Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta
Aika

19.02.2020, klo 17:30 - 19:03

Paikka

Valtuustosali

Pöytäkirja
19.02.2020

2/2020

1 (27)

Käsitellyt asiat
§9

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 10

Pöytäkirjan tarkastus

§ 11

Varhaiskasvatuksen kesä 2020

§ 12

5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus 20h/viikko; kokeilun jatkaminen

§ 13

Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan 22.1.2020 §5 päätökseen Esiopetuksen
hankkiminen ostopalveluna

§ 14

Koululaisten kesäkerho 2020

§ 15

Perusopetusryhmät lukuvuonna 2020-2021

§ 16

Iltapäivätoiminnan järjestäminen, Kyröskosken koulu

§ 17

Perusopetuksen aamupäivätoiminnan käynnistäminen ja maksut

§ 18

Viranhaltijoiden päätösluettelo

§ 19

Ilmoitusasiat

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
19.02.2020

2/2020

2 (27)

Saapuvilla olleet jäsenet
Mauri Lepola, puheenjohtaja
Pasi Eloranta, 1. varapuheenjohtaja
Hannamaija Oinonen
Heidi Schroderus
Heimo Nordfors
Jouni Lampinen
Kati Lahtinen
Mirka Löf
Päivi Arhenius
Muut saapuvilla olleet
Jaana Järvinen, toimistosihteeri, sihteeri
Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö
Katariina Hätönen, nuorisovaltuuston edustaja
Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Poissa

Antero Alenius, kunnanjohtaja
Risto Linnainmaa
Päivi Leskinen

Allekirjoitukset

Mauri Lepola
Puheenjohtaja

Jaana Järvinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
20.02.2020

20.02.2020

Kati Lahtinen

Jouni Lampinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä sivistystoimistossa 24.2.2020 ja julkaistu
Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi) kuntalain 140 §:
ssä säädetyllä tavalla 24.2.2020.

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
19.02.2020

Erja-Riitta Myllymäki, hallintopalvelusihteeri

2/2020

3 (27)

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
19.02.2020

§9
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin.
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§ 10
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kati Lahtinen ja Jouni Lampinen.
Päätös
Valittiin.

5 (27)

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
19.02.2020

2/2020

6 (27)

