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LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

14-26

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Ulla Alanen

Soili Kniivilä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

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

Isonkyrön kunnanvirastossa 26.4.2017
Allekirjoitus

Terttu Kallio
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Isonkyrön kunnanvirastossa 28.4.2017 klo 10.00 – 14.00.
Virka-asema

Todistaa

Sami Nikula

Aika ja paikka

johtava rehtori

Allekirjoitus

Susanna Pietikäinen
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Sivltk 14 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Sivltk 15 §
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 Terttu Kallio ja Sami Nikula.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ESITYS NUORISOVALTUUSTON PERUSTAMISESTA
Sivltk 16 §

Kuntalain (410/2015) 26 § mukaan Nuorten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava
nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman
kunnan yhteinen. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa
kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin,
terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä
muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten
kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten
osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.
Nuorisovaltuuston perustaminen Isossakyrössä on kirjattu tavoitteeksi
nuorisotoimen talousarvioon 2017. Lisäksi hallintosääntötoimikunta on
kokouksessaan 3.4.2017 päättänyt, että hallintosääntöön kirjataan nuorisovaltuusto
tai vastaava vaikuttajaryhmä.
Nuorisovaltuuston perustamista Isoonkyröön on valmistellut ma. vapaa-aikaohjaaja
Laura Lahti.
Lisätietoja antaa ma. vapaa-aikaohjaaja Laura Lahti, puh. 050 314 2354 sekä
kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh. 050 466 4120.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle nuorisovaltuuston
perustamista Isoonkyröön 1.6.2017 alkaen siten, että
-nuorisovaltuustossa olisi 8 jäsentä + 2-5 varajäsentä,
-nuorisovaltuuston esittelijänä toimisi nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja,
-nuorisovaltuuston jäsenet olisivat 13-19 –vuotiaita isokyröläisiä,
-nuorisovaltuuston toimikausi olisi kaksi vuotta,
-nuorisovaltuusto valitsisi keskuudestaan edustajat eri lautakuntiin (yksi/lautakunta)
ja edustajalla olisi läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnassa,
- varataan määräraha kokouspalkkioihin ym. kuluihin

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VARHAISKASVATUKSEN ORGANISAATIOUUDISTUS 1.8.2017
Sivltk 17 §
Varhaiskasvatuksen organisaatiouudistus on tullut ajankohtaiseksi
opetushallituksen määrättyä uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.
Varhaiskasvatuksen perusteet velvoittavat varhaiskasvatuspalveluja tuottavia
toimijoita tarjoamaan laadukasta pedagogista varhaiskasvatusta 1.8.2017
alkaen koko varhaiskasvatuksessa.
Tällä hetkellä Isonkyrön kunnassa varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuudet
muodostuvat varhaiskasvatusyksiköissä toteutettavasta päiväkotihoidosta,
perhepäivähoidosta, ryhmäperhepäivähoidosta sekä avoimesta varhaiskasvatuksesta. Päivähoidon johtaja vastaa 45 kasvattajan pedagogisesta
johtamisesta ja viime kädessä yli 180 lapsen kasvun, kehityksen ja hoidon
laadukkaasta toteuttamisesta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden
mukaan tämä ei sellaisenaan riitä.
Pedagoginen johtajuus on laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytys ja sen
toteuttaminen vaatii vahvaa asiantuntijuutta koko organisaatiolta. Jotta
pedagogista johtajuutta voi jakaa, on tarpeen selkiyttää ja määritellä, mitä se
kullakin varhaiskasvatuksen toimijatasolla käytännössä tarkoittaa.
Uuden päivähoidon aluevastaavan viran perustaminen perhepäivähoitoon on
tarpeellinen laadukkaan ja tasapuolisen pedagogisen johtajuuden
toteuttamiseksi.
Kunta ei voi vastata laadukkaaseen pedagogiseen varhaiskasvatukseen, ellei
pedagogista johtamista vahvisteta. Pedagogiikkaa vahvistetaan ohjaamalla
kasvattajien perustyötä, tukemalla arkityötä, vahvistamalla kasvattajien
ammatillista osaamista ja panostamalla työhyvinvointiin. Hallinnolliset
varhaiskasvatuksen päätökset ja linjaukset kuuluvat edelleen päivähoidon
johtajalle.
Lisätietoja antaa päivähoidon johtaja, puh. 050 439 4033.
JOHTAVAN REHTORIN:
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen organisaatiouudistuksen
1.8.2017 alkaen, liite 1.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VARHAISKASVATUKSEN NIMIKEMUUTOKSET 1.8.2017 ALKAEN
Sivltk 18 §
Varhaiskasvatuksen nimikemuutokset ovat uuden varhaiskasvatuksen
organisaatiouudistuksen sekä varhaiskasvatussuunnitelman myötä
ajankohtaisia 1.8.2017.
Nykyiset nimikkeet ovat monelta osin jääneet jo pois varhaiskasvatuksen
organisaatioista. Uusien nimikemuutosten myötä organisaatiorakenne muuttuu
selkeämmäksi ja järkevämmäksi.
Nykyiset nimikkeet ja nimike uudistamisen jälkeen:
Päivähoidon johtaja - Varhaiskasvatusjohtaja
Kiertävä erityislastentarhanopettaja – Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Vastaava lastentarhanopettaja – Päivähoidon aluevastaava
Uusi virka ja sen nimike:
Päivähoidon aluevastaava
Lisätietoja antaa päivähoidon johtaja, puh. 050 439 4033.

