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Allekirjoitus

Diana Mäenpää
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi 22.9.2017 klo 14.00
Virka-asema

Todistaa

Taneli Perkiö

Aika ja paikka

johtava rehtori

Allekirjoitus

Susanna Pietikäinen

ISONKYRÖN KUNTA
Sivistyslautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

21.9.2017

64

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Sivltk 47 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Sivltk 48 §
Sivistyslautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan
kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan
nähtävänä oloaikana.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Diana Mäenpää ja Taneli Perkiö.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VARHAISKASVATUKSEN TÄYDENNYSKOULUTUSMALLIN TOTEUTTAMINEN JA RAHOITTAMINEN
ETELÄ-POHJANMAALLA

Sivistysltk 49 §
Etelä-Pohjanmaan alueella on toteutettu Länsi- Ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston (AVI)
rahoittamia Osaajia Etelä-Pohjanmaalle –hankkeita, joiden puitteissa on vakiinnutettu
opetustoimen täydennyskoulutusmalli 17 eteläpohjalaisen kunnan alueelle.
Mallin käyttöönotto myös varhaiskasvatuksen piirissä on koettu tärkeänä ja
varhaiskasvatuksen johtoryhmä perustettiin keväällä 2017 käsittelemään mallin
toteuttamista ja rahoitusta. Toimintaan ovat sitoutuneet kaikki eteläpohjalaiset kunnat.
Maakunnalliset varhaiskasvatuksen johtoryhmä ja opetustoimen ohjausryhmä ovat
linjanneet varhaiskasvatuksen täydennyskoulutusmallin toteutuksen seuraavasti:
Täydennyskoulutusmallin rakenne ja sisältö
- Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys vastaa koulutusten suunnittelusta,
toteutuksesta ja hallinnoinnista
- Koulutuksia toteutetaan sovitun budjetin raameissa alueellisesti
- Kunnat maksavat 0-6 vuotiaiden lukumäärään suhteutetun vuosimaksun
- Kunnilta ei peritä erillistä osallistumismaksua täydennyskoulutusmalliin
sisältyvistä koulutuksista.
Edut ja vaikuttavuus
Varhaiskasvatuksen alueellinen täydennyskoulutusmalli mahdollistaa koulutustarjonnan
kehittämisen henkilöstön tarpeet huomioiden. Koulutuksien toteuttaminen alueellisesti ja
tarpeita vastaavasti on erittäin kustannustehokasta. Koulutusta voidaan toteuttaa
monipuolisesti eri teemoihin liittyen. Malli tuo selkeän edun kunnille mahdollistaen laajan ja
monipuolisen koulutuskalenterin toteuttamisen ja hyödyntämisen. Koulutuksissa
hyödynnetään monimuotoisia opetusmenetelmiä mahdollisuuksien mukaan (mm.
webinaarit tai tallenteet).
Täydennyskoulutusmallin kustannukset
Täydennyskoulutusmallin kustannukset esitetty oheisessa taulukossa (v. 2018).
Kustannukset koostuvat:
- Suunnittelijan 100% työpanos (1kk). Kustannusarvioon on laskettu myös
suunnittelijan tilakustannukset, matkakustannukset ja muut hallinnolliset
kustannukset.
- Koulutusten toteuttaminen. Kustannusarvio sisältää kouluttajien palkkiot,
matkakustannukset ja koulutusten tila- ja kahvituskustannukset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Sivistyslautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

21.9.2017

66

- Kaikki kustannukset yhteensä (noin 25 000 euroa/vuosi) on suhteutettu 0-6
vuotiaiden lukumäärään (viit. taulukko alla). Kustannukset määritellään
vuosittain joulukuun tilanteen mukaisesti ja laskutetaan kunnilta toukokuussa.

Sopimuksen irtisanomismenettely tullaan linjaamaan tarkemmin hankkeen
ohjausryhmässä, mutta mukaan lähteminen tarkoittaa useammaksi vuodeksi sitoutumista.
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys alueellisen varhaiskasvatuksen henkilöstön
täydennyskoulutusmallin käytännön toteuttajana ja tulevana hallinnoijana pyytää
hankkeessa mukana olleilta kunnilta sitoutumista ja päätöstä olla mukana
varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutusmallin toteuttamisessa. EteläPohjanmaan korkeakouluyhdistys pyytää myös varaamaan määrärahan mallin
toteuttamiseen yllä olevan taulukon mukaisesti vuodesta 2018 alkaen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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JOHTAVAN REHTORIN:
EHDOTUS:
1) Isokyrö on mukana ja sitoutuu osaltaan alueellisen varhaiskasvatuksen henkilöstön
täydennyskoulutusmallin toteuttamiseen ja
2) varaa mallin toteuttamiseen tarvittavan määrärahan vuoden 2018 budjettiin
vuosikustannusten jakoperiaatteen mukaisesti
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIO 2018 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019–2020
Sivistysltk 50 §
Lautakunnille on annettu talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman laatimisohjeet
vuosille 2019–2020. Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
sekä niiden edellyttämät määrärahat. Investoinneiksi budjetoidaan ne hankinnat, jotka
maksavat enemmän kuin 10 000 euroa ja joiden käyttöikä on pidempi kuin kaksi
vuotta.
Sivistyslautakunnan kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle esitettävä talousarvio
käsittää varhaiskasvatuksen ja opetuksen, ja joukkoliikenteen tavoitteet.
Lisätietoja antaa johtava rehtori, puh.0500 560 363.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen talousarvio -esityksen tavoitteineen
vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että investointiosaan lisätään vuodelle
2018 päiväkodin suunnitteluun 300 000 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KOULUTYÖPÄIVÄN SIIRTÄMINEN
Sivistysltk 51 §
Yläkoulun ja lukion apulaisrehtori Eeva-Liisa Lepistö anoo 11.8.2017 allekirjoittamallaan
kirjeellä sivistyslautakunnalta lupaa saada siirtää 30.4.2018 suunniteltu koulujen
työpäivä pidettäväksi lauantaina 2.12.2017. Tarkoituksena on järjestää koulukeskuksella
Suomi 100 –juhlapäivä johon kutsutaan yläkoululaisten vanhemmat. Siirrosta on
keskusteltu rehtoreitten kokouksessa.
Keskustan ja Valtaalan koulut anovat myös siirtoa 30.4.2018 suunnitellun työpäivän
siirtämiseksi lauantaille 2.12.2017, jolloin he valmistautuvat omiin Itsenäisyyspäiväjuhliinsa.
Kylkkälän koulu anoo 30.4.2018 työpäivän siirtoa lauantaille 16.9.2017 jolloin heillä olisi
perheiden kanssa järjestettävä puolukkaretki. Vaihdosta ei anomuksien mukaan aiheudu
lisäkustannuksia.
Lisätietoja antaa johtava rehtori, puh. 0500 560363.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen anomuksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OPPILAITOSTEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Sivltk 52 §