§ 11
Varhaiskasvatuksen kesä 2020
HMKDno-2020-39
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Ojanen
kaisa.ojanen@hameenkyro.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Kesäaikana varhaiskasvatuksen palveluita tullaan keskittämään ajalla 1.6-
2.8.2020. Varhaiskasvatuspalveluita tarjotaan päivystävissä yksiköissä. Ajalla 29.6-
2.8.2020 avoinna on ainoastaan Kirkonkylän päiväkoti. Huoltajille tiedotetaan kesäajan
järjestelyistä ja he ilmoittavat kesäajan hoidontarpeen 26.4.2020 mennessä Päikky-
ohjelman kautta.
Huoltajille tarjotaan mahdollisuus saada vapautus päivähoitomaksusta
kesäpäivystysajalta 22.6-2.8.2020 (6 viikkoa), jos he ilmoittavat ennakkoon lapsen
poissaolosta sitovasti Päikky -ohjelman kautta koko kuuden viikon päivystysjaksolle
26.4.2020 mennessä. Kesäpäivystysajan maksuttomuus koskee kaikkia asiakkaita
varhaiskasvatuksen aloitusajankohdasta huolimatta.
Palveluiden keskittäminen kesäaikana ja maksuttoman päivystysjakson tarjoaminen
huoltajille mahdollistaa henkilöstön lomien suunnittelun hiljaiseen aikaan sekä
vähentää määräaikaisia työsuhteita.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
annetun lain (1503/2016) perusteella. Asiakasmaksulain 4 § mukaan maksu voidaan
periä enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Hämeenkyrössä
maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut viimeistään
edellisen vuoden syyskuussa. Maksu voidaan periä 12 kuukaudelta, mikäli lapselle ei
kerry muun kuin sairauden vuoksi syntyviä poissaoloja riittävästi.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 10 §:n mukaan jos lapsen huoltajat varaavat
lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan
peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan
määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei
lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla
käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet 7 §:n mukaisesta
pienimmästä perittävästä maksusta. Hämeenkyrössä paikka on peruttava kahta
viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista.
Hallintosäännön 108 § mukaan sivistyslautakunta päättää toiminnan
järjestämispaikoista, järjestämisen pääperiaatteista ja järjestämisajoista.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen
Sivistyslautakunta päättää, että
1. varhaiskasvatuksen kesäajan toiminta toteutetaan supistetusti ajalla 1.6.
-2.8.2020
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2. huoltajille tarjotaan mahdollisuus vapautukseen päivähoitomaksusta, jos lapsi
on poissa koko päivystysajan 22.6-2.8.2020 ja huoltaja ilmoittaa poissaolosta
sitovasti 26.4.2020 mennessä Päikky -ohjelman kautta
3. kesäaikana varatusta ja peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta
peritään asiakasmaksulain 7 §:n mukainen maksu
4. muuten kesäaikana noudatetaan voimassa olevaa maksuohjeistusta
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää varhaiskasvatuksen johtajan lausunnon mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