JOHTAVAN REHTORIN:
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen nimikemuutokset 1.8.2017
alkaen ja esittää niiden hyväksymistä ja uuden viran perustamista edelleen
kunnanhallitukselle.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO HALLINTOSÄÄNTÖLUONNOKSESTA, LAUTAKUNTARAKENTEESTA,
ORGANISAATIORAKENTEESTA, TOIMIALAN TOIMIVALLASTA, TOIMIELINTEN
RATKAISUVALLASTA JA VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALLASTA

HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN
Khall 6.3.2017, 37 §
Kunnan ja kuntayhtymän päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään
kuntalain (410/2015) 12 luvussa. Kuntalain lisäksi menettelyä ohjaavat muun
muassa hallintolaki ja hallinnon yleiset periaatteet.
Kuntalain (410/2015) 90 §:n mukaan:
”Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimielimistä ja johtamisesta;
b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;
c) henkilöstöorganisaatiosta;
d) taloudenhoidosta;
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;
2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimivallan siirtämisestä;
b) toimielinten kokoontumisesta;
c) varajäsenten kutsumisesta;
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja
puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten
kokouksissa;
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että
sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn
osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä;
i) esittelystä;
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;
l) asiakirjahallinnon järjestämisestä;
m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;
n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista
tiedoista;

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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o) viestinnän periaatteista;
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;
3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:
a) valtuuston kokousmenettelystä;
b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;
c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;
e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat
tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.
Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa
(423/2003) ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen
kunnan hallinnossa.”
Kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan
hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosääntöön otetaan
määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä,
toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä. Lain
perustelujen mukaan hallintosääntömääräykset voidaan jakaa eri asiakirjoihin silloin,
kun kaikkia määräyksiä ei kunnan organisaation laajuuden perusteella ole
tarkoituksenmukaista koota yhteen.
Suomen kuntaliitto on laatinut uuden kuntalain mukaisen hallintosäännön pohjaksi
hallintosääntömallin. Malli sisältää mm. valtuuston työjärjestykseen aiemmin
sisältyneet määräykset.
Isossakyrössä tehtiin merkittävä hallintosääntöuudistus vuonna 2012, jolloin mm. eri
päävastuualueiden johtosäännöt yhdistettiin hallintosääntöön. Sen jälkeen
hallintosääntöä on muutettu tarpeen vaatiessa, merkittävä mm. toimielimien määrää
koskeva uudistus tehtiin siten, että se tuli voimaan 1.1.2015 alkaen.
Hallintosääntö uudistetaan kuntalain määräyksestä johtuen siten, että se tulee
voimaan 1.6.2017. Valmistelun pohjana on käytetty Suomen kuntaliiton
mallisääntöä. Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi selostaa uudistusta ja esittelee
hallintosääntöluonnoksen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Sivistyslautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ
Puh. 0500 560 363
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

26.4.2017

27

Kunnanhallitus merkitsee selostuksen tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 27.3.2017, 47 §
Kunnanhallitukselle jaetaan luonnos hallintosäännöksi kokouksessa.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
-

PÄÄTÖS:

merkitä asian tiedoksi
että hallintosäännön valmistelua jatketaan sekä
nimeää hallintosääntötoimikunnan

Ehdotus hyväksyttiin. Hallintosääntötoimikuntaan nimettiin kunnanhallituksen ja
kunnanvaltuuston puheenjohtajistot sekä kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.
Toimikunnan koollekutsujaksi nimettiin kunnanhallituksen puheenjohtaja.
__________

Toimikunta 3.4.2017, 3 §
KJ:N
EHDOTUS:

