SIEVIN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

5/2020

Sivu 1

Koululautakunta
Kokousaika:

Keskiviikko 29.04.2020

Kokouspaikka:

Valtuustosali

kello

19.00 – 21.20

Jäsenet:

Saapuvilla olleet:

Varajäsenet:

 Arvola Maarit

 Virkkala Sari

 Eskola Ilse

 Tuomaala Merja

X Huovari Tomi

 Halmetoja Niina

varapj. (kv 31.1.2019 § 4)

X Jokitalo Jukka
X Ahola Pauliina

Muut saapuvilla olleet:

(kv 31.1.2019 § 4)

 Jokitalo Petri
 Koski Jenny

(kv 26.4.2018 § 25)

X Päivärinta Markus puheenjohtaja

 Ahokangas Terhi

X Voltti Taneli (kv 27.09.2018 § 45)

 Ahola Ari

X Tervamäki Petri

 Kangasoja Petri

X Vähäsalo Terhi

 Honkala Jukka Pekka

X Saarenpää Matti

koulutoimenjohtaja

X Korkeakangas Tapani

kunnanhallituksen edustaja

X

Huovari Piritta

 Ranto Mauno

kunnanhallituksen edustaja (poistui klo 20:11

pykälän 26 alkaen loppuajaksi)
kunnanjohtaja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
sekä päätöksentekotapa:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kaikki asiat käsiteltiin varsinaisessa kokouksessa.

Käsitellyt asiat:

Pykälät: 24  26

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tomi Huovari ja Jukka Jokitalo.

Sivut: 1  8

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus:
Markus Päivärinta
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus:

Matti Saarenpää
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 08.05.2020

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.

Tomi Huovari
Pöytäkirjan
nähtävänäpito:

Jukka Jokitalo

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa maanantaina 11.5.2020.
Matti Saarenpää
koulutoimenjohtaja
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Koululautakunta
Aika:

Keskiviikko 29.04.2020  kello19.00

Paikka:

Valtuustosali

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous

Käsiteltävät asiat:
§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Sivu

24 § Esikoulujärjestelyt lukuvuonna 2020 – 2021 .................................................................................................. 3
25 § Lastenhoitajan toimet ..................................................................................................................................... 5
26 § Kouluverkkomuutokset sievissä ..................................................................................................................... 6

Pöytäkirjan
nähtävänäpito:

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus,
julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousviikon jälkeisenä seuraavana torstaina7.5.2020.

Markus Päivärinta
puheenjohtaja, mtty

Matti Saarenpää
koulutoimenjohtaja
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ESIKOULUJÄRJESTELYT LUKUVUONNA 2020 – 2021

Koululautakunta 23.4.2020 § 16
Perusopetuslain § 26a mukaan jokaisen lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista
edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta (§ 25).
Kunnalla on edelleen velvollisuus järjestämiseen (4 §) tai se voi hankkia esiopetuksen kyseisen
järjestämisluvan saaneelta taholta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Laissa
ei säädetä missä esiopetus järjestetään.
Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Huoltajat voivat päättää myös kotona toteutettavasta esiopetuksen tavoitteet täyttävästä toiminnasta. Koska esiopetus ei ole osa oppivelvollisuutta ei kunnalla ole kuitenkaan valvontavelvollisuutta esim. kotona toteutettavasta esiopetuksesta.
Sievissä tulevan lukuvuoden esioppilaiden lukumäärä on ilmoittautumisten ja muiden tietojen perusteella 88 oppilaan suuruinen, joista 2 oppilasta opiskelee Taito -ryhmässä. Kaikki vuonna 2014
syntyneet ovat ilmoittautuneet esiopetukseen, lisäksi kertaajat on laskettu mukaan. Oppilasmäärän (86) perusteella ryhmiä olisi siis kahdeksan edellisen vuoden tapaan. Korhosen koulun 16 oppilaan ryhmään tarvitaan erityisjärjestely (taustamateriaali).
Ryhmäjaot ilmoittautumisten perusteella:
Ryhmä
oppilasmäärä

Esiopetuspaikka

Jyrinki
Järvikylä
Kiiskilä
Korhonen
Lauri Haikola
Leppälä

11
11
9
16 (2 ryhmää?)
31 (3 ryhmää, joista 1 pienr.)
8

Jyringin koulu
Järvikylän koulu
Kiiskilän koulu
Korhosen koulu
Lauri Haikolan koulun esiopetus
Leppälän koulu

yht.

86

Ryhmäjaot kahdeksaan esiopetusryhmään jaettuna lv. 2020 -2021:
Jyrinki
Järvikylä
Kiiskilä
Korhonen
Lauri Haikola

14
11
9
8 + 8 (2 ryhmää)
36 (3 ryhmää, joista 1 pienr.)

yht.

