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LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin

ASIAT §

36-46

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

Kunnanvirasto 27.6.2017
Allekirjoitus

Juha Ahoketo
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Juha Korvola

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi 30.6.2017 klo 14.00 sekä kunnanviraston
neuvonnassa klo10.00-14.00
Virka-asema

Allekirjoitus

johtava rehtori

Susanna Pietikäinen
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Sivltk 36 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Sivltk 37 §
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 Juha Ahoketo ja Juha Korvola.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAIKA JA -PAIKKA JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ
PITÄMINEN TOIMIKAUDELLA 2017 - 2021
Sivltk. 38 §

Sivistyslautakunta voi päättää ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten
kokousten ajan ja paikan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten
julkaisemisesta kunnassa on voimassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi
tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen
sen pitämisestä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä etukäteen ilmoitetulla tavalla. Päätökset
tulevat lopulliseksi ja valituskelpoisiksi pöytäkirjan asianmukaisilla
allekirjoituksilla.
Lisätietoja: johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh. 0500 560 363

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää, että
-sivistyslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti Isonkyrön
virastotalossa tarpeen mukaan tiistaisin klo 18.30 alkaen ja pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana
perjantaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00,
mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu
kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä.
.
- viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä yleisessä
tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana perjantaina klo 14.00 alkaen
sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00 ja mikäli ko. päivä on
kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston
seuraavana aukiolopäivänä.
- sivistyslautakunnan kokousten pöytäkirjanpitäjäksi määrätään hallintosihteeri
Soili Kniivilä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Sivltk 39 §
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.5.2017 § 14 hyväksynyt Isonkyrön kunnan
hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.6.2017. Hallintosäännön 58 §:n mukaan:
”Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle
tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista
kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään
päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on
päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos
pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden
estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian
ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.”
Suuri osa sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä on
hallintosäännön 67 - 68 §:n mukaisia rutiiniluontoisia päätöksiä, joita ei ole
tarkoituksenmukaista tuoda sivistyslautakunnalle otto-oikeuden käyttämistä
varten (esim. vuosilomien tai koulutuksien hyväksyminen, lakisääteiset tai
työehtosopimusten mukaiset vapaat ym.).
Lisätietoja antaa johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh. 0500 560363.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää, että
1) Sivistyslautakunta ei käytä otto-oikeuttaan johtavan rehtorin, apulaisrehtoreiden
ja varhaiskasvatusjohtajan hallintosäännön 67 -68 §:n mukaisiin päätöksiin.
Kuntalain 51 §:n mukaan yksilöön kohdistuvia asioita ei saa ottaa toimielimeen
käsiteltäväksi.
2)

PÄÄTÖS:

Päätökset, joissa sivistyslautakunta voi käyttää otto-oikeuttaan
ilmoitetaan sivistyslautakunnan puheenjohtajalle sähköpostitse neljän päivän
kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta ja päätösluettelot annetaan tiedoksi
viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä sivistyslautakunnan kokouksessa.

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VARHAISKASVATUKSEN ALUEVASTAAVAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Sivltk 40 §
Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.5.2017 § 70 hyväksynyt varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksen, jossa vastaavan lastentarhanopettajan
virka on muutettu varhaiskasvatuksen aluevastaavan viraksi.
Varhaiskasvatuksen aluevastaavan virka on ollut haettavana Isonkyrön
kunnan virallisella ilmoitustaululla ja varhaiskasvatuksen sisäisessä haussa.
Määräaikaan mennessä 13.6.2017 klo 15 mennessä saapui yksi hakemus.
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 64 § mukaan sivistyslautakunta päättää
varhaiskasvatuksen aluevastaan valinnasta.
Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja, puh. 050 439 4033 tai johtava rehtori,
puh.0500 560363.

JOHTAVAN REHTORIN
ESITYS:
Sivistyslautakunta päättää valita sosionomi Mirva Kurunsaaren
varhaiskasvatuksen aluevastaavan virkaan 1.8.2017 alkaen.
Alkusijoituspaikkana Nuppulan päiväkoti.
Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saatuaan
ilmoitettava ottaako viran vastaan sekä ennen virkavaalin vahvistamista
esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun
lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.– 30.4.2017
Sivltk 41 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuu-henkilöiden on
tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen
toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä
ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4., 31.8.
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 neljän kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 33,3 %,
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 1 on tiliryhmätason 4 mukainen toteutuma aj. 1.1.- 30.4.2017.
Tiliryhmätason 3:n mukaisen toteutumaraportin mukaan sivistyspalveluiden
toteutumaprosentit ovat seuraavat:
1.1.-30.4.2017
Varhaiskasvatusja opetus
Joukkoliikenne
Kirjasto- ja vapaaaikapalvelut

