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Talousarvion 2019 muuttaminen, perusopetuksen lisämääräraha
10/02.02.00/2018
Lanu 07.05.2019 § 32

Lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 19.3. jakanut kouluille tuntikehyksen 6650,2, tuntia. Se on riittävä opetusryhmien muodostamiseen ja opetuksen järjestämiseksi. Henkilöstökyselyissä sekä henkilöstön (opettajien, ohjaajien
ja rehtoreiden) tekemissä läheltä piti -ilmoituksissa on kuitenkin tullut esille, että
pahoinvointi koulun arjessa on lisääntynyt. Kouluissa tarvitaan yhä enemmän niitä aikuisia, jotka voivat antaa lapsille ja nuorille aikaa ja tukea vaikeissa tilanteissa. Tämä on myös sitä varhaista ja ennaltaehkäisevää työtä, jolla pyritään välttämään ja jopa estämään kaikista raskaimmat lastensuojelulliset toimenpiteet.
Opettajan on mahdotonta irrottautua oppitunnilta tukemaan oppilasta, joka ei
pysty tulemaan tunnille tai keskittymään opiskeluun. Haastavat tilanteet vaativat
kouluun erilaista henkilöstöä ja resurssointia, jotta kaikkien hyvinvointia voidaan
edistää.
Perusopetukseen esitetään palkattavaksi lisämäärärahalla kaksi opettajaa, jolla
mahdollistettaisiin joustavat opetusjärjestelyt Kuoppanummen koulussa sekä 10
ohjaajaa, jolla vastattaisiin mm. läheltä piti -ilmoituksissa esille nousseisiin haastaviin tilanteisiin.
Vihdin kunnan Nuorisopalvelut on valmistellut kohdennetun moottorikerhon toteuttamista yhteistyössä Vihdin Urheiluautoilijat ry:n kanssa. Moottorikerhoa on
suunniteltu toteutettavaksi kunnan näkökulmasta palvelunostona. Lukuvuoden
2019 – 2020 ajan kestävästä kerhosta kohdistuu kunnalle 10.000€ kustannus.
Kerho kokoontuu 1 – 2 kertaa viikossa. Kerhon tavoitteena on tarjota mielekästä
harrastusmaista tekemistä mopoilusta kiinnostuneille vihtiläisille nuorille. Moottorikerhon kustannukset oli tarkoitus kattaa Aluevalvontaviraston (AVI) myöntämän harrastusryhmäavustuksen avulla. Avustus jäi kuitenkin ennakoitua pienemmäksi. Aloite moottorikerhon toteuttamiseksi on tullut vihtiläisiltä nuorilta ja tarve sen toteuttamiseen on suuri. Moottorikerhon toteuttaminen vaatii 5.000€, jota esitetään nuorisopalveluiden lisätalousarvioon.
Liitteet

