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Osallistujat
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Kuusisto Reijo
Leivo Reija
Haapala Mia
Loukkaanhuhta Tapio
Majamäki Nina
Kenttä Hanna
Ruuhimäki Markus
Simonen Matti
Ahokangas Petri
Kiviniemi Heikki
Fabig Mari

Tehtävä
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Mäensivu Petra
Koivisto Arimo

Jäsen
KH:n edustaja

Lisätiedot

Sivistysjohtaja
Rehtori

Allekirjoitukset
Reijo Kuusisto
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Mari Fabig
pöytäkirjanpitäjä

89 - 97

Pöytäkirjan tarkastus
Kankaanpää 5.10.2021

Nina Majamäki

Petri Ahokangas

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 6.10.2021 alkaen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
SIVL 05.10.2021 § 89
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________

9/2021

147

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 90

9/2021

148

05.10.2021

Pöytäkirjantarkastajat
SIVL 05.10.2021 § 90
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Majamäki ja Petri Ahokangas.
_____________________
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
SIVL 05.10.2021 § 91
Hallintosäännön 124 §:n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 125 §:n mukaisesti toimielin voi esittelijän ehdotuksesta
tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä
käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Päätös:
_____________________

Sivistyslautakunta päätti käsitelllä asiat esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.
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Perusopetuksen työsuunnitelmat lukuvuodelle 2021 - 2022
273/30.300/2013
SIVL 05.10.2021 § 92
Perusopetusasetus 9 §/1998: Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä
järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulujen ulkopuolella
annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.
Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille
keskeisistä 1 momentissa tarkoitetuista asioista.
Rehtorit ovat yhdessä opettajakunnan kanssa valmistelleet opetussuunnitelmaan perustuvat työsuunnitelmat lukuvuodelle 2021 - 2022.
Työsuunnitelmaan liittyy Perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta
(521/2020) annetun lain mukainen linjaus poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Ko. perusopetuslain 20a § voimassaoloaikaa on jatkettu siten, että se on voimassa 31.7.2022 asti. Linjaus perustuu Opetushallituksen antamaan ohjeistukseen Perusopetuksen järjestäminen 1.8.2020
alkaen ja Opetushallituksen ohjeistukseen Varautuminen koronatilanteen
jatkumiseen perusopetuksessa 1.8.2021 alkaen, joiden mukaisesti opetuksen järjestäjän tulee tehdä yleiset linjaukset siitä, miten sekä minkälaisin
toteuttamistavoin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin mahdollisesti siirrytään ja kuinka etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta, oppimisen tukea, palveluja ja etuuksia koronatilanteen niin vaatiessa järjestetään.
Esityslistan liitteet:

Yhteenvedot perusopetuksen koulujen työsuunnitelmista
Linjaus poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen toteuttamisesta
Valmistelija: perusopetuksen rehtorit

Valmistelijan esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen koulujen työsuunnitelmat lukuvuodelle 2021 - 2022 ja linjauksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
siirtymisen toteuttamisesta.

Kokouskäsittely:

Rehtorit Päivi Javanainen, Arto Ala-Hannula ja Pekka Hynninen olivat
läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijoiden esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Perusopetuksen koulut

Lisätietoja antaa:
Perusopetuksen rehtorit
_____________________
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Varhaiskasvatuksen nykytilanteen esittely
632/30.300/2015
SIVL 05.10.2021 § 93
Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus toteuttaa esiopetuspalvelua päiväkodeissa sekä varhaiskasvatuspalvelua päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoitokodissa ja perhepäivähoidossa. Esiopetusta ja varhaiskasvatusta
toteutetaan lisäksi palvelusetelillä yksityisissä päiväkodeissa. Palvelukokonaisuus sisältää lisäksi esiopetuskuljetusten sekä kotihoidontuen kustannukset.
Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä
varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda). Esiopetusta koskevat säädökset on kirjattu Perusopetuslakiin (628/1998).
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjaavina asiakirjoina toimivat Kankaanpään kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma ja Esiopetussuunnitelma. Nämä perustuvat Opetushallituksen antamiin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.
Varhaiskasvatuspäällikkö on kokouksessa esittelemässä Kankaanpään
kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden nykytilannetta.
Esityslistan liitteet:

-

Kokouskäsittely:

Valmistelija varhaiskasvatuspäällikkö Maria Saimala oli läsnä kokouksessa
tämän pykälän käsittelyn ajan.

Valmistelijan esitys:

Sivistyslautakunta merkitsee varhaiskasvatuspäällikön esityksen Kankaanpään kaupungin varhaiskasvatuksen nykytilanteesta tiedoksi.