tuotot %
39,7 %

34,2 %

kulut %

toimintakate %

33,7 %

33,3 %

30,1 %

30,1 %

31,3 %

31,0 %

Tasaisella toteutumalla vuoden 2017 talousarvioon kirjatut tuotot ja
kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh.0500 560363.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta arvioi varhaiskasvatus ja opetus, joukkoliikenne sekä
kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut (-31.5.2017 asti) tehtäväalueiden talousarvioon
varattujen määrärahojen riittävän.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO KUNNANHALLITUKSELLE
Sivltk 42 §
Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen 2.5.2017. Kunnanhallitus
on päättänyt pyytää 15.5.2017 67§ sivistyslautakunnalta lausunnon
toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Lausunto on annettava
31.8.2017 loppuun mennessä.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää antaa liitteen 2 mukaisen lausunnon.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO LIIKUNTAHALLIN HANKESUUNNITELMAN JA PIIRRUSTUSTEN LUONNOKSISTA
Sivltk 43 §
Isonkyrön kunnan valtuusto on 16.11.2016 26§:ssä hyväksynyt Isonkyrön
kunnan taloussuunnitelmassa investointisuunnitelman, jossa liikuntahallin
rakentamiselle on varattu vuodelle 2017 100 000 euroa ja vuodelle 2018
1 900 000 euroa.
Kunnanhallitus on 28.11.2016 156§ valinnut Liikuntahallin
suunnittelutoimikunnan. Suunnittelutoimikunta on valmistellut liikuntahallin
hankesuunnitelmaa, joka on kunnanvaltuuston käsittelyssä syksyllä 2017.
Toimikunta on kuullut kunnassa toimivia liikuntaseuroja sähköpostikyselyllä ja
kaikkia käyttäjiä yhteisessä keskustelutilaisuudessa. Lisäksi kuntalaiset ovat
voineet osallistua valmisteluun otakantaa.fi -palvelussa ja paperilomakkeilla.
Tavoitteena on, että koulukeskuksen nykyinen liikuntahalli ja Keskustan
alakoulun liikuntatilat sekä uusi liikuntahalli muodostavat kokonaisuuden, joka
palvelee mahdollisimman laajasti eri toimijoiden tarpeita.
Valmistellun tarveselvityksen, tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella
hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 3,5–3,9 miljoonaa euroa.
Kunnanvaltuusto on 15.6.2017 34§:ssä hyväksynyt talousarvion 2017 ja
taloussuunnitelman 2017–2019 investointisuunnitelman
muuttamisen/liikuntahallin osata siten että taloussuunnitelma vuosille 2017–
2018 on muutettu niin, että liikuntahallin rakentamiseen on varattu
menomäärärahaa 100 000 euroa vuodelle 2017, menoja 2 000 000 euroa ja
tuloja 450 000 vuodelle 2018 sekä menoja 1 600 000 ja tuloja 300 000 euroa
vuodelle 2019.
Kunnanjohtaja Eino Toivola on pyytänyt 20.6.2017 sivistyslautakunnalta
lausuntoa liikuntahallin hankesuunnitelman ja piirustusten luonnoksista.
Liitteenä 3 ja 4 ovat Liikuntahallin suunnittelutoimikunnan valmistelema
hankesuunnitelma ja liikuntahallin luonnospiirustukset.
Lisätietoja: johtava rehtori puh. 0500 560 363.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää antaa liitteen 5 mukaisen lausunnon
kunnanhallitukselle.
Lausuntoehdotus jaettiin kokouksessa.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 11.5.2017 – 20.6.2017
Sivltk 44 §
Johtava rehtori:

Henkilöstöasiat
Koulutus
Oppilasasiat
Muut

§:t 320-325, 330, 331, 333-345, 347, 348, 353, 354,
366, 367, 369-373, 375, 376
§:t 351
§:t 346, 355-365,
§:t 329, 332, 350, 374

Yhtenäiskoulun apul.reht.:

Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t 56, 65, 66
§:t 69

Apulaisrehtori Keskusta:

Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t 77, 78, 81, 82, 83
§:t -

Apulaisrehtori Kylkkälä:

Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t 20
§:t -

Apulaisrehtori Valtaala:

Henkilöstöasiat

§:t:-

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

Henkilöstöasiat
Koulutus
Oppilasasiat

§:t 171–172, 174–188, 194–203, 205–226, 228–238,
240–247, 249–256, 259–262
§:t 248, 257–258,
§:t 173, 189–193, 204, 227, 239,

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja, puh. 050 439 4033

Kirjasto- ja vap.aikatoimenjohtaja 11.5.-31.5.2017

Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh.
050 466 4120
JOHTAVAN REHTORIN:
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa
viranhaltijoille, ettei sivistyslautakunta käytä kuntalain 51 §:n
mukaista otto-oikeuttaan.
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Sivltk 45§
Johtava rehtori kertoo sivistystoimen ajankohtaisista asioista mm. sivistystoimen
organisaatiosta ja varhaiskasvatuksen tilanteesta.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta merkitsee johtavan rehtorin selvityksen tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.

ILMOITUSASIAT
Sivltk 46 §
1. Khall 67 § 15.5.2017 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016
2. Kvalt 10 § 23.5.2017 Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja
kannanotot niiden johdosta
3. Kvalt 11§ 23.5.2017 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016
4. Kvalt 69§ 23.5.2017 Hallintosäännön uudistaminen
5. Opetushallitus 6000€ avustuksen, hankkeen kokonaismenot ovat 8572€ on
myöntänyt 18.5.2017 Isonkyrön perusopetukselle Kerhotoiminnan kehittämiseen
6. Aluehallintovirasto on myöntänyt 2.6.2017 päivätyllä päätöksellä Isonkyrön
perusopetukselle Liikkuva koulu – ohjelman kehittämisavustusta 12 000€,
kokonaiskustannukset 24 000€.
7. Aluehallintovirasto ei ole myöntänyt 29.5.2017 päivätyllä päätöksellä
Kyrönmaan lukiolle Liikkuva koulu – ohjelman kehittämisavustusta.

Lisätietoja: johtava rehtori puh. 0500 560 363

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat 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: 40, 42
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: 36-39, 41, 45, 46
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 40, 42, 44

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