Lisätalousarvio

Valmistelija

Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5239

Esittelijä

Opetuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta esittää perusopetuksen henkilöstökuluihin liittyvää
lisätalousarviota kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle ja toivoo, että lisätalousarvio myönnetään 3.6.2019 olevassa kunnanvaltuuston kokouksessa, jotta
tarvittavat opettajien ja ohjaajien tehtävät voidaan täyttää ennen syksyllä alkavaa lukuvuotta. Yksityiskohtainen lisätalousarvio perusteluineen on tämän pykä-
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län liitteenä.
Lisäksi lasten ja nuorten lautakunta esittää nuorisopalveluille 5 000 euron
lisämäärärahaa moottorikerhon toteuttamiseen.
Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Kh 20.05.2019 § 72
Vuoden 2019 huhtikuun ennusteen mukaan koko Vihdin kunnan tuloslaskelman
alijäämäksi on muodostumassa noin viisi miljoonaa euroa. Kasvavaan alijäämään
vaikuttavat erityisesti Kuntaliiton verokehikon verotuloennusteen jääminen talousarviosta sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen huhtikuun ennusteen mukainen talousarvion ylittäminen. Jokainen myönnetty lisämääräraha kasvattaa
alijäämää suoraan myönnetyn lisämäärärahan verran. Vaikutus kertaantuu myös
tulevissa talousarvioneuvotteluissa. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden lisätalousarvion hyväksymisestä seuraa kunnan alijäämän kasvaminen noin 162 000
eurolla vuonna 2019. Myös tulevien vuosien menot kasvavat vastaavasti.
Lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 7.5.2019 hyväksynyt perusopetuksen ja nuorisopalveluiden lisätalousarvion, jossa päätettiin esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle perusopetuksen henkilöstökuluihin lisämäärärahaa vuodelle 2019 157 000 euroa ja nuorisopalveluiden toimintaan vuodelle 2019 5 000 euroa moottorikerhon toteuttamiseen. Lasten ja nuorten lautakunnan esityksen liitteessä oli myös esitetty kustannuksia vuodelle 2020, joita
tullaan koko lukuvuotta koskevan toiminnan jatkumon kannalta esittämään talousarviokäsittelyn 2020 yhteydessä.
Perusopetuksen lisämääräraha on tarkoitus käyttää nyt akuutisti kevään aikana
ja seuraavan lukuvuoden suunnittelun jälkeen esille nousseisiin haasteisiin, jotka
liittyvät toiminnan sekä turvalliseen että sujuvaan järjestämiseen. Lisämäärärahaesityksen tarkemmat perustelut on kuvattu lautakuntakäsittelyn oheismateriaalissa.
Kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa esitettyihin määrärahalisäyksiin tulee
suhtautua kriittisesti. Lasten ja nuorten lautakunnan päätöksessä ei lisämäärärahalle ole esitetty selkeitä ja yksilöityjä perusteluita siten, kun tilanteen osalta olisi
tarkoituksenmukaista. Ilman päätöksentekoon olennaisesti vaikuttavia, selkeästi
esitettyjä tunnuslukuja mm. oppilasmäärien kehittymisestä, tuntiresurssoinnin
muuttumisesta, avustajamäärien kehittymisestä, ryhmäkoosta sekä kuvausta lisäresurssin tarkemmasta käyttötarkoituksesta ei perusteltua esitystä lisämäärärahan myöntämisestä ole kuvatussa taloudellisessa tilanteessa mahdollista tehdä.
Oheismateriaali

Perusopetuksen lisämäärärahaesitys

Valmistelija

Erkki Eerola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5231

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
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- palauttaa asian lasten ja nuorten lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi;
- edellyttää, että ennen asian uudelleen käsittelyä lautakunta selvittää esittelytekstissä kuvatut tunnusluvut, niiden vaikutuksen opetuksen järjestämiseen
ja laatii opetuksen strategisen kehittämissuunnitelman; sekä
- kehottaa lasten ja nuorten lautakuntaa edistämään nuorisopalveluiden moottorikerhohanketta toimielimen talousarvioon varatuilla määrärahoilla.
Käsittely

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa toista kohtaa
siten, että opetuksen strategisen kehittämissuunnitelman valmistelua jatketaan,
sekä lisätään tarkasteluun vaihtoehtoiset toteutusmallit. Kunnanhallitus hyväksyi
kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti
-

palauttaa asian lasten ja nuorten lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi;

-

edellyttää, että ennen asian uudelleen käsittelyä lautakunta selvittää esittelytekstissä kuvatut tunnusluvut, niiden vaikutuksen opetuksen järjestämiseen, vaihtoehtoiset toteutusmallit ja jatkaa opetuksen strategisen kehittämissuunnitelman valmistelua; sekä

-

kehottaa lasten ja nuorten lautakuntaa edistämään nuorisopalveluiden
moottorikerhohanketta toimielimen talousarvioon varatuilla määrärahoilla.

