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MUUT SAAPUVILLA
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(ja läsnäolon peruste)
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Torstaina 15.8.2019 klo 18.30 – 19.08
Keskustan koulu, opettajainhuone

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
Hakamaa Jukka
(ja merkintä siitä, kuka
Katajamäki Heli
toimii puheenjohtajana)

No

Ahoketo Juha
Korvola Juha
Mäenpää Diana
Perkiö Taneli
Soisalo Katri
Vaaraniemi Ulla

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”

Mourujärvi Paula
Tapio Sinikka
Kniivilä Soili
Rajamäki Sirkku

vs. johtava rehtori, esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
khall:n edustaja

LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
27-36
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jukka Hakamaa

Soili Kniivilä

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

Keskustan koulussa 15.8.2019
Allekirjoitus

Diana Mäenpää
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Katri Soisalo

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi perjantaina 23.8.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

vs. johtava rehtori

Paula Mourujärvi

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Sivistyslautakunta

15.8.2019

33

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Sivltk § 27

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_______

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Sivltk § 28
Sivistyslautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan nähtävänä oloaikaa.

VS. JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Diana Mäenpää ja Katri Soisalo.
_______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Sivistyslautakunta

15.8.2019

34

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA

Sivltk § 29
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan sivistyslautakunta hyväksyy aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman. Suunnitelma perustuu Opetushallituksen v. 2015 julkaisemiin Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin. Toimintasuunnitelma on liitteenä.

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio, puh. 050 439 4033.
VS. JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan
suunnitelman.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ISONKYRÖN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT 1.8.2019 ALKAEN
Sivltk § 30
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan periä lakisääteinen
kuukausimaksu, joka hoidon määrän ollessa 570 tuntia (enintään 3 h/päivä)
voi olla korkeintaan 120 euroa ja 760 tuntia (enintään 4 h/päivä) enintään 160
euroa. Toiminnan järjestäjä päättää maksuista em. ajan ylittävältä osalta
(POL 48 f).
Isokyrö tarjoaa aamu- ja iltapäivätoimintaa koulupäivinä klo 7-17 välisenä
aikana, jolloin lautakunnan päätettäväksi tulee yli 760 tunnin, enintään 760
tunnin ja enintään 570 tunnin mukaisten toimintamaksujen päättäminen.
Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu
aamu- ja tai iltapäivätoimintaan.
Lapsen osallistuessa toimintaan enintään 10 pv/kk, haetaan sitä apiphakemuksen yhteydessä ja tällöin maksu on puolet kuukausimaksusta.
Alennusta ei myönnetä takautuvasti. Jos hoidon tarve muuttuu toimintavuoden aikana, on siitä ilmoitettava kirjallisesti.
Mikäli lapsi ei sairautensa vuoksi osallistu aamu- tai iltapäivätoimintaan yli
10 päivänä kuukaudessa, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena,
maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Perusopetuslain 48 f §:n 2 momentin mukaan toimintamaksu voidaan jättää
perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.
Sisaralennus huomioidaan apip -toimintamaksussa siten, että maksu on 50
% toisesta ja useammasta aamu- ja/tai iltapäivätoiminnassa olevasta sisaruksesta alkaen.
Maksuhuojennus tarkistetaan pääsääntöisesti muutosta seuraavan kuukauden alusta lukien. Maksua koskevat päätökset tehdään määräajaksi tai
enintään toimintavuodeksi kerrallaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Hallintosäännön 28 §:n sivistyslautakunta päättää toiminnasta perittävistä
maksuista.
Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio, puh. 050 439 4033.

VS. JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää, että aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvilta
peritään 1.8.2019 alkaen kuukausimaksu, joka on
-

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.

