasvatus- ja sivistyslautakunnan hyväksyttyä perusopetuksen ja
lukioiden tuntikehyksen hallintosäännön 37 § 5 mukaan
koulutuspäällikkö päättää tuntikehyksen jaosta koulujen välillä
kuultuaan rehtoreita.
Esittelijä: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi
Kinnunen, puh. 0440 555 250
Ehdotus:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen ja
lukioiden tuntikehyksen lukuvuodeksi 2021-2022.
Käsittely
Lautakunta hyväksyi teknisenä korjauksena suomenkielisen
esityslistan tuntikehysehdotus-taulukon ensimmäisen sarakkeen
otsikon vuosilukujen korjauksen. Otsikon pitää kuulua ”lv
2021-22”.

Päätös:
---

Ptk:n tark.

Päätös ehdotuksen mukaan.
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27.01.2021

Opetushenkilöstön lomautus vuonna 2021
103/00.01.01/2021
KSL § 8
Valmistelijat: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi
Kinnunen, puh. 0440 555 250 ja koulutuspäällikkö Timo
Tenhunen, puh. 0440 555 332
Kaupunginvaltuusto päätti kaupungin tasapainottamisohjelmasta
ja siihen liittyvistä talouden tasapainottamistoimenpiteistä
kokouksessaan 9.7.2020 (§ 62). Säästötoimenpiteisiin liittyen
valtuusto päätti muun muassa, että suurin osa kaupungin
henkilökunnasta lomautetaan kahdeksi viikoksi joko syksyllä 2020
tai vuoden 2021 aikana. Kahden viikon lomautukset on päätetty
toteuttaa syksyn 2020 tai kevään 2021 aikana siten, että
lomautukset koskevat noin 3/4 kaupungin henkilökunnasta.
Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien
osalta lomautukset on päätetty toteuttaa kevään 2021 aikana.
Erityisopettajat eivät kuulu lomautettavien joukkoon. Myöskään
määräaikaisessa tehtävässä olevia ei voi lomauttaa.
Valtion erityisavustukset
Koulutuksen vastuualue on hakenut ja saanut opetus- ja
kulttuuriministeriöltä seuraavat hankerahoitukset, yhteensä
484 850 euroa:
1. opetuksen toteuttamiseen kevään 2020 poikkeusolojen
vaikutusten tasaamiseksi valtion erityisavustusta 192 850 euroa
ajalle 1.8.2020-31.7.2021. Kaupungin omavastuuosuus on 5 %
(10 150 euroa).
2. esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin
292 000 euroa ajalle 1.8.2020-31.12.2021. Kaupungin
omavastuuosuus on 20 % (73 000 euroa).
Erityisavustusten ehdot
Opetus- ja kulttuuriministeriö (VN/20438/2020) on 15.9.2020
antanut tarkentavana ohjeena erityisavustuksen saaneille kunnille,
että rahoitus tulee palauttaa ministeriöön siltä osin, kun
lomautuksen vaikutukset kohdistuvat valtion erityisavustuksena
haettuihin toimintoihin.
Loviisa on ohjeiden lisäksi pyytänyt opetus- ja
kulttuuriministeriöltä tarkempaa tietoa lomautusten vaikutuksista