Kunnanhallitus piti neuvottelutauon klo 19.04 - 19.17.
----------------------------------Lanu 28.05.2019 § 33

Lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 19.3.2019 päättänyt koulukohtaisen tuntikehyksen jakamisesta. Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 6650,2
tuntia lukuvuoden 2019-2020 opetuksen järjestämiseen. Opetuksen järjestämisen perusopetuslain ja opetussuunnitelman mukaisesti lukuvuonna 2019-2020
on tuonut esille haasteita niin resurssien, tilojen kuin turvallisen oppimisympäristön suhteen. Oppilasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti ja opetustulojen riittämättömyys erityisesti Nummelan alueella on johtanut siihen, että Nummelan koulun
6-luokkalaiset opiskelevat Nummelanharjun koulussa siihen saakka, kunnes Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus valmistuu. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on päättänyt lasten ja nuorten lautakunnan esityksen mukaisesti sijoittaa
tilaelementtejä Kuoppanummen koulun alueelle, jotta Nummelan alueen oppilaat voidaan sijoittaa oman oppilaaksiottoalueensa kouluun.
Esi-, perus- ja lukio-opetuksen oppilasmäärät tilastoidaan vuosittain samana päivänä, joka on 20.9. Lautakunta hyväksyy vuosittain esi-, perus- ja lukio-opetuksen
toiminta- ja lukuvuosisuunnitelmat. Näistä suunnitelmista laaditaan kuntatasoiset tilastotiedot, jotka ovat lautakunnan päätöksen liitemateriaalina. (Oheismateriaali 1 Taulukko oppilasmäärien kehittymisestä).
Vihdin kunnan taloudellinen tilanne on haasteellinen: vuoden 2019 huhtikuun
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ennusteen mukaan koko Vihdin kunnan tuloslaskelman alijäämäksi on muodostumassa noin viisi miljoonaa euroa. Kasvavaan alijäämään vaikuttavat erityisesti
Kuntaliiton verokehikon verotuloennusteen jääminen talousarviosta sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen huhtikuun ennusteen mukainen talousarvion ylittäminen. Kunnan alijäämän merkittävä lisääntyminen on ollut lautakunnan tiedossa, kun esitys lisätalousarviosta on tehty. Perusopetus on kunnan lakisääteinen
tehtävä, joka kunnan on järjestettävä perusopetuslain ja opetussuunnitelman
mukaisesti, lisäksi laki edellyttää sen, että oppimisympäristö on turvallinen oppilaille sekä työntekijöille. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion ylittämiselle ei ole yhteyttä kunnan lakisääteisen tehtävän järjestämiseen. Tosin, erityisesti lastensuojelukustannusten kasvu Perusturvakuntayhtymä Karviaisesta ilmentää lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymistä, joka on havaittavissa varhaiskasvatuksessa sekä perus- ja lukio-opetuksessa.
Se, että lapset, nuoret ja perheet, voivat huonosti, ei ole ainoastaan Vihdin kunnassa ilmenevä asia, vaan laajempi ajan ilmiö. Etelä-Suomen aluehallintoviraston
(ESAVI) Sivistystoimen turvallisuutta edistävällä yhteistyöryhmässä on tullut toistuvasti esiin huoli lapsista, jotka sairautensa tai oireilunsa vuoksi eivät saa riittää
ja oikea-aikaista kasvatusta ja opetusta, johon heillä on lakien suomat oikeudet.
Lisäksi kaikilla lapsilla, nuorilla ja kasvatusympäristöissä työskentelevillä on oikeus turvalliseen kasvu-, oppimis- ja työympäristöön. Edellä mainittu työryhmän
on 10.5.2019 lähestynyt kirjeellä eri tahoja tuodakseen esille ne epäkohdat, joita
tällä hetkellä on ja lisäksi kirjeessä on painotettu sitä, että kuntien, joiden lakisääteinen tehtävä on järjestää varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, on mahdollistettava opetuksen ja kasvatuksen järjestäminen. Lainaus kirjeestä:
”Lasten ja nuorisopsykiatrian esikoissairaanhoidon hoitoyksikön mukaan lapsi voi
olla liian sairas hoidettavaksi. Saman lapsen odotetaan osallistuvan täysiä päiviä
opetukseen tai varhaiskasvatukseen, vaikka lapsella ei ole psyykkisen oireilunsa