tekninen johtaja, ruokapalvelupäällikkö, päiväkotien johtajat, varhaiskasvatuksen
toimistosihteeri, alakoulujen rehtorit
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Sivistyslautakunta, § 3,23.01.2019
Sivistyslautakunta, § 23,27.03.2019
Sivistyslautakunta, § 12, 19.02.2020
§ 12
5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus 20h/viikko; kokeilun jatkaminen
HMKDno-2018-648
Sivistyslautakunta, 23.01.2019, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Ojanen
Opetus-ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut, että kokeilu viisivuotiaiden
maksuttomasta varhaiskasvatuksesta (20h/vko) saa jatkoa. Maksuttoman
varhaiskasvatuksen kokeilussa kunnat, jotka päättävät jättää maksut perimättä 5-
vuotiaiden varhaiskasvatuksesta 20 tunnin osalta, saavat valtiolta avustusta.
Avustuksella kompensoidaan 40 % menetetyistä asiakasmaksuista.
Kokeilulla tavoitellaan koko maan tasolla osallistumisasteen nousua ja sen avulla
pyritään tasaamaan sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja oppimistuloksissa.
Valtionavustushaku on käynnissä ja kokeilu käynnistyy syksystä 2019.
Hämeenkyrössä tämänhetkisestä (2013 syntyneet) viisivuotiaiden ikäluokasta (127
lasta) varhaiskasvatuspalveluissa on 114 lasta. Syksyn 2019 viisivuotiaiden ikäluokasta
(2014 syntyneet) 145 lapsesta on nyt varhaiskasvatuspalveluissa 124 lasta.
Hämeenkyrössä mahdollinen kokeiluun osallistuminen alentaa asiakasmaksutuottoja
vuonna 2019 n. 29 400 euroa, josta valtio kompensoi n. 11 800
euroa. Asiakasmaksutulot vähenevät vuonna 2019 n. 17 600 euroa.
Toisaalta lasten siirtyminen kotihoidontuesta varhaiskasvatukseen vähentää kunnan
maksamaa kotihoidontukea yli kolmevuotiaasta n. 325 euroa/lapsi vuonna 2019 ja alle
kolmevuotiaasta vähintään 1695 euroa/lapsi vuonna 2019.
Kokeiluun osallistuminen voi kasvattaa kunnan verotulokertymää.
Osallistumisasteen nousu ei synnytä tarvetta kiinteistöinvestointeihin. Uudet lapset
palveluissa on mahdollista sijoittaa kunnan omiin yksiköihin tai ohjata
palvelusetelipalveluihin. Palvelusetelissä asiakkaan omavastuu pienenee ja kunta
maksaa palvelusetelillä maksuttoman varhaiskasvatuksen osuuden. Vuoden 2019
alusta palvelusetelipalveluissa on 6 vuonna 2014 syntynyttä lasta. Syksyn tilannetta
palvelusetelipalveluissa 5-vuotiaiden osalta on vaikea ennustaa.
Jos lapsimäärä kunnan palveluissa kasvaa, saattaa syntyä tarve kasvattaa
henkilöstömäärää; tilannetta on kuitenkin arvioitava suhteessa pieneneviin ikäluokkiin.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen:
Sivistyslautakunta päättää, että
1. Hämeenkyrön kunta jättää hakemuksen kokeiluun osallistumisesta
2. kokeilun mahdollisesti alkaessa päätetään toteutuksen käytännön järjestelyistä
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
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Lautakunta päättää varhaiskasvatuksen johtajan lausunnon mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 27.03.2019, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Ojanen
Liitteet