Ptk:n tark.
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hankerahoituksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei poikkea
antamistaan ohjeista. Esittelyssä olevat laskelmat perustuvat
näihin ohjeisiin. Opetushenkilöstön lomautus aiheuttaa
erityisavustuksen palautusperusteen.
Valtion erityisavustuksen käyttö
Valtion erityisavustuksen käytöstä neuvoteltiin sivistys- ja
hyvinvointikeskuksen johdon ja kaupunginjohtajan kesken
8.10.2020. Asia oli myös esillä kaupungin johtoryhmässä
12.10.2020, jolloin johtoryhmä hyväksyi, että perusopetukseen
voidaan valtion erityisavustuksen turvin hakea kahta määräaikaista
resurssiopettajaa ja yhtä tukihenkilöä.
Tasa-arvorahoitusta on myönnetty kunnille jo monen vuoden ajan,
joten rahoituksen kautta saadusta tuesta on muodostunut
vakiintunut toimintamuoto kunnissa. Tällä hetkellä koulutuksen
vastuualue käyttää erityisavustuksia täysmääräisesti, josta
tarvittava määrä tasa-arvoavustuksesta on laskettu riittävän myös
syyslukukaudelle 2021. Rahoituksen takaisinmaksu aiheuttaisi
suurta tuntikehyksen lisätarvetta.
Mahdollisten lomautusten vaikutukset ja haasteet
Perusopetuslakiin viitaten opetukseen osallistuvalla on työpäivinä
oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä
oppilaanohjausta.
Oppilaille on aina taattava turvallisuus ja opetussuunnitelmien ja
tuntijaon mukaisten oppiaineiden vähimmäistuntimäärien
toteutuminen jokaisena koulupäivänä. Oppilaita ei saa jättää
valvomatta ja oppilasryhmien enimmäismäärä ei saa ylittyä.
Viitaten käynnissä olevaan koronakriisiin ja siihen liittyviin
turvallisuussuosituksiin on lomautus mahdotonta toteuttaa
keväällä 2021. Suositukset koskevat muun muassa opetusryhmien
sekoittamista, yhdistämistä ja etäisyyksien huomioimista.
Suositukset ovat maanlaajuiset ja niistä ei voi poiketa paikallisesti.
Erityisavustusten ehdot eivät koske lukio-opetuksen opettajia ja
opiskelijat voivat lain perusteella opiskella myös etänä. Kuitenkin
tässäkin tapauksessa tulisi huomioida opiskelijoiden pitkät
etäopiskelujaksot keväällä ja joulukuussa 2020 ja tammikuussa
2021 ja niiden vaikutukset opintotuloksiin. Kahden, tai jopa neljän
viikon, ylimääräinen etäopiskelujakso huhti-toukokuussa
vaarantaa Loviisan kaupungin opiskelijoiden opintotuloksia ja
tulevaisuutta. Tämä valmistelu perustuu kuitenkin laskelmiin, että
lukio-opettajat lomautetaan.

Ptk:n tark.
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Toteutuneet lomautukset
Virkarehtorit, koulusihteerit, koulukuraattorit ja koulupsykologit
lomautettiin syyslukukaudella 2020. Koulunkäynninohjaajien työ
keskeytettiin keväällä 2020.
Talouslaskelmat
Vuoden 2021 talousarviokirjan sivulla 16 todetaan että:
"Lomautusten vaikutus vuodelle 2021 on arvioitu olevan
750 000 euroa, kohdistuen sivistys- ja hyvinvointikeskukseen.
Tässä vaiheessa ei vielä ole tietoa siitä, missä laajuudessa
opetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lomauttamiset ovat
toimeenpantavissa."
Koska molempien avustusten käyttö on aloitettu, kaupungille tulee
kustannuksia siitä huolimatta, että avustussummat palautetaan.
Syksyllä 2020 on käytetty yhteensä 89 000 euroa. Keväälle 2021
hankkeisiin on sidottu 304 000 euroa. Mikäli lomautukset
peruuntuvat, tasa-arvoavustuksesta jäisi syksylle 2021
käytettäväksi noin 175 000 euroa. Vuoden 2021 talousarvio
laadittiin siten, että mainittuja avustuksia ei huomioitu tuloissa.
Menoissa huomioitiin ne määrärahat, joita tarvittiin, jotta olisi
palkkamäärärahoja jo solmittuja palvelussuhteita varten. Varattu
määräraha on 99 060 euroa.
Edellä oleva huomioiden tarvitaan määrärahamuutoksia
seuraavasti:
- esiopetukseen 32 205 euron lisämääräraha, vuoden 2021
talousarviossa laskettu lomautusten laskennallinen säästövaikutus
- perusopetukseen 398 673 euron lisämääräraha, vuoden 2021
talousarviossa laskettu lomautusten laskennallinen säästövaikutus
- kehittämistoimintaan 484 850 euron lisämääräraha tuloihin
korona- ja tasa-arvo-hankkeiden avustuksia varten
- kehittämistoimintaan 380 000 euron lisämäärärahan korona- ja
tasa-arvo hankkeiden henkilöstökuluja varten.
Edellä luetellut määrärahamuutokset kasvattavat talousarvion
nettokustannuksia 326 000 eurolla. Mikäli lomautuksia ei peruuta
nettokustannukset kasvavat 205 000 eurolla.
Oheismateriaali:
Tarkentava ohje valtionavustuksen saajille 15.9.2020
(VN/20438/2020)
Esittelijä: Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi
Kinnunen, puh. 0440 555 250
Ehdotus:

Ptk:n tark.
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esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,
että
a) esi- ja perusopetuksen opetushenkilöstöä (opettajia ja
koulunkäynninohjaajia) ei vuonna 2021 lomauteta ja
b) vuoden 2021 talousarvio muutetaan seuraavilla
määrärahamuutoksilla:
Tehtäväalue
Esiopetus
Perusopetus
Kehittämistoiminta
Kehittämistoiminta