Kokouskäsittely:

Varhaiskasvatusjohtaja Maria Saimala

Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa:
Varhaiskasvatuspäällikkö Maria Saimala 044 577 2524
_____________________
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Sivistyslautakunnan vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelma
1812/03.030/2021
SIVL 05.10.2021 § 94
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.9.2021 toimielinkohtaisen nettomenoraamin vuodelle 2022. Sivistyslautakunnan raami on 22 515 243 euroa ilman suunnitelman mukaisia poistoja.
Talousarvioehdotuksen nettosumma on 22 762 016 euroa. Talousarviota
ei ole saatu laadittua nettomenoraamin mukaiseksi, ylitys on 246 773 euroa.
Kasvatuksen ja opetuksen tulosalue sisältää varhaiskasvatuksen, kehittämisen ja oppilashuollon, perusopetuksen sekä lukion palvelukokonaisuudet. Kasvatuksen ja opetuksen laatu, kehittäminen, kustannustehokkuus
sekä hyvinvointi ovat tulosalueen toiminnan painopisteinä.
Talousarvion laadinnassa on huomioitu kuntaliitoksen tuomat muutokset
sekä oppivelvollisuuden laajentamisen aiheuttamat menot.
Investointien osalta talonrakennukseen kuuluvat investoinnit ovat siirtyneet
teknisen lautakunnan talousarviokäsittelyyn.
Esityslistan liitteet:

Talousarvion laadintaohje 2022
Ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmaksi
Valmistelija sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi

Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 2024 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441
_____________________
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Koulukuljetus lukuvuodeksi 2021 - 2022
SIVL
Huoltaja on toimittanut anomuksen * * * * * * * * * * * koulukuljetuksesta
lukuvuodeksi 2021 - 2022. Anomuksen perusteena on koulumatkan vaarallisuus.
* * * * * on 4. luokalla Honkajoen yhtenäiskoulussa. Hänen koulumatkansa
pituus on 4,2 kilometriä.
Sivistystoimen käytössä olevan Koululiitu-sovelluksen mukaan * * * * * koulumatka on luokittelematonta tietä, jonka ei pitäisi olla vaarallinen kenellekään.
Esityslistan liitteet:

Anomus
Koululiitukartta
Valmistelija toimistosihteeri Anne Vähäniemi

Valmistelijan esitys:

Sivistyslautakunta ei myönnä * * * * * * * * * * * * maksutonta koulukuljetusta lukuvuodeksi 2021 - 2022 koulumatkan vaarallisuuden perusteella.

Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Kokouskäsittely:

Reija Leivo esitti, että * * * * * * * * * * * *myönnetään koulukuljetus
hakemuksen mukaan. Markus Ruuhimäki kannatti Leivon tekemää
esitystä.
Puheenjohtaja totesi tehdyn sivistysjohtajan ehdotuksesta poikkeavan
kannatetun esityksen, joten asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja teki
seuraavan äänestysesityksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että
ne, jotka kannattavat sivistysjohtajan ehdotusta vastaavat nimeä
huudettaessa Jaa ja ne, jotka Leivon esitystä vastaavat Ei. Äänestysesitys
hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 Jaa-ääntä
(Haapala) ja 8 Ei-ääntä (Simonen, Ruuhimäki, Ahokangas,
Majamäki,Loukkaanhuhta, Kuusisto, Kenttä, Leivo).

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti myöntää * * * * * * * * * * * *koulukuljetuksen
lukuvuodeksi 2021 - 2022 hakemuksen mukaan.

Täytäntöönpano:

Huoltaja
Honkajoen yhtenäiskoulu

Lisätietoja antaa:
Toimistosihteeri Anne Vähäniemi 044 577 5206
_____________________
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Ilmoitusasiat
SIVL 05.10.2021 § 96
1

Oppilasennuste 2021 - 2028

2

Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille
2021–2022: OKM on päätöksellä OKM/928/520/2021 myöntänyt hankkeelle Yhdessä pärjäämme 87 000 €, avustus saa kattaa korkeintaan 95 %
hankkeen kokonaisnettomenoista.

3

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2023: Opetushallitus on myöntänyt
hankkeelle 51/2633/2021 Yhdessä yli vaikeuksien valtionavustusta
32 869 €, hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä
34 600 €.

Esityslistan liitteet:

Oppilasennuste 2021 - 2028
Päätös valtion erityisavustuksen myöntämisestä varhaiskasvatukseen ja
esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2022.
Päätös valtion erityisavustuksen myöntämisestä lukiokoulutuksen järjestäjälle koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2023
Valmistelija rehtori Mari Fabig

Valmistelijan esitys:

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Lisätietoja antaa:
Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 5772 441
_____________________
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Ajankohtaiset asiat
SIVL 05.10.2021 § 97
Päätös:
_____________________

Keskusteltiin ajankohtaisista asioista.
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Liite pöytäkirjaan
Kokouspäivämäärä

Pykälät

5.10.2021

89-97

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §)
Pykälät 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 92
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 § / muu lainsäädäntö).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 92
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite

Sivistyslautakunta / kirjaamo
Kuninkaanlähteenkatu 12
PL 36, 38701 Kankaanpää
kirjaamo@kankaanpaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 6.10.2021 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
ja valitusaika

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero:

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät 95
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero:

Turun hallinto-oikeus
PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi

Hankintapäätös

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus-/vali- Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
tuskirjelmän sisältö
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava.
Oikaisuvaatimus-/vali- Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-/vatusasiakirjojen toimit- litusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oitaminen
kaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
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Lisätietoja

PÖYTÄKIRJA

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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