1 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus. Päätös.PDF
Opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt Hämeenkyrön mukaan 5-vuotiaiden
maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun ajalla 1.8.2019-31.7.2020. Kokeilulla
tavoitellaan varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista, ehkäistään
syrjäytymistä sekä pyritään takaamaan lapselle tarvittava tuki mahdollisimman
varhain. Kokeilu luo myös pohjaa kaksivuotisen esiopetuksen kehittämiselle.
Hämeenkyrössä kokeilu tarkoittaisi sitä, että vuonna 2014 syntyneille lapsille
järjestetään kokeilun aikana maksutonta varhaiskasvatusta neljä tuntia päivässä
maanantaista perjantaihin klo 9-13 Hämeenkyrön kunnan järjestämässä
varhaiskasvatuksessa (päiväkodit, perhepäivähoito, palvelusetelipalvelut sekä
ostopalvelu ruotsia äidinkielenään puhuville). Viisivuotiaiden maksuton
varhaiskasvatus järjestetään pääsääntöisesti lapsen nykyisessä
varhaiskasvatuspaikassa. Uusia hakijoita pyritään ohjaamaan varhaiskasvatukseen
siten, että 5-vuotiailla lapsilla olisi mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen toisten
saman ikäisten kanssa.
Vuorohoidossa lapsen varhaiskasvatusaika määräytyy huoltajien työvuorojen
mukaisesti ja lapsen läsnäolo voi sijoittua päiväajan lisäksi iltoihin, öihin ja
viikonloppuihin. Vuorohoidossa olevan lapsen osalta maksuttomaksi ajaksi luetaan 20
tuntia viikoittain varatusta varhaiskasvatusajasta
Mikäli perhe haluaa lapsensa osallistuvan maksuttomaan varhaiskasvatukseen
elokuun 2019 alusta alkaen, tulee hakemus jättää viimeistään 15.4.2019. Jos lapsi on
tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa, ei hakemusta tarvitse tehdä.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen
Sivistyslautakunta päättää, että
1. Hämeenkyrössä toteutetaan 5 -vuotiaiden (2014 syntyneet) maksuttoman
varhaiskasvatuksen kokeilu ajalla 1.8.2019-31.7.2020
2. Maksutonta varhaiskasvatusta järjestetään maanantaista perjantaihin klo 9-13
3. Vuorohoidossa maksuttomaksi ajaksi luetaan 20 tuntia viikoittain varatusta
varhaiskasvatusajasta
4. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa maksuohjeistusta
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää varhaiskasvatuksen johtajan lausunnon mukaisesti.
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Päätös
Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 19.02.2020, § 12
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Ojanen
kaisa.ojanen@hameenkyro.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilua jatketaan
kolmannella kaudella ja kokeilua laajennetaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämän avustuksen määrää nostetaan ja se kattaa nyt kolmannella kaudella
vähintään 50 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä.
(ensimmäisellä kaudella kompensaatio oli 20 % ja toisella kaudella 40 %).
Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kokeilulla halutaan lisätä lasten osallistumista
varhaiskasvatukseen ja kerätä lisäksi tietoa maksuttoman varhaiskasvatuksen
vaikutuksista perheiden valintoihin ja vanhempien työllisyyteen. Kokeilun myötä
kehitetään myös 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja
pedagogiikkaa, sekä eheää jatkumoa esiopetukseen sekä varhaiskasvatuksen
palveluohjausta.
Hämeenkyrössä kokeilu alkoi 1.8.2019. Kokeilussa ovat mukana 2014 syntyneet
hämeenkyröläiset lapset. Alla olevassa taulukossa on kuvattu viisivuotiaiden
osallistumismäärän kehitystä.
Aika