Tili
Henkilöstökulut, lisäys
Henkilöstökulut, lisäys
Henkilöstökulut, lisäys
Tuet ja avustukset, lisäys

Muutos
-32 205 €
-398 673 €
-380 000 €
+484 850 €

Käsittely
Lautakuntakunta hyväksyi teknisenä korjauksena sihteerin
luettelemat korjaukset ruotsinkieliseen valmistelutekstiin.
Lautakunta hyväksyi teknisenä korjauksena -/+ -etumerkkien
lisäämisen päätösehdotuksen Muutos-sarakkeeseen siten, että
kulut merkitään miinus –merkillä ja tulot plus –merkillä
Lautakunta totesi, että kaupungille on toimitettu seuraavat
kasvatus- ja sivstyslautakunnalle osoitetut kirjelmät:

26.1.2021 toimitettu kirjelmä allekirjoittajina seuraavien
vanhempainyhdistysten edustajat: Harjurinteen
yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys Länkkärit ry,
Lovisavikens Hem och Skola r.f, Generalshagens Hem och
Skola r.f, Ruotsinpyhtään Kirkonkylän koulun
vanhempainyhdistys ry, Koskenkylän koulun
vanhempainyhdistys ry, Föräldraföreningen vid Forsby
Skola r.f., Bildande nöjen r.f. utskottet för Hem och Skola
vid Haddom skola, Sävträsk Hem och Skola r.f

27.1.2021 toimitettu kirjelmä allekirjoittajina: Eveliina
Passi, plm JUKO ry, Alexander Smeds, OAJ:n Loviisan
paikallisyhdistys ry:n pj, Kirsi Nurkkala, Loviisan OAY ry:n
pj
Laura Hyppölä ehdotti yksimielisen lautakunnan kannattamana,
ettei lukio-opettajia lomauteta. Tämä tarkoittaa, että ehdotuksen a)
-kohtaan ”esi- ja perusopetuksen”-tekstin jälkeen lisätään teksti
”sekä lukio-opetuksen” ja lukio-opettajien lomautuksesta laskettu
laskennallinen säästö 62 255 euroa lisätään kolmantena rivinä
ehdotuksen määrärahamuutostaulukkoon; Tehtäväalue: Lukiot,
Tili: Henkilöstökulut, lisäys, Muutos: 62 255 €.
Liite 1: kirjelmä vanhempainyhdistyksiltä
Liite 2: kirjelmä Eveliina Passilta JUKO ry:ltä ensimmäisenä
allekirjoittajana

Ptk:n tark.
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Edellä mainittujen seikkojen vuoksi kasvatus- ja sivistyslautakunta
päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että
a) esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen opetushenkilöstöä
(opettajia ja koulunkäynninohjaajia) ei vuonna 2021 lomauteta ja
b) vuoden 2021 talousarvio muutetaan seuraavilla
määrärahamuutoksilla:
Tehtäväalue
Esiopetus
Perusopetus
Lukiot
Kehittämistoiminta
Kehittämistoiminta

---
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Tili
Henkilöstökulut, lisäys
Henkilöstökulut, lisäys
Henkilöstökulut, lisäys
Henkilöstökulut, lisäys
Tuet ja avustukset, lisäys

Muutos
-32 205 €
-398 673 €
-62 255 €
-380 000 €
+484 850 €
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27.01.2021

Viranhaltijapäätökset
KSL § 9
Valmistelija ja esittelijä: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Kirsi Kinnunen, puh 0440 555 250
Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa
päätöksistään:
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
- hankintapäätös § 1
- henkilöstöpäätös §1
Koulutuspäällikkö
- hallintopäätös § 40, § 1
-henkilöstöpäätös § 132, § 1
Varhaiskasvatuspäällikkö
- henkilöstöpäätös § 54, § 1
Liite 3: viranhaltijapäätökset
Ehdotus:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja
ilmoittaa, ettei se kuntalain 92 §:n nojalla käytä otto-oikeuttaan.

Päätös:

Päätös ehdotuksen mukaan.

---

Ptk:n tark.
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Tiedoksi
KSL § 10
Päätös:
---
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Muut asiat
KSL § 11
Ehdotus:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta merkitsee kokouksessa esitetyt
muut asiat tiedokseen.

Päätös:

Ei ollut muita asioita.

---
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Kokouksen päättäminen
KSL § 12
Päätös:
---
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