Lapsen osallistuessa toimintaan enintään 10 pv/kk, apip-toimintamaksu on
puolet kuukausimaksusta, mikäli sitä on haettu ja päätös annettu. Takautuvasti alennusta ei myönnetä.
Sairauspoissaolon kestäessä yli 10 pv/kk, toimintamaksu on vain puolet kuukausimaksusta. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena,
maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Sisaralennus on 50 % toisesta ja useammasta aamu- ja/tai iltapäivätoiminnassa olevasta sisaruksesta alkaen.
Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu
aamu- tai iltapäivätoimintaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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NIMIKEMUUTOS LASTENHOITAJASTA – VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI
Sivltk § 31
Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeet muuttuivat syyskuussa 2018 voimaan
tulleen varhaiskasvatuslain myötä. Laissa säädetään varhaiskasvatuksen
opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan ja päiväkodin johtajan kelpoisuuksista.
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on kasvatus- ja
ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla.
Päiväkodin varhaiskasvatuksen lastenhoitajat huolehtivat lapsen kasvun,
opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta. Lastenhoitajan nimike muutetaan
uuden lain edellyttämäksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan nimikkeeksi.
Lastenhoitajien tehtävänkuva ei muutu, eikä myöskään palkka nimikemuutoksen myötä. Nykyisien lastenhoitajien tehtävänkuvaan kuuluvat kaikki samat tehtävät kuin tulevan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin.
Kaikilta lastenhoitajilta on suostumusta kysytty kirjallisesti ja kaikki ovat antaneet suostumuksen kirjallisesti.
Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio, puh. 050 439 4033.
VS. JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi
edellä mainittuja nimikemuutoksia.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VALTUUSTOALOITE, UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA – TOIMINTAMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO
Sivltk § 32
Isonkyrön kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt aloitteen 23.5.2019
Unicefin lapsiystävällinen kunta - toimintamallin käyttöönotosta ja esittänyt,
että Isonkyrön kunta ottaa käyttöön ko. toimintamallin, joka pohjautuu YK:n
lapsen oikeuksien sopimukseen.
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätös toimintamalliin hakemisesta sekä perustella, miksi kunta hakee malliin mukaan. Päätöksessä kunnan tulee nimetä Lapsiystävällinen kunta - yhteyshenkilö sekä koordinaattoriryhmä, joka on
vastuussa kehittämisprosessin kokonaiskoordinaatiosta.
Toiminnan monialainen suunnitteluryhmä on tehnyt toimintamallin käyttöönotosta, jossa on perusteltu, miksi Isonkyrön kunta hakee mukaan toimintamalliin.
Lisätietoja: vs. johtava rehtori, puh 0500 560 363.

VS. JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus hakee Unicefin lapsiystävällinen kunta - toimintamallin käyttöönottamista liitteen 2 mukaisesti.
Kunnanhallitus nimeää Lapsiystävällinen kunta - yhteyshenkilön kunnasta ja
valitsee koordinaatioryhmän hankkeelle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 8.5. -7.8.2019
Sivltk § 33
Johtava rehtori:
Henkilöstöasiat:

§:t 51-92, 94-99, 101-104 (web), 154-156, 159, 172

Oppilasasiat

§:t 148, 157-158, 161-164, 166-170, 173

Muut

§:t 165

Yhtenäiskoulun apul.reht.
Henkilöstöasiat

§:t 141-145, 152-155, 157-159, 162-163, 166-175 (web)
§:t 3-5

Koulutus:

§:t 171 (web)

Apulaisrehtori, Keskustan koulu
Henkilöstöasiat

§:t §139, 143, 156, 157, 158,159, 160, 162 (web)

Apulaisrehtori, Kylkkälän koulu
Henkilöstöasiat:

§:t 36 (web)

Apulaisrehtori, Valtaalan koulu
Henkilöstöasiat:

§:t 87, 90-92 (web)

Koulutus:

§ 19

Varhaiskasvatusjohtaja:
Henkilöstöasiat :

§:t 151-161, 163-207 (web)
14-63 (HRM-lomat)

Oppilasasiat:

§:t 94-210
67-166 (Daisy)

Koulutus:

§:t 162 (web)

VS. JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:

Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei sivistyslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Lisätietoja: vs. johtava rehtori, puh. 0500 560 363

PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi.
------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.4.2019
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 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 3 on tiliryhmätason 4 mukainen toteutuma aj. 1.1.- 30.4.2019.
Tiliryhmätason 3 mukaisen toteutumaraportin mukaan sivistyspalveluiden
toteutumaprosentit ovat seuraavat:
1.1.–30.4.2019

tuotot %

Varhaiskasvatusja opetus

kulut %

40,2

Joukkoliikenne

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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toimintakate %