Perusopetuslaki ja lukiolaki määräävät, että opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä
järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla
edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä
kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Järjestyssäännöt ohjaavat kaikkea koulutusta ohjaavan lainsäädännön nojalla
järjestettyä koulujen ja oppilaitosten työsuunnitelman mukaista opetusta ja siihen
liittyvää toimintaa. Esimerkiksi perusopetuslain piiriin kuuluvasta opetuksesta
järjestyssäännöt koskevat näin ollen myös esiopetusta, lisäopetusta ja valmistavaa
opetusta.
Opetuksen järjestäjä vastaa, että jokaiseen kouluun on laadittu järjestyssäännöt.
Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä
sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Koulujen järjestyssäännöistä päättää hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta.
Perusopetuksen koulut ovat päivittäneet lukuvuoden 2016–2017 aikana liitteen 2
mukaiset järjestyssäännöt. Kyrönmaan lukion järjestyssäännöt on hyväksytty siv.ltk
15.6.2016 § 37.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560 363.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 2 mukaiset järjestyssäännöt otettavaksi käyttöön
1.10.2017 alkaen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ALOITE AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN TARKASTAMISEKSI
Sivltk 53 §

Isonkyrön alakoulujen vanhempainyhdistykset ovat tehneet aloitteen, jossa he
pyytävät tarkastamaan aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja.
Palvelu, joka järjestetään koululla, koetaan äärimmäisen tärkeäksi
työssäkäyvien vanhempien osalta.
Aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan periä lakisääteinen kuukausimaksu.
Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen
määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin
osalta enintään 160 euroa. Isonkyrön kunta saa valtionosuutta aip-toimintaan
enintään 4 h/pv.
Isokyrö tarjoaa aamu- ja iltapäivätoimintaa koulupäivinä klo 7-17 välisenä
aikana, yli 760 tuntia, enintään 760 tuntia ja enintään 570 tuntia työvuoden
aikana. Maksut ovat seuraavat:
80 euroa, jos hoidon tarve on enintään 3 tuntia,
100 euroa, jos hoidon tarve on enintään 4 tuntia ja
140 euroa, jos hoidon tarve on yli 4 tuntia päivässä
Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu
aamu- ja iltapäivätoimintaan.
Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan
elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat
huomioon ottaen siihen on syytä.
Aloitteen tekijät toivovat, että Isonkyrön kunta ojentaa lapsiperheille tukea
vaihtoehtoisesti palauttamalla maksut ennalleen 100 € kuukaudessa tai ottaa
käyttöön tulorajat ja / tai sisaralennukset myös apip–maksuja määriteltäessä.
Liitteessä 3 on sivistysosastolla tehty vertailu lähikuntien/kaupunkien
toimintamaksuista ja tarjonnasta.
Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja, puh.050 439 4033.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää, että tässä vaiheessa maksuihin ei tehdä muutoksia
vaan toimintamaksuja tarkastetaan kevään 2018 aikana.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 21.6.2017 – 11.9.2017
Sivltk 54 §
Johtava rehtori:

Henkilöstöasiat

§:t 378-384, 386-394, 397, 398, 402,403,411,415,

Oppilasasiat
Muut

§:t 385, 399, 401
§:t 395, 396, 404-407,409,412,417,418, 422-425

Yhtenäiskoulun apul.reht.:

Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t 70b, 71, 72, 77-78, 81, 84
§:t 73, 74, 75, 79, 82, 83, 87-88

Apulaisrehtori Keskusta:

Henkilöstöasiat

§:t 103

Apulaisrehtori Kylkkälä:

Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t -§:t --

Apulaisrehtori Valtaala:

Henkilöstöasiat

§:t:--

Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560 363
Varhaiskasvatusjohtaja:

Henkilöstöasiat
Koulutus
Oppilasasiat

§:t 265, 296–298, 310, 316, 337, 339, 341–342
§:t 289–292, 317–334
§:t 267–287, 299–309, 311–315, 335–336, 340, 343,
345–347

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja, puh. 050 439 4033

JOHTAVAN REHTORIN:
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa
viranhaltijoille, ettei sivistyslautakunta käytä kuntalain 51 §:n
mukaista otto-oikeuttaan.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Sivltk 55 §
Johtava rehtori esitteli sivistyslautakunnan
varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilatarveselvityksen (siv.ltk 17.5.2017 32§).

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta merkitsee johtavan rehtorin selvityksen tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 49, 51, 52, 53
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön sivistyslautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
-

se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä

-

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 47, 48, 50, 54, 55
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 49, 51, 52, 53

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

