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Pietikäinen Susanna
Tapio Sinikka
Kniivilä Soili
Rajamäki Sirkku
Harju Ella

johtava rehtori, esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
khall:n edustaja
nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

22- 28

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jukka Hakamaa

Susanna Pietikäinen

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa 29.4.2020
Allekirjoitus

Taneli Perkiö
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Katri Soisalo

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi perjantaina 30.4.2020 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

johtava rehtori

Susanna Pietikäinen
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Sivltk 22 §

PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Sivltk 23 §
Sivistyslautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan
kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan
nähtävänä oloaikaa.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taneli Perkiö ja Katri Soisalo.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivistyslautakunta

29.4.2020

Sivu

31

YHTENÄISKOULUN APULAISREHTORIN VIRAN AUKIJULISTAMINEN
Sivltk 24 §
Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin tehtäviä hoitanut viranhaltija on ilmoittanut 20.4.2020
eroavansa virastaan 1.8.2020 alkaen. Hallintosäännön 70 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää viran tai virkasuhteen julistamisesta haettavaksi.
Kunnanhallitus on myöntänyt 20.4.2020 § 85 täyttöluvan virkaan 1.8.2020 alkaen.
Yhtenäiskoulun apulaisrehtori toimii yläkoulun henkilöstön lähiesimiehenä ja huolehtii yläkoulun ja lukion päivittäisestä toiminnasta.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560363.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää
1) julistaa yhtenäiskoulun apulaisrehtorin viran haettavaksi
2) viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n ja 5 §:n mukainen kelpoisuus sekä riittävä kokemus viran tehtäväalueelta
3) nimeää haastattelutoimikunnan, joka tekee lautakunnalle ehdotuksen valittavasta henkilöstä

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja haastattelutoimikuntaan nimettiin sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jukka Hakamaa, varapuheenjohtaja Heli Katajamäki, lautakunnan jäsenistä Katri Soisalo ja Juha Ahoketo, johtava rehtori ja kunnanjohtaja.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SOPIMUKSEN PURKAMINEN KOSKIEN OIKEUTTA KÄYTTÄÄ SOPIJAOSAPUOLTEN JÄRJESTÄMIÄ PERUSOPETUSPALVELUITA
Sivltk 12.12.2019 § 51
Isonkyrön kunta ja Vaasan kaupunki ovat tehneet 17.6.2013 sopimuksen Isonkyrön
kunnassa asuvan oppilaan oikeudesta saada perusopetuspalveluita Vaasan kaupungista ja Vaasan kaupungissa asuvalle oppilaalle oikeuden saada palveluita Isonkyrön kunnasta.
Talousarvion 2020 laadinnan yhteydessä on Isonkyrön kunnan sivistyspalveluiden
tavoitteeksi asetettu selvittää Savilahden pienryhmässä opiskelevien oppilaiden
opetuksen järjestäminen kotikunnassa. Monelle perheelle olisi tärkeää, että lapset
voisivat käydä vuosiluokat 0-9 omassa kotikunnassaan.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560 363
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että sopimus koskien oikeutta
käyttää sopijaosapuolten järjestämiä perusopetuspalveluita irtisanotaan päättymään
31.7.2020.
Irtisanomisaikana kartoitetaan mahdollisuus uuden sopimuksen solmimiseen Vaasan kaupungin kanssa tai vaihtoehtoisesti palvelun tuottaminen omana toimintana
1.8.2020 alkaen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 13.1.2020 § 9
Oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille jaetaan voimassa oleva sopimus.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Sivltk 29.4.2020 § 25
Neuvotteluiden jälkeen on päädytty tuottamaan perusopetuspalvelut omana toimintana, mitä varten tulee vuokrata soveltuvat tilat siihen saakka, kunnes kunnan omia
tiloja vapautuu toiminnan järjestämistä varten. Hallintosäännön § 33 mukaan sivistyslautakunta päättää erityisluokkien perustamisesta. Tilojen kartoituksessa toimin-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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taan soveltuvat tilat löytyivät Kyröön Tuvalta, jonka omistaa Kyrönmaan Vanhaintuki
ry. Sivistyspalveluiden toiminnan järjestämiseen tarvitaan kiinteistön tiloista
150,57 m2.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää perustaa yhtenäiskoulun erityisopetusyksikön 1.8.2020
alkaen ja toteaa, että johtava rehtori vuokraa tilat Kyrönmaan Vanhaintuki ry:ltä toiminnan järjestämiseksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TUNTIKEHYS LUKUVUONNA 2020 -2021
Sivltk 26 §
Hallintosäännön 33 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää koulujen tuntikehyksestä,
johon sisältyvät luokka- ja tukiopetustunnit sekä esiopetus. Erityisopetuksen tuntikehys sisältää luokkamuotoisen ja osa-aikaisen erityisopetuksen.
Koulutoimen johtoryhmässä on 19.3.2020 on keskusteltu lukuvuoden 2020–2021
tuntikehyksestä. Kouluille on koulutoimistossa laadittu tuntikehystyökalun mukaisesti
luokkien oppilasmääriin perustuvat tuntikehykset, joista apulaisrehtorilta ja koulun
johtajilta on pyydetty arviot, ja he ovat hyväksyneet tuntikehyksen. Tuntikehyslaskelma on liitteenä 1.
Lisätietoja johtava rehtori puh. 0500 560 363.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää, että koulujen tuntikehys lukuvuodeksi 2020–2021 jaetaan vuosiviikkotunteina seuraavasti:
-