Hallintosäännön valmistelua jatketaan seuraavasti:
- hallintosääntö on kunnanhallituksen käsittelyssä 15.5.2017 ja
kunnanvaltuuston päätettävänä 23.5.2017
- lautakunnilta pyydetään lausunnot hallintosääntöluonnoksesta,
lautakuntarakenteesta, organisaatiorakenteesta, toimialan toimivallasta,
toimielinten ja viranhaltijoiden ratkaisuvallasta 28.4.2017 mennessä
- lautakunnalta edellytetään, että se hankkii palvelualueen henkilökunnan
näkemykset edellä mainittuihin seikkoihin ennen asian käsittelyä
lautakunnassa
- henkilöstöjärjestöjä kuullaan ennen päätöksentekoa
- hallintosääntöön kirjataan henkilöstötoimikunta ja elinkeinojaosto,
nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto
- sivistyslautakunnalta esitys kuntalain 26 §:n mukaisesta järjestelystä
(nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä) 2.5.2017 mennessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Sivltk 19 §
Kunnanhallitus on pyytänyt lausuntoa sivistyslautakunnalta
hallintosääntöluonnoksesta, lautakuntarakenteesta, organisaatiorakenteesta,
toimialan toimivallasta, toimielinten ratkaisuvallasta ja viranhaltijoiden
ratkaisuvallasta.
Lisäksi lautakunnalta edellytettiin, että se hankkii palvelualueen henkilökunnan
näkemykset edellä mainituista asioista.
Hallintosääntöluonnos on lähetetty apulaisrehtoreille, päivähoidonjohtajalle ja
kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajalle 5.4.2017. Hallintosääntöluonnos on lähetty
edelleen päivähoidon henkilökunnalle 5.4.2017 ja kannanotot asiaan on pyydetty
lähettämään päivähoidon johtajalle 13.4.2017 mennessä. Hallintosääntöluonnosta
on käsitelty rehtoreiden kokouksessa 19.4.2017. Hallintosääntöluonnos on
liitteessä 2 ja ehdotukset muutoksista liitteessä 3.
Lisätietoja antaa johtava rehtori puh. 0500 560 363.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää esittää liitteessä 3 olevat muutokset hallintosääntöön.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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UIMAHALLIN AUKIOLOAJAT
Sivltk. 20 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 14 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää
uimahallin aukioloajoista.
Uimahallin aukioloajat ovat normaalisti:
tiistaisin klo 13 – 20, keskiviikkoisin klo 6 - 9 ja 13 - 20, torstaisin klo 13 - 20,
perjantaisin klo 13 - 20 ja lauantaisin klo 10 – 16 sekä juhlapyhien aattopäivinä
klo 18 asti.
1.5.–31.8. välisenä aikana uimahalli on suljettu lauantaisin
Vaasa-opiston allasjumppa lyhentää jonain vuosittain erikseen ilmoitettavana arkiiltana aukioloajan klo 18 saakka opiston työaikoina.
Jos uimahallilla on päivisin ryhmävarauksia, ovet avataan yleisölle klo 15. Ovet
suljetaan tuntia ja allastilat puoli tuntia ennen sulkemisaikaa.
Viranhaltijapäätöksellä voidaan muuttaa aukioloaikoja juhlapyhien tai muiden
perusteltujen syiden takia.
Kesällä 2017 uimahallilla tehdään vuosihuollon lisäksi ilmanvaihdon saneeraustöitä.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja, puh. 050 466 4120

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää, että uimahalli pidetään suljettuna 26.6 – 31.7.2017
huoltotöiden takia

