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Jukka Hakamaa

Soili Kniivilä

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

Isonkyrön kunnanvirastossa 4.6.2020
Allekirjoitus

Ulla-Maija Vaaraniemi
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Heli Katajamäki

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi perjantaina 5.6.2020 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Sivltk 29 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
---------

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Sivltk 30 §
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 Ulla-Maija Vaaraniemi ja Heli Katajamäki
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA PALVELUSETELIEN ARVOT
1.8.2020 LUKIEN
Sivistysltk 31 §
Palvelusetelin käyttöönottoon liittyen on laadittu palvelusetelin sääntökirja, joka pitää
sisällään kaikki palveluseteliin liittyvät lait ja asetukset sekä palvelusetelin hinnat.
Palvelusetelin sääntökirjassa on ohjeistukset ja neuvonnat sekä asiakkaan, kunnan
että yrittäjän osalta omana kohtana sekä lisäksi hakemuslomake palvelusetelin tuottajaksi.
Palvelusetelin sääntökirjan (Liite 1) hyväksymisen yhteydessä tulee päättää palvelusetelin enimmäisarvo, joka tarkistetaan vuosittain palvelun tuottajien ja kunnan välisissä neuvotteluissa 30.4. mennessä ja uusi tarkistettu setelin arvo otetaan käyttöön
uuden toimintakauden alusta elokuun 1. päivä.
Palvelusetelin arvon ohjeellisena laskemisperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksi muodostuu siten, että sosiaalipalveluiden ansiotason vaikutus on 70 % ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia tilastokeskuksen indeksejä. Palkansaajien ansiotasoindeksin kehitys vuodesta 2018
vuoteen 2019 on 3,6 % ja elinkustannusindeksin kehitys on 20 %.
Oheismateriaalina palvelusetelin arvoa koskevat laskelmat.
Arvon laskennassa on käytetty palkansaajien ansiotasoindeksiä, jonka kehitys vuodesta 2018 vuoteen 2019 on 3.6 % ja elinkustannusindeksiä, jonka kehitys on 20 %.
Kuluvalla kaudella päiväkotien 3-6 -vuotiaiden palvelusetelin enimmäisarvo on 1124
e/kk.
Päiväkoti alle 3 v.
1100 e x 70 % + 3,6 % = 773,60
1100 e x 30 % + 20 % = 350,00
yht. 1123,60 e = 1124 e/kk

Päiväkoti 3-6 v.
940 e x 70 % + 3,6 % = 661,60
940 e x 30 % + 20 % = 302,00
yht. 963,60 e = 964 e/kk
Perhepäiväkoti
910 e x 70 % + 3,6 % = 640,60
910 e x 30 % + 20 % = 293,00
yht. 933,60 e = 934 e/kk
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Perhepäivähoito
620 e x 70 % + 3,6 % = 542,60
620 e x 30 % + 20 % = 251,00
yht. 793,60 e = 794 e/kk