2014 syntyneiden

%

pelkässä

lukumäärä varhaiskasvatuksessa ikäluokasta maksuttomassa

15.1.2019 122

85 %

-

15.9.2019 141

96 %

14

15.1.2020 138

95 %

7

Kokeilun seuravalla kaudella 1.8.2020-31.7.2121 Hämeenkyrössä 5-vuotiaiden
ikäluokka (2015 syntyneet) on 111 lasta. Heistä varhaiskasvatuksessa on nyt 98 lasta.
Arvioitu maksutuottojen menetys on n. 48 000 euroa, josta erityisavustuksella
kompensoidaan 50 %. Vuoden 2020 oman rahoituksen osuus on arviolta n. 10 000
euroa ja vuonna 2021 n. 14 000 euroa. Kunta maksaa palvelusetelipalveluissa oleville
5-vuotiaille maksuttoman osuuden palvelusetelillä.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen
Sivistyslautakunta päättää, että
1. Hämeenkyrön kunta jättää hakemuksen kokeiluun osallistumisesta sen
seuraavalle kaudelle
2. kokeilun mahdollisesti jatkuessa päätetään toteutuksen käytännön järjestelyistä
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
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Sivistyslautakunta päättää varhaiskasvatuksen johtajan lausunnon mukaisesti
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
varhaiskasvatuksen toimistosihteeri, päiväkotien johtajat, alakoulujen rehtorit
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Sivistyslautakunta, § 14,20.02.2019
Sivistyslautakunta, § 62,28.08.2019
Sivistyslautakunta, § 5,22.01.2020
Sivistyslautakunta, § 13, 19.02.2020
§ 13
Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan 22.1.2020 §5 päätökseen Esiopetuksen hankkiminen
ostopalveluna
HMKDno-2019-53
Sivistyslautakunta, 20.02.2019, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Perusopetuslain 21.8.1998/628 mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen
alueella asuville oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta
voi järjestää palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne
perusopetuslain 7 tai 8 §:ssä tarkoitetulta perusopetuksen järjestäjältä. Kunta voi
hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta.
Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään lain mukaisesti.
Kunnanvaltuusto on päättänyt 11.6.2018 § 17, että Hämeenkyrön
varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön tulosidonnainen palveluseteli.
Sivistyslautakunnan 22.8.2018 § 72 asettaman esiopetustyöryhmän tehtävänantoon
kuului selvittää mahdollisuus hankkia esiopetusta ostopalveluna yksityisiltä
palveluntuottajilta. Tällä tavalla palvelusetelipalvelun valinneille lapsille
mahdollistetaan yhtenäinen kasvun ja oppimisen polku. Sivistyspalveluihin on tullut
kyselyjä muissa kunnissa yksityistä varhaiskasvatuspalvelua käyttäviltä perheiltä
mahdollisuudesta hankkia esiopetuspalvelu samasta palveluseteliyksiköstä, jossa lapsi
on varhaiskasvatuksessa.
Esiopetuspalvelun hankkiminen ostopalveluna on mahdollista, jos huoltajien
toivomassa yksikössä palvelua järjestetään. Ostopalvelussa edellytetään, että palvelun
hinta on korkeintaan Hämeenkyrön kunnan tuottaman, vastaavan palvelun
hinta. Valitessaan ostopalvelun toisessa kunnassa, huoltajat vastaavat itse
kuljetuksista.
Omassa kunnassa toimivien yksityisten palveluntuottajien osalta on järjestettävä
kilpailutus esiopetuspalvelun tuottamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää,
1. että esiopetusta voidaan hankkia huoltajan hakemuksesta ostopalveluna
varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelussa oleville lapsille yhtenäisen kasvun ja
oppimisen polun turvaamiseksi esiopetuksesta vastaaavan vastuualueen
esimiehen päätöksellä.
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2. käynnistää valmistelun esiopetuspalvelujen kilpailutuksesta Hämeenkyrön
alueella.
Päätös
Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 28.08.2019, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päätti 20.2.2019 §14 esiopetuksen hankkimisesta ostopalveluna
varhaiskasvatuksen palvelusetelissä oleville lapsille ja käynnistää valmistelun
esiopetuspalvelujen kilpailutukseen Hämeenkyrössä. Kilpailutus hankitaan
ostopalveluna ulkoiselta toimijalta ja aloitetaan syksyn 2019 aikana.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää käynnistää kilpailutuksen esiopetuspalvelujen
tarjoamisesta Hämeenkyrön alueella.
Päätös
Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 22.01.2020, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Sopimus Hämeenkyrön kunnan esiopetuspalvelusta.pdf
Sivistyslautakunta päätti 28.8.2019 §62 käynnistää kilpailutuksen esiopetuspalvelujen
tarjoamisesta Hämeenkyrön alueella. Kilpailutuksen järjesti Kuntien Hankintapalvelut
KuHa Oy. Kilpailutusmateriaali ja sopimus ovat oheismateriaalina lautakunnan
kiertokansiossa.
Määräaikana saapui yksi tarjous Pilke päiväkodit Oy:stä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy sopimuksen Hämeenkyrön kunnan esiopetuspalveluista
Pilke päiväkodit Oy:n kanssa ja määrää sivistysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.
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Asian käsittely:
Keskustelun aikana Mirka Löf teki muutosesityksen, että Pilke päiväkodit Oy:n kanssa
toimitaan seuraavasti: ensisijaisesti käytettäisiin kunnan omaa yksikköä Kyröskosken
koulua ja Pilke täydentäisi palvelua. Hannamaija Oinonen kannatti esitystä.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä
poikkeava kannatettu esitys ja seuraa äänestys.
Äänestystapa: pohjaesitys on ”jaa”, Löfin esitys ”ei”
Äänestykset
Sivistysjohtajan pohjaesitys on ”jaa”, Löfin esitys ”ei”
Jaa
Heidi Schroderus
Pasi Eloranta
Jouni Lampinen
Päivi Arhenius
Heimo Nordfors
Mauri Lepola
Kati Lahtinen
Ei
Mirka Löf
Hannamaija Oinonen
Päätös
Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen 7-2.