vuoksi kykyä tähän. opetuksen- ja hoidonjärjestäjä on velvollinen järjestämään
lapselle opetusta ja kasvatusta sekä samalla ohjaamaan oireilevaa lasta ja hänen
perhettään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin. Myös sijaishuollossa
on pitkään kipuiltu siitä, että psyykkisesti oireilevat lapset kotiutetaan hoidosta
lastenkotiin kesken kuntoutumisen. Lastenkotien mahdollisuudet vastata psyykkisen hoidon tarpeisiin ovat rajalliset, sillä ne eivät ole terveydenhuollon yksiköitä- näissä tapauksissa koulu usein toteaa, ettei lapsi tai nuori ole koulukuntoinen.
Jos kaikki kunnat eivät asianmukaisesti hoida opetuksen järjestämisvelvollisuuttaan, suuri vaara on, että näin lapsi tai nuori jää vaille asianmukaista perusopetusta ja tarvitsemaansa sairaanhoidollista kuntoutusta.”
Vihdin kunnan henkilöstöraportti on kunnan valtuuston käsittelyssä kesäkuussa.
Henkilöstöraportissa seuraan henkilöstön sairauspoissaoloja, niiden syitä sekä sitä, miten ne jakautuvat eri ammattiryhmien välillä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet viime vuosina ja varhaiskasvatus on pyrkinyt löytämään erilaisia keinoja, joilla voidaan lisätä työhyvinvointia sekä sitä, että
henkilöstön poissaolot vähenevät. Eräs työhyvinvointia parantava tekijä on ollut
neljännen kasvatushenkilön lisääminen lapsiryhmään. Tällä toimenpiteellä on pyritty vastaamaan siihen kunnan järjestämisvelvollisuuteen, josta aluehallintoviraston kirjeessä mainitaan.
Vihdin kunnan henkilöstökyselyissä sekä henkilöstön, erityisesti opettajien, ohjaajien ja rehtoreidentekemissä läheltä piti -ilmoituksissa on kuitenkin tullut esille, että pahoinvointi koulun arjessa on lisääntynyt juuri niistä syistä, joita kuvaPtk tark.
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taan aluehallintoviraston kirjeessä.
Vihdin kunnan henkilöstöraportti on esitelty kunnanhallituksessa 18.3.2019/ 47
ja siinä todetaan:
”Työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2018 kuusi kertaa. Kokouksissa seurattiin työyhteisöjen tilaa läpikäymällä mm. tehtyjen työpaikkakäyntien raportit suosituksineen ja niihin liittyvien työsuojelun antamat kehotukset ja työsuojelun seurantakäyntien raportit sekä läheltä piti ja turvallisuus-havainto-ilmoitukset. Ilmoituksia tehtiin vuoden 2018 aikana yhteensä 1533 kpl. Ilmoituksia tuli Alueelta 1
(infra- ja tukipalveluiden sekä kierrätyskeskuksen työntekijät) 23 kpl, Alueelta 2
(opettajat, kuraattorit, lastentarhanopettajat ja kunnan esimiehet) 771 kpl ja Alueelta 3 (iltapäiväkerho- ja kouluohjaajat, muu varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut,
lasten ja nuorten hyvinvointi, toimistoyöntekijät ja kunnan organisaation asiantuntijat) 739 kpl. Ilmoituksista yhteensä 85,3 % tuli opetuksesta ja 11,3 % varhaiskasvatuksesta. Tapahtumissa korostuivat väkivallan uhkatilanteet henkilöstöä
kohtaan. Aihe nousi esille myös koulujen ja päiväkotien työhyvinvointikyselyn
työyksikkökohtaisissa vastauksissa.”
Vihdin kunnan vuoden 2018 talousarviokirjassa on selostettu opetuksen järjestäjän tehtävistä sekä tekijöistä, jotka vaikutta opetuksen järjestämisen suunnitteluun. Seuraava teksti on vuoden 2018 talousarviovalmistelusta ja siinä viitataan
nimenomaan lukuvuoden 2018-2019 valmisteluun. Vastaavat haasteet toistuvat
opetuksen järjestelyn suunnittelussa alkavana lukuvuonna 2019-2020.
”Perusopetuslaissa säädetään, että kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuus-ikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Opetus järjestetään valtioneuvoston hyväksymän tuntijaon ja Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Kuntatasoinen opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016
ja se on luettavissa Vihdin kunnan nettisivuilta.
Perusopetuksen järjestämisen edellytyksenä on, että opetukseen osoitetut resurssit mahdollistavat opetus-suunnitelman mukaisen opetuksen. Koulun tehtävä