Lisätietoja; vahaiskasvatusjohtaja, puh.050 439 4033.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta hyväksyy palvelusetelin sääntökirjan (Liite 1) ja palvelusetelien
hinnat esityksen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
--------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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MAKSUTON KUNTOUTTAVA PÄIVÄHOITO
Sivltk 32 §
Kuntouttavaa päivähoitoa järjestetään ensisijaisesti kuntoutuksellisista syistä. Palvelun järjestämisestä huolehtii kotikunnan varhaiskasvatus.
Isonkyrön kunnan varhaiskasvatuspalveluissa kuntouttavan päivähoidon päätökset
on perusturvajohtaja tehnyt 31.12.2019 asti. Päätökset ovat perustuneet lääkärin,
psykologin, terapeuttien tai sosiaalityöntekijän lausuntoon maksuttomasta kuntouttavasta päivähoidosta.
Periaatteena on, että lapsen tuen tarvetta arvioidaan alusta asti lapsen vanhempien
ja päivähoidon kasvatushenkilöstön kanssa yhdessä. Tuen tarpeen arvioimisen lähtökohtana ovat lapsen yksilöllinen kehitys ja hänen mahdollisuutensa osallistua toimintaan yhdessä muiden lasten kanssa. Päivähoidon erityinen tuki lapselle toteutetaan mahdollisimman pitkälle tavanomaisten päivähoitopalvelujen yhteydessä.
Lapsen päivähoito voidaan järjestää kuntouttavana päivähoitona kehitysvammalain
mukaisesti, kun päivähoitolain mukaiset palvelut eivät riitä lapsen hoidon tarpeeseen
tai hoidon tarve johtuu ensisijaisesti lapsen kehitysvammasta. Tällöin lapsen päivähoito on maksutonta. Kuntouttava päivähoito kirjataan lapsen erityishuoltoohjelmaan.
Isonkyrön kunnan maksuttoman kuntouttavan päivähoidon kriteerit ovat seuraavat:
1. Päivähoitomaksusta voidaan vapauttaa, mikäli lapsella on kehitysvammadiagnoosi. Tällöin päivähoito katsotaan kuntouttavaksi, erityishuoltona annettavaksi
hoidoksi ja huolenpidoksi. Lääkäri ottaa lausunnossaan kantaa maksuttoman
kuntouttavan päivähoidonlaajuuteen ja se kirjataan lapsen erityishuoltoohjelmaan.
2. Päivähoitomaksusta voidaan vapauttaa, mikäli lastensuojeluviranomainen on antanut lausunnon maksuttoman kuntouttavan päivähoidon tarpeesta. Tällöin maksuttoman päivähoidonlaajuus on enintään 25 h/vko, mikäli lausunnossa ei toisin
suositella.
3. Päivähoitomaksusta voidaan vapauttaa, mikäli lapsella on erikoislääkärin tai
asieantuntijoiden lausunto päivähoidon tarpeesta kuntoutuksellisista syistä. Tällä
perusteella myönnetyn maksuttoman päivähoidon laajuus on enintään 25 h/vko.
Esikouluikäiselle lapselle maksuton kuntouttava päivähoito on esiopetusaikaa.
Kuntoutuksellista päivähoitoa ei myönnetä, mikäli päivähoidon ensisijainen tarve
johtuu huoltajan/huoltajien työstä tai opiskelusta.
Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja, puh.050 439 4033
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JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta hyväksyy maksuttoman kuntouttavan päivähoidon kriteerit esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_______
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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.
________

Sivltk 4.6.2020 § 33
Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virka on ollut julkisesti haettavana työvoimahallinnon
ja kunnan nettisivuilla sekä hakuilmoitus Ilkka-Pohjalaisessa 3.5.2020.
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) 2 §:n ja 5 §:n mukaan. Virkaan sisältyy myös opetusvelvollisuutta.
Lisäksi haimme henkilöä, jolla on kehittämis- ja henkilöstöjohtamistaitoja, hallinnollista osaamista sekä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja.
Määräaikaan 18.5.2020 klo 15.00 mennessä virkaa haki yhdeksän henkilöä, joista
muodollisesti päteviä oli kuusi.
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Sivistyslautakunnan asettama haastatteluryhmä haastatteli 25.5.2020 hakijoista neljää hakijaa.
Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virkaan
valitaan KM Satu Ruhkala ja varalle FM Nina Tuuri.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560363.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää valita yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virkaan 1.8.2020 alkaen KM Satu Ruhkalan ja varalle FM Nina Tuurin.
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy OVTES:n mukaisesti. Noudatamme kuuden (6)
kuukauden koeaikaa.
Päätös vahvistetaan, kun virkaa hoitamaan valittu on esittänyt 30 päivän kuluessa
valintapäätöksen tiedoksisaannista lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen sekä
hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.- 31.3.2020
Sivltk § 34
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12 (tilinpäätös).
Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4).
Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan
tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä
tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä
laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen määrärahojen
ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteutumalla kolmen kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 25 %, mikäli
tuotot ja menot kirjataan ko. kuukaudelle, jolloin tulot ja menot syntyvät. Henkilöstökulut kirjautuvat lisiä lukuun ottamatta sille kuukaudelle, jolloin kulut aiheutuvat. Palvelujen ostoissa vastaavasti laskut kirjautuvat kirjanpitoon tositepäivälle.
Tulosyksiköiden tavoitteiden toteutumat ja poikkeamat
Liitteessä 2 on tiliryhmätason 4 mukainen toteutuma aj. 1.1.- 31.3.2020.
Tiliryhmätason 3 mukaisen toteutumaraportin mukaan sivistyspalveluiden toteutumaprosentit ovat seuraavat:
1.1.–31.3.2020
Varhaiskasvatusja opetus
Joukkoliikenne