86

Jyringin koulu
Järvikylän koulu
Kiiskilän koulu
Korhosen koulu
Lauri Haikolan koulun esiopetus

Koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta hyväksyy lukuvuodelle 2020-21
kahdeksan esiopetusryhmää esityksen mukaisesti.
Oppilasryhmityksiin liittyvät tiedot ja vaihtoehdot vaativat lisäselvittelyä.
Päätös: Asia jätettiin yksi mielisesti pöydälle Petri Tervamäen esittämänä.
Lisätietoja: Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247
matti.saarenpaa@sievi.fi
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Koululautakunta 29.4.2020 § 24
Esikoulujärjestelyjen suunnittelu lukuvuodelle 2020 -21 on ollut lisävalmistelussa esiopetuksen ohjaustyöryhmässä 27.4. 2020. Ohjausryhmä järjesti etäyhteyksien kautta kokouksen, jossa Lauri
Haikolan koulun rehtorin lisäsksi kuultiin Korhosen koulun johtajaa ja esiopettajaa sekä Leppälän
koulun johtajaa ja esiopettajaa. Taustamateriaalissa olevin perustein esitetään lukuvuodelle 2020 21 seuraava järjestely. Jokikylän oppilaat sijoittuvat perinteiseen tapaan Lauri Haikolan koulun esiopetukseen ja Leppälän koulualueen oppilaat päosin Jyringin esiopetusryhmään tai päivähoidon
tarpeen mukaisiin ryhmiin.
Ryhmäjaot kahdeksaan esiopetusryhmään jaettuna lv. 2020 -2021:
Jyrinki
Järvikylä
Kiiskilä
Korhonen
Lauri Haikola

14
11
9
8 + 8 (2 ryhmää)
36 (3 ryhmää, joista 1 pienr.)

yht.

86

Jyringin koulu
Järvikylän koulu
Kiiskilän koulu
Korhosen koulu
Lauri Haikolan koulun esiopetus

Koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta hyväksyy lukuvuodelle 2020-21
kahdeksan esiopetusryhmää esityksen mukaisesti taustamateriaalin mukaisilla avustajajärjestelyillä.
Päätös: Hyväksyttiin. Järjestelyihin liittyen kuntien välisen laskutuksen perusteet varmistetaan valtionvarainministeriöstä.
Lisätietoja:

Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247
matti.saarenpaa@sievi.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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LASTENHOITAJAN TOIMET

Koululautakunta 29.4.2020 § 25
Varhaiskasvatuspalveluissa on ollut kolme vakinaista lastenhoitajan tointa julkisesti haettavana
15.4.2020 mennessä. Kahteen toimeen valitaan työntekijä Linnunlaulun päiväkotiin ja yhden toimen tehtäväalue on toimia Kukonkosken ryhmäperhepäiväkodin vastaavana lastenohjaajana.
Toimet täytetään 3.8.2020 alkaen. Hakijoita oli yhteensä 34, joista puhelinhaastatteluihin valittiin
varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden toimesta 13 hakijaa. Näistä 8 kutsuttiin Sievin kunnantalolle
lopulliseen haastatteluun.
Haastattelut pidettiin 28.4.2020, lautakunnan valitseman haastatteluryhmän toimesta. Haastatteluryhmään kuuluivat koulutoimen viranhaltijoista koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää, varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Kristiina Korpi ja päiväkodinjohtaja Kirsi Salonen. Lautakunnan edustajina
toimivat puheenjohtaja Markus Päivärinta sekä Piritta Huovari.
Kahdeksan hakijan joukosta sopivimmiksi todettiin haastattelujen ja taustatietojen perusteella seuraavat: Vakinaisiin lastenhoitajan toimiin lähihoitaja Riikka Koskela ja lähihoitaja Laura Tuikkala.
Vakinaiseen vastaavan lähihoitajan toimeen lähihoitaja Noora Viitasalo. Varsijoille ovat ehdolla lähihoitaja Riikka Rautio sekä lastenhoitaja Miia Korte.
Kaikki hakuasiakirjat olivat haastatteluryhmän käytettävissä.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta valitsee työntekijät Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimiin seuraavasti:
1.
2.
3.

Linnunlaulun päiväkodin lastenhoitajaksi Riikka Koskela
Linnunlaulun päiväkodin lastenhoitajaksi Laura Tuikkala
Varasijalle kohtien 1. ja 2. toimiin Riikka Rautio
Kukonkosken ryhmäperhepäiväkotiin vastaavaksi lastenhoitajaksi Noora Viitasalo.
Varasijalle Miia Korte.