on toteuttaa opetussuunnitelmaa ja kunnan tehtävä on taata resurssit opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. Perusopetuksen järjestämistä
ohjaa perusopetuslaki, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, tuntijako
sekä paikallinen opetus-suunnitelma.
Perusopetuksen resurssi, johon sisältyy opettajien (=tuntikehys), kouluohjaajien (
=kouluohjaajaresurssi), kuraattorien sekä koulusihteerien sekä hallinnon henkilöstömenot muiden kuluerien lisäksi. Opettajien ja kouluohjaajien henkilöstömenot muuttuvat lukuvuosittain, koska opetuksen järjestämiseen vaikuttaa ope-tussuunnitelma, oppilasaines sekä opetusta varten käytettävät tilat. Opettajien henkilöstömenot, joista käytetään termiä tuntikehys, on talousarvion yhteydessä aina arvio, koska talousarviokehys määritellään kunnan kokonaistalouden kannalta
suotuisaksi ja koska tavoitteena on laatia perusopetuksen tuntikehys niin, että se
pysyy annetussa määrärahakehyksessä.
Vuoden 2018 talousarviossa määritellään lukuvuoden 2018 -2019 tuntikehys,
huomattava on, että uudet esikoululaiset ovat juuri aloittaneet opiskelunsa esiopetuksessa. Se, kuinka paljon erityistä tukea (= erityisopetusresurssia) on koulunsa aloittaville varattava, ei ole tiedossa talousarvion kehyksen tai talousarvioesi-tyksen laadintavaiheessa. Talousarviovalmistelun aikana ei myöskään ole tiePtk tark.
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dossa, onko kuntaan tulossa uusia lastensuojeluyksiköitä tai vastaavia laitoksia,
joissa on yleensä useita erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.
Perusopetuksen tuntikehys tarkentuu koulukohtaisesti vasta sen jälkeen, kun
koulukohtaisia tulevan lukuvuoden suunnitelmia aletaan laatia ja kun tulevat ensimmäisen luokan oppilaat ovat ilmoittautuneet kouluun. Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy koulukohtaiset resurssit eli tuntikehyksen maaliskuussa.
Vihdin kunnassa noudatetaan lähikouluperiaatetta, mikä edellyttää, että jokaisella koululla on oma koulu-kohtainen tuntikehyskiintiö koulukohtaisen erityisen
tuen opetuksen järjestämiseen. Lähikouluperiaatteen mukaisesti erityistä tukea
tarvitsevin oppilaiden opetus järjestetään lapsen lähikoulussa. Kouluille on haluttu taata myös oma pedagoginen vapaus järjestää opetus koulun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.”
Lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 7.5.2019 hyväksynyt yksimielisesti perusopetuksen ja nuorisopalveluiden lisätalousarvioesityksen, jossa päätettiin esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle perusopetuksen
henkilöstökuluihin lisämäärärahaa vuodelle 2019 157 000 euroa ja nuorisopalveluiden toimintaan vuodelle 2019 5 000 euroa moottorikerhon toteuttamiseen.
Lasten ja nuorten lautakunnan esityksen liitteessä oli myös esitetty kustannuksia
vuodelle 2020, joita tullaan koko lukuvuotta koskevan toiminnan jatkumon kannalta esittämään talousarviokäsittelyn 2020 yhteydessä. Vihdin kunnanhallitus on
palauttanut asian uudelleen lautakuntavalmisteluun.
Lautakuntavalmistelussa on pyritty kuvaamaan pyydetyt tunnusluvut, joita ovat
1. oppilasmäärien kehittyminen, oheismateriaali 1 Taulukko oppilasmäärien
kehittymisestä vuosina 2010-2018, oppilasmäärien seurannassa käytetään
tilastointipäivän ( 20.9.) lukua
2. Tuntikehysresursointi, oheismateriaali 2 Tuntikehysresursointi
3. Kouluohjaajien (=avustajien tuntimäärät)
4. Ryhmäkoot ja kuvaus lisämäärärahan käytöstä sekä vaihtoehtoiset toteutusmallit
Vihdin kunnan sivistyspalveluissa valmistellaan kunnan strategian mukaisia kehittämissuunnitelmia. Tavoitteena on, että kehittämissuunnitelmat ovat kommentoitavana syksyn 2019 aikana. Varhaiskasvatuksen, opetuksen, nuorisopalveluiden sekä opiskeluhuollon kehittämissuunnitelmat esitellään lautakunnalle
11.6.2019 olevassa kokouksessa.
Oheismateriaali