tuotot %
28,2 %

kulut %
24 %

Erityisen vaativa
erityisopetus

toimintakate %
23,7%

15,8 %

15,8 %

21,6 %

41,8 %

Varhaiskasvatus ja opetus:
Varhaiskasvatuksen avustukset menokohdassa kotihoidontukea on maksettu arvioitua vähemmän, mutta palvelusetelimenot ovat ylittyneet ko ajanjaksolla. Jatkossa tilanne tasoittuu, koska koronan takia ei palveluseteleitä ole maksettu niistä lapsista,
jotka ovat olleet poissa koko kuukauden. Hoitopaikkoja on myös irtisanottu kesän
ajalta.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aineiden ja tarvikkeiden menokohdan alitus johtuu oppikirja ym. tilauksista, jotka tehdään vasta huhti- ja toukokuun aikana ensi
syksyä varten.
Ammattiopetus- ja kansalaisopetuksen menot ovat laskutusperusteisia ei kuukausittaisia ja siksi toteutuma näyttää ylitystä.
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Joukkoliikenne:
Joukkoliikenteen alhainen kuluprosentti johtuu siitä, että yhden kuukauden maksu
puuttuu. Maaliskuu on laskutettu huhtikuun yhteydessä.
Erityisen vaativa erityisopetus:
Erityisen vaativan erityisopetuksen palkkakustannukset ovat arvioitua suuremmat,
koska erityisopetustarve on ollut ennakoitua suurempi kevätlukukauden aikana.
Maksutuotot kirjautuvat 31.12.2020, koska laskutus voidaan tehdä vasta kun kaikki
kustannukset on kirjattu ko. vuodelle.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh.0500 560 363

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS: Sivistyslautakunta arvioi varhaiskasvatus ja opetus, joukkoliikenne sekä erityisen
vaativa eritysopetus tehtäväalueiden talousarvioon varattujen määrärahojen riittävän.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
--------
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LISÄYS KYRÖNMAAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAAN
Sivltk. 35 §
Isonkyrön kunnan Kyrönmaan lukion opetussuunnitelmaan esitetään lisättäväksi
seuraavat lukion paikalliset soveltavat kurssit
-

Englannin preppauskurssi lukion aloittaville (ENA12)
Tutor –kurssi (OPO5)
Tietotekniikan 3D tulostus ja mallintaminen (AT7)

Kyrönmaan lukiolla on laadittu kursseista liitteen 3 mukaiset opetussuunnitelmat.
Hallintosäännön 33 §:n mukaan sivistyslautakunta hyväksyy lukion opetussuunnitelman.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560363.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 3 mukaiset opetussuunnitelmat ja ne otetaan
käyttöön 1.8.2020.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
------
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ETELÄPOHJALAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA
OPPILAAN OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA

Sivltk § 36
Taustaa
17 eteläpohjalaista kuntaa ovat laatineet yhteisen maakunnallisen perusopetuksen
opetussuunnitelman, joka on nyt käytössä kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla. Yhteistyössä on laadittu myös esiopetuksen, lisäopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmat. Tehtävistä päätöksistä on vastannut Osaajan
ohjausryhmä, joka koostuu maakunnan eri alueiden sivistystoimenjohtajista. Osaajatoimintaa koordinoi Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.
Opetussuunnitelman keskeiset muutokset tuodaan kunkin kunnan omaan opetusalan asioista vastaavaan lautakuntaan.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa
Opetushallitus julkaisi perusopetuksen arvioinnin uudet linjaukset 10.2.2020. Laajamittaisen uudistuksen tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta. Arvioinnin uudistamisessa täsmennetään kaikkia
vuosiluokkia koskevia linjauksia ja laaditaan päättöarvioinnin kriteerit.
Opetussuunnitelman perusteiden arviointiluvussa korostetaan aikaisempaa vahvemmin arvioinnin yhdenvertaisuutta, suunnitelmallisuutta ja johdonmukaisuutta sekä arvioinnin edellyttämää avoimuutta, ohjausta, koulujen ja kotien yhteistyötä sekä
oppilaiden osallisuutta. Itsearvioinnin ja vertaispalautteen periaatteita on tarkennettu
niin, etteivät nämä sekoitu opettajan tekemään summatiiviseen osaamisen arviointiin. Oppilaan osaamisen numeroarviointi aloitetaan jatkossa kaikissa kouluissa neljännellä vuosiluokalla.
Lisätietoja uudistuksesta:
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-arvioinnin-uudistaminen

Eteläpohjalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman luku 6 (Oppilaan oppimisen
ja osaamisen arviointi perusopetuksessa) uudistettiin maaliskuussa 2020. Työstä
vastasi maakunnallinen työryhmä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
määritellyt arvioinnin linjaukset oli siirrettävä paikallisiin opetussuunnitelmiin sellaisenaan noudatettaviksi, minkä vuoksi maakunnallisia tarkennuksia on aiempaa vähemmän. Oheinen asiakirja sisältää sekä perusteiden tekstin (mustalla fontilla) että
maakunnalliset tarkennukset (vihreällä fontilla). Isonkyrön perusopetuksen tarkennukset arvioinnista tiedottamiseen ja opinnoissa etenemiseen sisällytetään vuosittain koulujen vuosisuunnitelmiin.
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Uudet arvioinnin linjaukset tulevat voimaan kaikissa kouluissa 1.8.2020.
Mikä muuttuu?
Numeroarviointi alkaa neljänneltä vuosiluokalta lukuvuosiarvioinnissa.
Arviointikeskustelut käydään luokilla 1-4 (väliarviointi).
5. luokan väliarviointi muuttuu välitodistukseksi numeroarvosanoin. Arviointikeskustelun kaltaiset oppilaan ja huoltajien tapaamiset ovat tavoiteltavia myös vuosiluokilla
5-9.
7. luokan terveystieto tulee arvioida numeroarvosanalla.
9. luokalla viimeisestä jaksosta tulee oma välitodistuksensa ennen päättötodistusta.
9. luokalla ei anneta lukuvuositodistusta.
Arvioinnin uudistaminen jatkuu tulevan lukuvuoden aikana päättöarvioinnin kriteerien tarkentamisella. Opetushallitus julkaisee uudet päättöarvioinnin kriteerit vuoden
2020 lopussa ja ne astuvat voimaan 1.8.2021. Uudistuksessa laaditaan arvioinnin
kriteerit oppiaineittain arvosanoille 5,7 ja 9. Tällä hetkellä osaamistaso on määritelty
vain arvosanalle 8.