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KIRJASTON AUKIOLOAJAT
Sivltk. 21 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 14 § mukaan sivistyslautakunta päättää kirjaston
aukioloajoista.
Kirjaston aukioloajat normaalisti ovat:
maanantai – torstai klo 12-19
perjantai klo 12-17
lauantai klo 10-14
arkipyhien aattopäivinä klo 10-16
Kirjastoauto joka toinen keskiviikko:
Kylkkälän koululla klo 11-12 (parilliset viikot)
Valtaalan koululla klo 11.20-12.05 (parittomat viikot)
Kirjaston aukioloaikoja on kesän ajaksi muutettava henkilökunnan kesälomien takia.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh.
050 466 4120.
JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää kirjaston kesäaukioloajoiksi to 1.6.- ke 31.8.2017:
maanantai, tiistai klo 12-19
keskiviikko klo 10-16
torstai klo 12-19
perjantai klo 12-17
lauantait suljettu
juhlapyhien aattopäivinä klo 10-16
Kirjastoauto ei liikennöi Kylkkälän eikä Valtaalan kouluilla koulujen loma-aikaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TUNTIKEHYS LUKUVUONNA 2017 - 2018
Sivltk 22 §
Hallintosäännön 14§:n mukaan sivistyslautakunta päättää koulujen
tuntikehyksestä, johon sisältyvät luokka- ja tukiopetustunnit sekä esiopetus.
Erityisopetuksen tuntikehys sisältää luokkamuotoisen ja osa-aikaisen
erityisopetuksen.
Koulutoimen johtoryhmässä 17.3.2017 on keskusteltu lukuvuoden 20172018 tuntikehyksestä. Kouluille on koulutoimistossa laadittu
tuntikehystyökalun mukaisesti luokkien oppilasmääriin perustuvat
tuntikehykset, joista apulaisrehtoreilta on pyydetty arviot. Apulaisrehtorit ovat
hyväksyneet tuntikehyksen. Erityisopettajat ovat tehneet tuntijakoesityksensä
vastaavan erityisopettaja Teija Niemelän johdolla. Tuntikehyslaskelma on
liitteenä 4.
Lisätietoja johtava rehtori puh. 0500 560 363.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää, että koulujen tuntikehys lukuvuodeksi 2017–2018
jaetaan vuosiviikkotunteina seuraavasti:
-

PÄÄTÖS:

Keskustan koulu: esiopetus enintään 38, yleisopetus enintään 249
Kylkkälän koulu: esiopetus enintään 19, yleisopetus enintään 89 (varaus
+6h)
Valtaalan koulu: esiopetus 19, yleisopetus enintään 112
Yläkoulu: yleisopetus enintään 307
lukio-opetus: enintään 262 tuntia.
erityisopetus: perusopetuksessa enintään 120h ja varhaiskasvatuksessa
enintään 8h
Perusopetuksen tunnit jakaantuvat kouluille seuraavasti:
Keskusta enintään 48h, Kylkkälä 11h, Valtaala 11h ja yläkoulu 50h

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ESITYKSEN TEKEMINEN KUNNIAMERKEISTÄ
Sivltk 23 §
Aluehallintovirasto on pyytänyt toimittamaan kunniamerkkiesitykset 15.5.2017
mennessä. Virka- ja luottamushenkilöitä koskevat esitykset toimitetaan
hallinnonaloittain ryhmiteltyinä.
Esityksessä tulee ehdottomasti olla aikaisemmin myönnetyt kunniamerkit ja
arvonimet.
Lisätietoja: johtava rehtori puh. 0500 560363

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää henkilöistä, joille esitetään ensi itsenäisyyspäivänä
myönnettäviä kunniamerkkejä.

PÄÄTÖS:

Sivistyslautakunta päättää esittää, että päivähoidon johtajalle Sinikka Tapiolle
haetaan kunniamerkkiä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ISONKYRÖN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT 1.8.2017 ALKAEN
Sivltk 24 §
Perusopetuksen 628/1998 48 b §:n mukaan kunta voi järjestää tai hankkia
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminta tulee koulun työvuoden
aikana tarjota sitä järjestettäessä joko 570 tuntia tai 760 tuntia kullekin
toimintaan osallistuvalle lapselle.
Perusopetuksen 48 f §:n muutoksen myötä aamu- ja iltapäivätoiminnan
maksut määräytyvät 1.8.2017 alkaen seuraavasti:
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.
Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu
aamu- ja iltapäivätoimintaan.
Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan 10 päivänä kuukaudessa., peritään
vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet silloin, kun lapsi ai
sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja
iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää
koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä
osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet
kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.
Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan
elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat
huomioon ottaen siihen on syytä.
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.
Lisätietoja: päivähoidon johtaja Sinikka Tapio, puh. 050 439 4033.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää vahvistaa aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut
1.8.2017 alkaen seuraavasti:
-

80 euroa/kk, jos hoidon tarve on enintään 3 tuntia,
100 euroa/kk, jos hoidon tarve on enintään 4 tuntia
140 euroa/kk, jos hoidon tarve on yli 4 tuntia päivässä
mikäli oppilas osallistuu toimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa,
maksu puolittuu.