1) Taulukko oppilasmäärien kehittymisestä
2) Tuntikehysresursointi
3) Kouluohjaajien (=avustajien tuntimäärät)
4) Ryhmäkoot ja kuvaus lisämäärärahan käytöstä sekä vaihtoehtoiset toteutusmallit
5) Aluehallintoviraston kirje 10.5.2019: Psyykkisesti oirehtiva lapsi – arjen haasteita varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Valmistelija

Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340
Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5239

Esittelijä
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Koska oheismateriaali 4 Ryhmäkoot ja kuvaus lisämäärärahan käytöstä sekä vaihtoehtoisista toteutusmalleista osoittaa, että
- hankerahoituksella pystytään toteuttamaan ne opetusjärjestelyt, joihin hankerahaa on haettu ja johon hankeraha täytyy kohdistaa (hankerahalla toteutetut resurssilisäykset on merkitty sinisellä)
- lisämääräraha kahden opettajan ja 10 ohjaajan palkkaamiseen kohdistuu (lisämäärärahalla toteutettava opetus ja ohjaus on merkitty vihreällä)
- mikäli lisämäärärahaa ei myönnetä, merkitsee se sitä, että opetusryhmäkokoa suurennetaan ja ohjaajamäärää vähennetään taulukon mukaisesti
lautakunta esittää edelleen lisätalousarviota opetuksen järjestämiseksi lukuvuodeksi 2019-2020.
Mikäli kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto myöntävät lisämäärärahan esitettyihin
tehtäviin, kunnanhallitus myöntää myös täyttöluvat näihin tehtäviin, jotta rekrytointi saadaan välittömästi käyntiin.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Käydyn keskustelun pohjalta sivistysjohtajan tekemä muutosehdotus:
Esitetään lisätalousarviota opetuksen järjestämiseksi siten, että lisämääräraha
myönnetään yhden opettajan (klinikkaopettaja Kuoppanummelle) ja seitsemän
ohjaajan palkkaamiseksi. Kustannukset 2019 osalta ovat 102 250 euroa.
Jari Toivanen Tuija Hyvösen kannattamana olivat sivistysjohtajan alkuperäisen
ehdotuksen kannalla. Koska oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa ehdotusta
suoritettiin puheenjohtajan johdolla äänestys.
Esittelijän alkuperäinen ehdotus=jaa
Esittelijän muutettu ehdotus=ei
Jaa sai 2 ääntä (Toivanen, Hyvönen)
Ei sai 6 ääntä (Ripatti, Heino, Nuotio, Seppälä, Takanen, Viherkanto)
Äänestyksen tuloksena Lasten ja nuorten lautakunta päätti hyväksyä äänin 2 – 6
esittelijän muutosesityksen.