34,6

34,1

31,4

31,4
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Varhaiskasvatuksen tuottoja on kertynyt arvioitua vähemmän valtakunnallisen maksulain muutoksen vuoksi. Henkilöstökuluja on nostanut lisähenkilöstön palkkaaminen haasteellisten ryhmien avuksi varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa. Muutoin talousarvioon varatut määrärahat riittänevät.
Lisätietoja: vs. johtava rehtori, puh.0500 560 363

VS. JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:

Sivistyslautakunta arvioi varhaiskasvatus ja opetus sekä joukkoliikenne tehtäväalueiden talousarvioon varattujen määrärahojen riittävän.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
--------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ARVIOINTIKERTOMUS 2018
Sivltk § 35
Tarkastuslautakunta on antanut alla olevan lausunnon sivistyspalveluiden
tehtäväalueelta:
1. Sivistyspalvelut hankkii kuntalaisille aikuiskoulutuspalveluja Seinäjoen
koulutuskuntayhtymän ja Vaasa-Opiston palvelutarjonnasta (Talousarvio 2018). Tarkastuslautakunta kysyy, kuinka aikuiskoulutuspalvelujen hankinta on toteutunut? Pöytäkirjoista ei löytynyt
tietoja aiheen käsittelystä.
2. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että varhaiskasvatuksessa on
saatu palveluseteli otettua käyttöön, sekä Pilke-päiväkoti Loikka lisää
ja monipuolistaa varhaiskasvatuksen palvelutarjontaa.
3. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että erityisopetusta on kehitetty,
sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa on vahvistettu ja sitä, että koulupsykologin virka on saatu perustettua, mikä vahvistaa ennalta ehkäisevää työtä.
4. 60 % oman kunnan ikäluokasta lukioon ei aivan toteutunut, poikkeamaa oli -7%. Tarkastuslautakunta kysyy, kuinka lukiota markkinoidaan, sekä vastaako lukion tarjonta niitä toiveita, joita opiskelijoille lukiosta on muodostunut?

VS. JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan lausunnon ja
antaa seuraavan selvityksen kohtiin 1 ja 4:
Kohta 1: Yhteistyö Vaasa – opiston kanssa on koettu toimivaksi ja joustavaksi. Vaasa – opisto vastaa hyvin kurssikysyntään ja on järjestänyt
paikkakunnalla myös kaikille avoimen ideointipäivän uusien kurssien
suunnittelun tueksi. Kurssitarjontaa aikuisille on runsaasti; haasteena
on enemmänkin ollut osallistujien saaminen kursseille.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kohta 4: Marraskuun alussa on pidetty lukiopäivä, jossa lukiota on esitelty oman kunnan yhdeksäsluokkalaisten lisäksi myös Vähänkyrön,
Laihian ja Ylistaron yhdeksäsluokkalaisille. Lukion oppilaskunta on vahvasti mukana lukiopäivässä kouluaan markkinoimassa. Kyrönmaan lukio on myös vireä somessa, ja lukion markkinoinnin tueksi on painettu
esite. Markkinointia kehitetään, ja tulevina vuosina lukion on tarkoitus
olla esillä myös 1700 – luvun markkinoilla. Alkaneena lukuvuonna 2019 –
2020 lukion ensimmäisen luokan oppilasta noin 2/3 osaa on isokyröläisiä ja 1/3 muista kunnista. Muista kunnista tulevien oppilaiden määrä
on ollut nousussa. Osana markkinointia Ylistaron, Laihian ja Vähänkyrön kuntakeskuksista on luvattu järjestää lukion aikatauluihin sopivat
kuljetusyhteys.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
Sivltk § 36
1.

Ryhmäperhepäiväkotien nimet on muutettu 1.8.2019 alkaen
perhepäiväkodeiksi uuden varhaiskasvatuslain ohjeen mukaisesti.

2.

Vuorohoitoryhmis on siirtynyt 1.8.2019 alkaen Tolkista Välimäen
perhepäiväkotiin.

PÄÄTÖS:

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 27-28, 31-36
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: 27-28, 31-36
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 29 – 30
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