Lisäksi maksusta peritään vain puolet, mikäli lapsi ei sairautensa vuoksi voi
osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta
aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä.
Edellytyksenä sairaudesta johtuvalle maksualennukselle/-vapautukselle on
huoltajan toimittama lääkärintodistus. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu
toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuukausimaksusta.
Mikäli huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset
näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä, myönnetään maksuvapautus
seuraavin perustein:
-

perhe on perusturvatoimen säännöllinen, pitkäaikainen
toimeentulotukiasiakas
perhe tarvitsee aamu- ja iltapäivätoimintaa lastensuojelun avohuollon
tukitoimenpiteenä
aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään kehitysvammalain 2 §:n mukaisena
erityishuoltona, jolloin oppilaalla on hyväksytty erityishuolto-ohjelma

Edellytyksenä maksuvapautuksen myöntämiselle on vapautuksen perusteena
olevien tietojen saaminen kunnan perusturvaosastolta. Maksuvapautus
haetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisen yhteydessä, jolloin samalla
kysytään suostumus tietojen saamiseen. Tarpeen mukaan maksuvapautusta
voi hakea myöhemminkin. Maksuvapautus voi olla määräaikainen myös
toimintaanottamisjaksoa lyhyemmällä ajalla.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 14.2.2017 – 18.4.2017
Sivltk 25 §
Johtava rehtori:

Henkilöstöasiat

§:t 117-144, 249-251, 254,259, 260, 262, 264-267,
271-274, 276-281, 284, 289

Koulutus

§:t 268, 285, 290

Oppilasasiat
Muut

§:t 145-248,252, 253, 255, 256, 282, 283, 286-288
§:t 257, 258, 261,263,275

Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t 9-15(sal), 16-17,20-22(sal), 23-25, 26(sal), 27,
28(sal), 33-35(sal), 36, 38, 39-41 (sal), 43
§:t 18-19, 29-30, 32, 37, 42, 44

Apulaisrehtori Keskusta:

Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t 30-49, 51-52, 54-61
§:t 50, 53

Apulaisrehtori Kylkkälä:

Henkilöstöasiat
Koulutus

§:t 15-20
§:t 14

Apulaisrehtori Valtaala:

Henkilöstöasiat

§:t: 5-10

Yhtenäiskoulun apul.reht.:

Lisätietoja: johtava rehtori, puh. 0500 560 363
Päivähoidon johtaja:

Henkilöstöasiat
Oppilasasiat
Koulutus

§:t 37, 41–48, 55–56, 66, 69–75 ja 78–79
§:t 34–36, 51, 77, 80 ja 83–120
§:t

Lisätietoja: päivähoidon johtaja, puh. 050 439 4033
Kirjasto- ja vap.aikatoimenjohtaja:
Koulutus
Muut asiat:

§:t 26-28, 30
§ 23, 32-34

Lisätietoja: kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh.
050 466 4120
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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ILMOITUSASIAT
Sivltk 26 §
1) Isonkyrön kirjasto on saanut seuraavat Aluehallintoviraston myöntämät
yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen tarkoitetut valtionavustukset:
- Isonkyrön ja Laihian kirjastoille yht. 34 500 euroa ”Luetaan lapsille – lukemista,
läsnäoloa ja elämyksiä alle kouluikäisille” –hankkeen toteuttamiseen ajalle
1.4.2017-31.12.2018. Hankerahalla syvennetään yhteistyötä kirjastojen ja kuntien
päivähoitojen välillä ja halutaan antaa alle kouluikäisille lapsille luku- ja
kulttuurielämyksiä.
-Entisille Lakia-kirjastoille (Isokyrö, Laihia, Jalasjärvi, Kauhava, Lapua) yht. 22
000 euroa ”Suomi 100 Lakialla” –hankkeeseen ajalle 1.1.2017-31.3.2018.
Hankkeen tarkoituksena on tarjota juhlavuoden 2017 tapahtumia, tietoa ja
sisältöjä kaikissa em. kirjastoissa.
2) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Isonkyrön kunnan
vapaa-aikatoimelle lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan
valtionavustusta 7 500 euroa. Avustuksella on tarkoitus järjestää kouluikäisten
kerhotoimintaa.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Mia Penttala-Salli, puh.
050 466 4120

3) Opetushallitus myöntänyt 20 000 € valtion erityisavustusta kielten opiskelun
varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen vuosina 2017 ja 2018 (95 %
valtion rahoitus, 5% eli 1 053 € omarahoitus)
4) Haettu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta Liikkuva koulu –ohjelman
kehittämisavustusta lukuvuodelle 2017-2018
Perusopetukseen 9 900 € (19 800€)
Kyrönmaan lukiolle 27 168 € (33 960€)
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: 20, 21, 22, 24, 25
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: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 20, 21, 22, 24, 25

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

