ISONKYRÖN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

No

6/2020

Sivistyslautakunta
Sivu 66
KOKOUSAIKA

Torstaina 1.10.2020 klo 18.40 – 19.15

KOKOUSPAIKKA

Koulukeskus, Kyrööntie 15

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Hakamaa Jukka
Katajamäki Heli
Ahoketo Juha
Korvola Juha
Tirkkonen Maria
Perkiö Taneli
Soisalo Katri
Vaaraniemi Ulla-Maija

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
varajäsen
”
”
”

Pietikäinen Susanna
Tapio Sinikka
Kniivilä Soili
Rajamäki Sirkku
Harju Ella

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

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

48-52

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 1.10.2020
Allekirjoitus

Maria Tirkkonen
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Taneli Perkiö

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi perjantaina 2.10.2020 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 48 §

PÄÄTÖS:

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

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Sivltk 49 §
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 Maria Tirkkonen ja Taneli Perkiö.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIO 2021 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2022–2023
Sivltk § 50
Lautakunnille on annettu talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman laatimisohjeet
vuosille 2022–2023. Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat. Investoinneiksi budjetoidaan ne hankinnat, jotka maksavat enemmän kuin 10 000€ ja joiden käyttöikä on pidempi kuin
kaksi vuotta.
Sivistyslautakunnan kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle esitettävä talousarvio käsittää varhaiskasvatuksen ja opetuksen, joukkoliikenteen ja erityisen vaativan
erityisopetuksen tavoitteet.
Seuraavat valtakunnalliset päätökset ovat vaikuttaneet talousarvioon: Varhaiskasvatuksen maksut laskivat, toisen asteen maksuttomuus on tulossa syksystä 2021. Valtio on luvannut korvata nämä menolisäykset täysimääräisinä. Lisäksi vuoteen 2020
verrattuna Isonkyrön perusopetuksessa on aloittanut uusi erityisryhmä, jonka menot
sisältyvät perusopetukseen. Näistä oppilaista kunta saa korotetut valtionosuudet.
Valtionosuustulot eivät näy palvelualueen tuottoina.
Kotikuntakorvaustulot ja menot on budjetoitu vuoden 2020 mukaisina ja niitä tarkennetaan talousarvion laadinnan edetessä. Mikäli toisen asteen maksuttomuus toteutuu, on myös menoja tarkistettava uudelleen
Lisätietoja antaa johtava rehtori puh. 0500 560 363.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen talousarvio –esityksen tavoitteineen
vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 13.8.2020-22.9.2020
Sivltk § 51
Johtava rehtori

Henkilöstöasiat
Koulutus
Oppilasasiat
Muut

§:t 316-423 (web), 177
§:t §:t 172-176, 178-180
§:t 181,182

Yhtenäiskoulun apul.reht.
Henkilöstöasiat

§:t 2-3, 5-6, 10-13, 16-18, 21-25, 28-29, 31, 37-39,
45-53, 55
§:t -

Koulutus
Koulun johtaja, Keskustan koulu
Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t 132-138, 140-142, 144-145, 147-148
§:t -

Koulun johtaja, Kylkkälän koulu
Henkilöstöasiat:
Koulutus:

§:t 28-29, 33-34, 37-38, 40-47
§:t -

Koulun johtaja, Valtaalan koulu
Henkilöstöasiat:
Koulutus:

§:t 61-63, 65-71, 74-75, 77
§:t -

Varhaiskasvatusjohtaja:
Henkilöstöasiat
Oppilasasiat
Koulutus

§:t 164 -172, 177 -186, 191 -193, 199(web)
§:t 147 -154 (HRM)
§:t 168 -171
§:t 94 -479 (Daisy)
§:t 173 -176, 187 -190, 194 -198 (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:

Ehdotus hyväksyttiin.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Sivltk § 52
1. Opetushallitus 15.9.2020: Valtion erityisavustus lukiokoulutukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi 15.160 €.
2. Kunnanhallitus: Osavuosiraportti 1-6/2020 ja toimenpiteet sen johdosta.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560363.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
-------

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:
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: 48, 49, 50, 51, 52

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