Kaikissa lastenhoitajan toimissa on kuuden (6) kuukauden koeaika.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247
matti.saarenpaa@sievi.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Dnro KH:28 /00.01.00/2020
26 §

KOULUVERKKOMUUTOKSET SIEVISSÄ

Koululautakunta 17.03.2020 § 11
Kunnanhallituksen asettama palveluverkkotyöryhmä on kokoontunut kaikkiaan 10 kertaa toukokuusta 2019 alkaen. Työryhmä on tarkastellut Sievin kunnan palveluverkon nykyistä laajuutta ja
muuta tilannetta sekä mm. kunnan omistamien rakennusten määrää ja laatua. Joulukuusta 2019
alkaen painopiste on ollut kouluverkkotarkastelussa ottaen huomioon lapsimäärän ja valtionosuuksien väheneminen olemassa olevien tietojen ja ennusteiden pohjalta. Tulevien viiden vuoden aikana (2020 – 25) valtionosuuksien vähentymä nykyperusteilla tulee olemaan n. 0,5 – 0,6 m€ ja kouluverkkoa tulisi sopeuttaa taloudellisen hyötysuhteen parantamiseksi vastaavana ajanjaksona.
Käytännössä palveluverkkotyöryhmä on oppilasennusteiden pohjalta tehnyt erilaisia vaihtoehtoja ja
aikataulutusta miten kouluverkko voisi supistua oppilasmäärän vähetessä. Nykyistä seitsemän alakoulun kouluverkkoa voitaisiin ensi vaiheessa supistaa 5 tai 6 koulun suuruiseksi ja seuraavassa
vaiheessa 3 tai 4 alakoulun suuruiseksi. Eri kouluverkkovaihtoehtojen vaikutuksia esitetään tiivistetysti taustamateriaalissa 1 (kouluverkko / palveluverkkoselvitys).
Kouluverkkovalmisteluun liittyvät kuntalaisten kuulemiset on pidetty 11.2. ja 13.2.2020 saman sisältöisinä tilaisuuksina Vääräjokisalissa. Tilaisuuksissa oli verkkoselvityksen lisäksi esillä valtionosuuksien kehittymisen ennuste sekä oppilasmäärätaulukoita ja läsnäolijoilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä kommentteja suunnitelmista. Lisäksi kuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa
lausunto asiaan kunnan postiosoitteen tai sähköpostin välityksellä 29.2.2020 mennessä. Kaikki
lausunnot sekä kuulemistilaisuuksien muistiot ovat täydellisinä koululautakunnan Extranetin kouluverkkoseminaarikansiossa. Kansion materiaali on valmisteltu 19.3. pidettävään valtuustoseminaariin.
Lautakunta perehtyi valmisteltuun materiaaliin. Valtuustoseminaarin jälkeen alkaa varsinainen päätöksenteko koululautakunnan kautta, jonka jälkeen asiat etenevät myöhemmin kunnanhallitukseen
ja valtuustoon. Osana päätöksen tekoa on tehtävä ennakkovaikutusten arviointi kouluverkkomuutoksiin liittyen, jonka suorittamistavasta koululautakunnan tulee tehdä päätös.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Lautakunta päättää ennakkovaikutusten
arvioinnin työryhmän kokoonpanona.
Päätös: Lautakunta valitsi EVA- työryhmään koulutoimenjohtajan lisäksi varsinaisiksi jäseniksi
seuraavat (suluissa varajäsenet): Taneli Voltti (Jenni Koski), Tomi Huovari (Ilse Eskola), Terhi Vähäsalo (Anne Kariniemi), Maarit Arvola (Petri Tervamäki).
Lisätietoja:

Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247
etunimi.sukunimi@sievi.fi

Koululautakunta 29.4.2020 § 26
Kunnanhallitus on linjannut, että varsinainen laaja kouluverkkopäätös tehdään kuluvan vuoden
syksyllä. Alakouluista Jokikylän koulun lakkautumisen ajankohta tulee kuitenkin käsitellä kevään
aikana, koska sen osalta oppilasmäärien kehitys on alhaisin. Asiaan liittyvän ennakkovaikutusten
arvioinnin valmistelu on käynnissä ja kokouksessa käsiteltiin asian eteneminen EVA –ryhmän toiPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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mesta. EVA –työryhmä näkee välttämättömänä, että ennakkovaikutusten arviointi tehdään yhtäaikaisesti kaikkien kunnan alakoulujen henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille. Tavoitteena on saada
vastaukset kohdehenkilöiltä viikolla 20.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja:

Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää p. 044 4883 247
matti.saarenpaa@sievi.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 26

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 24, 25

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Sievin kunta / Koululautakunta
Haikolantie 16
85410 Sievi
kirjaamo@sievi.fi
fax: (08) 4883 100

Pykälät: 24,25

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