Liitteet:
Eteläpohjalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman luku 6: Oppilaan oppimisen ja
osaamisen arviointi perusopetuksessa, liite 4a
Isonkyrön perusopetuksen malli oppilaiden poissaoloihin puuttumiseen, liite 4b
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560363.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä eteläpohjalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 6 (Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa),
Isonkyrön perusopetuksen malli oppilaiden poissaoloihin puuttumiseen liite 4a ja liite
4b.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KYRÖNMAAN LUKION KOULUPÄIVÄN SIIRTO

Sivltk § 37
Kevään 2020 ylioppilasjuhlien pitäminen 30.5.2020 ei onnistunut korona –
pandemian rajoitusten vuoksi. Valtakunnallinen suositus ylioppilasjuhlan päivämääräksi on joko 28.8. tai 29.8.2020. Kevään 2020 ylioppilaille ja huoltajille tehdyn kyselyn perusteella juhlapäiväksi toivottiin lauantaita 29.8.2020.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560363.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Kyrönmaan lukion lukuvuoden 2020-2021 koulupäivistä siirretään pe 4.9.2020 pidettäväksi lauantaina 29.8.2020.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ISONKYRÖN KUNNAN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 -2023

Sivltk § 38
Isonkyrön kunnassa on laadittu tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäytön strategia opetussuunnitelman uudistuessa 2016. Strategia oli vuosille 2016-2019. Isonkyrön perusopetuksen tvt–strategia vuosille 2020-2023 on päivitetty yhteistyössä tutoropettajien kanssa.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560363.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Isonkyrön kunnan perusopetuksen tieto- ja
viestintätekniikan opetuskäytön strategian vuosille 2020-2023, liite 5

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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SOPIMUS VÖYRIN KUNNAN SUOMEN- JA ISONKYRÖN KUNNAN RUOSINKIELISILLE ESI- JA
PERUSOPETUKSEN OPPILAILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPETUKSESTA
Sivltk § 39
Vöyrin kunta esittää, että Isonkyrön kunnan ja Vöyrin kunnan kesken vuonna 2002
tehtyä sopimusta tarkistetaan ja solmitaan uusi päivitetty sopimus. Sopimusluonnos
on käyty läpi zoom-palaverissa 27.5.2020. Isostakyröstä palaverissa oli mukana
kunnanjohtaja, johtava rehtori ja hallintosihteeri.
Tällä sopimuksella saavat Isonkyrön kunnassa asuvat ruotsinkieliset ja Vöyrin kunnassa asuvat suomenkieliset oppilaat oikeuden osallistua toisen sopijakunnan järjestämään esiopetukseen ja perusopetukseen. Sopimuksessa sovitaan hallinnon
järjestämisestä sekä kustannusten jakamisesta kuntien kesken.
Sopimus koskee oppilaita, joille kotikunta osoittaa koulupaikan sopijakunnasta.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560363.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Vöyrin kunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa tehdyn liitteen 6 mukaisen sopimuksen, joka mahdollistaa esi- ja perusopetuksen
oppilaille opiskelun omalla äidinkielellä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 25.4.2020-27.5.2020
Sivltk § 40
Johtava rehtori

Henkilöstöasiat
Koulutus
Oppilasasiat
Muut

§:t 152-248, 250-256 (web), 145
§:t §:t 144, 146
§:t 143

Yhtenäiskoulun apul.reht.
Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t 165-181, 187-188
§:t 186

Koulun johtaja, Keskustan koulu
Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t 124-129
§:t -

Koulun johtaja, Kylkkälän koulu
Henkilöstöasiat:
Koulutus:

§:t 19-22
§:t -

Koulun johtaja, Valtaalan koulu
Henkilöstöasiat:
Koulutus:

§:t 47-55, 57-60
§:t 36-37

Varhaiskasvatusjohtaja:
Henkilöstöasiat
Oppilasasiat
Koulutus

§:t 123-142 (web)
§:t 38-121 (HRM)
§:t 43-88
§:t 16-71 (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

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Sivistyslautakunta

4.6.2020

55

ILMOITUSASIAT
Sivltk § 41
1. Khall: Kunnanviraston pitäminen suljettuna aj. 22.6.-26.7.2020
2. Perusturvalautakunta: MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen
Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022 kehittämishanke / Valtionavustushaku Lapsi- ja Perhepalveluiden muutosohjelmaan.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560363.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi.
-------
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OIKAISUVAATIMUSOHJE SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 31 - 33, 35 - 40
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: 29, 30, 34, 41

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