PÄÄTÖS:

Keskustan koulu: esiopetus enintään 38, yleisopetus enintään 246
Kylkkälän koulu: esiopetus 19, yleisopetus enintään 100
Valtaalan koulu: esiopetus 19, yleisopetus enintään 103
Yläkoulu: yleisopetus enintään 324
lukio-opetus: enintään 262 tuntia
erityisopetus 154 tuntia, perusopetuksessa enintään 123 h ja varhaiskasvatuksessa vähintään 5 h, Tahtorannan opetusryhmä 26 h. Yhtenäiskoulun erityisopetusyksikkö 26 h. Yläkoulun pienryhmä 25 h.

Ehdotus hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 5.3.2020-24.4.2020
Sivltk 27 §
Johtava rehtori

Henkilöstöasiat
Koulutus
Oppilasasiat
Muut

§:t 41-42, 50-51, 53-57, 60-64, 67-69, 71-81 (web)
§:t 44
§:t 124-127
§:t 128-130, 132-134

Yhtenäiskoulun apul.reht.
Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t 118-126, 130, 132, 134-137, 139-161
§:t 127-129

Koulun johtaja, Keskustan koulu
Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t 75, 78-95, 100, 107-109, 111-118, 121-12
§:t 96-98, 102-106

Koulun johtaja, Kylkkälän koulu
Henkilöstöasiat:
Koulutus:

§:t 16-18
§:t -

Koulun johtaja, Valtaalan koulu
Henkilöstöasiat:
Koulutus:

§:t 38, 40-41, 43-45
§:t 36-37

Varhaiskasvatusjohtaja:
Henkilöstöasiat
Oppilasasiat
Koulutus

§:t 83-84, 86-90, 92-94, 97-122(web)
§:t 37-42
§:t 12-15 (Daisy)
§:t - (web)

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa viranhaltijoille,
ettei sivistyslautakunta käytä kuntalain 61 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560 363
PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi.
_______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Sivltk 28 §
1. Khall:n päätös: Täyttölupa yhtenäiskoulun apualaisrehtorin virkaan.
2. Pilkkeen toimitusjohtajan Minna Martikaisen kirje 17.4.2020 kuntapäättäjille

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi.
_______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 25, 26
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi 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 Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston
aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan
antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa
säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 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:
Isonkyrön sivistyslautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: sivistys@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan
• oikaisuvaatimuksen 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 Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 22, 23, 24, 27, 28

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