Päätös

Lautakunta päättää esittää lisätalousarviota opetuksen järjestämiseksi siten, että
lisämääräraha myönnetään yhden opettajan (klinikkaopettaja Kuoppanummelle)
ja seitsemän ohjaajan palkkaamiseksi. Kustannukset 2019 osalta ovat 102 250
euroa.

----------------------------------Kh 03.06.2019 § 95
Lasten ja nuorten lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi perusopetuksen 102 250 euron suuruista lisämäärärahaa opetuksen järjestämiseksi syyslukukaudella 2019. Koko vuoden osalta esityksen kustannusvaikutus on 265 000 euroa.
Oheismateriaali
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1) Taulukko oppilasmäärien kehittymisestä
2) Tuntikehysresursointi
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3) Kouluohjaajien (=avustajien tuntimäärät)
4) Ryhmäkoot ja kuvaus lisämäärärahan käytöstä sekä vaihtoehtoiset toteutusmallit
5) Aluehallintoviraston kirje 10.5.2019: Psyykkisesti oirehtiva lapsi – arjen haasteita varhaiskasvatuksessa ja koulussa
Valmistelija

Erkki Eerola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5231

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1) esittää kunnanvaltuustolle, että se ottaa tämän asian kiireellisenä käsiteltäväkseen Kuntalain 95 §:n mukaisesti;
2) esittää kunnanvaltuustolle, että lasten ja nuorten lautakunnan määrärahoihin
tehdään lautakunnan esittämä 102 250 euron lisäys. Lasten ja nuorten lautakunnan sitova toimintakate -56 665 725 euroa, lisäys 102 250 euroa. Uusi sitova toimintakate -56 767 975 euroa;
3) myöntää ehdollisen täyttöluvan määräaikaisen erityisopettajan ja seitsemän
määräaikaisen kouluohjaajan palkkaamiseen, mikäli ehdotettu lisämääräraha
hyväksytään; ja
4) tarkastaa tämän asian kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti
1) esittää kunnanvaltuustolle, että se ottaa tämän asian kiireellisenä
käsiteltäväkseen Kuntalain 95 §:n mukaisesti;
2) esittää kunnanvaltuustolle, että lasten ja nuorten lautakunnan määrärahoihin
tehdään lautakunnan esittämä 102 250 euron lisäys. Lasten ja nuorten
lautakunnan sitova toimintakate -56 665 725 euroa, lisäys 102 250 euroa.
Uusi sitova toimintakate -56 767 975 euroa;
3) myöntää ehdollisen täyttöluvan määräaikaisen erityisopettajan ja seitsemän
määräaikaisen kouluohjaajan palkkaamiseen, mikäli ehdotettu lisämääräraha
hyväksytään; ja
4) tarkastaa tämän asian kokouksessa.

-----------------------------------
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Pöytäkirjan muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
95
Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen, jonka saa pyydettäessä Vihdin
kunnan kirjaamosta , osoitteesta Vihdin kunta, kirjaamo, PL 13, 03101 Nummela (käyntiosoite: Asemantie 30), sähköposti:
kunnanvirasto@vihti.fi, puh. (09) 4258 3000.
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