Sivistyslautakunta, 19.02.2020, § 13
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Vastaus oikaisuvaatimukseen Sivistyslautakunta 22.1.2020 §5.pdf
2 Oikaisuvaatimus sivistyslautakunta 22.1.2020 §5.pdf
Vilho Ponkiniemi on tehnyt oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan päätökseen
22.1.2020 § 5. Oikaisuvaatimus saapui sivistystoimistoon 11.2.2020.
Oikaisuvaatimuksen tähän päätökseen voi tehdä asianosainen tai kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimus täyttää oikaisuvaatimukselle asetetut muodolliset vaatimukset.
Liitteenä on esiopetuksen kilpailutuksen tehneen Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n
laatima vastaus oikaisuvaatimukseen.
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Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.
Asian käsittely:
Keskustelun aikana Mirka Löf teki muutosesityksen, että oikaisuvaatimus hyväksytään,
koska Pilke päiväkodilla oli tosiasiallinen monopoliasema. Ryhmäkoon edellytyksellä
on rajattu Jumesniemen Pomppis pois. Hannamaija Oinonen kannatti esitystä.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys
ja seuraa äänestys.
Äänestykset
Pohjaesitys on jaa, muutosesitys ei
Jaa
Jouni Lampinen
Heidi Schroderus
Päivi Arhenius
Heimo Nordfors
Pasi Eloranta
Mauri Lepola
Kati Lahtinen
Ei
Mirka Löf
Hannamaija Oinonen
Päätös
Hyväksyttiin sivistysjohtajan pohjaesitys äänestyksen jälkeen 7-2.
Tiedoksi
oikaisuvaatimuksen tekijä, alakoulujen rehtorit, Pilke päiväkodit Oy
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§ 14
Koululaisten kesäkerho 2020
HMKDno-2018-341
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Kesätoiminnan järjestäminen on kunnille vapaaehtoista ja toiminnasta perittävät
maksut ovat kunnan päätettävissä. Kesäkerhotoiminnalla on vaikutusta pienten
koululaisten hyvinvointiin ja toiminta ehkäisee syrjäytymistä. Kesäkerhotoiminta
vastaa pienten koululaisten kesähoidon tarpeeseen tarjoamalla 1.- ja 2.-luokkalaisille
sekä erityisen tuen piirissä oleville vanhemmille lapsille kokopäiväisen (klo 8- 16)
hoidon arkipäivinä. Kesäkuussa 2018 ja 2019 kesäkerho pidettiin Kirkonkylän koulussa
Monitoimikeskus Sillassa. Kesäkerhon tarvetta on kartoitettu huoltajilta alustavalla
kyselyllä Wilman kautta, jossa tarpeesta on ilmoitettu yhteensä 29 lapselle.
Koululaisten kesätoimintaa on mahdollista järjestää ajalla 1.6 - 18.6.2020
Monitoimikeskus Sillassa. Sillassa on toiminnassa päiväkoti ja keittiö koko kesän ajan.
Kesäkerhon toiminta edellyttää kahden koulunkäynnin ohjaajan (30 h/vko)
palkkaamista kesäkerhon ajalle. Ohjaajat löytyvät kunnan omasta henkilöstöstä, ja
heillä olisi muussa tapauksessa kesäkeskeytys työsuhteessa. Vammaispalvelut
osallistuvat järjestämiskustannuksiin niiden lasten osalta, jotka tulevat toimintaan
heidän kauttaan.
Kesätoiminnasta peritään viikkokohtainen maksu 50 e ja juhannusviikolta 40 e. Maksu
ei ole tulosidonnainen. Sisaralennus 10 % määrittyy iltapäivätoiminnan maksuohjeen
mukaisesti. Laskutus perustuu sitovaan ilmoittautumiseen ja maksu peritään
täysimääräisenä jokaiselta alkavalta kalenteriviikolta, jonka huoltaja on lapselleen
varannut. Kerho järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 10 sitovien
ilmoittautumisten perusteella.
Hallintosäännön 108 § mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää
opetuksen järjestämiseen liittyvistä kunnalle vapaaehtoisista toiminnoista ja 91 §
mukaan lautakuntien ratkaisuvaltaan kuuluu päättää maksuista.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää
1. järjestää kesäkerhon 1.6. - 18.6.2020
2. periä toiminnasta viikkokohtaisen maksun 50 e ja juhannusviikolta 40 e.
Asian käsittely:
Keskustelun jälkeen sivistysjohtaja muutti esitystään seuraavasti: Kohdaksi kolme
lisätään "Rehtori voi päättää maksun perimättä jättämisestä tai alentaa sitä, jos
maksun suuruus on esteenä lapsen osallistumiselle kesäkerhossa".
Päätös
Hyväksyttiin sivistysjohtajan muutettu esitys:
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Sivistyslautakunta päättää
1. järjestää kesäkerhon 1.6. - 18.6.2020
2. periä toiminnasta viikkokohtaisen maksun 50 e ja juhannusviikolta 40 e.
3. rehtori voi päättää maksun perimättä jättämisestä tai alentaa sitä, jos maksun
suuruus on esteenä lapsen osallistumiselle kesäkerhossa
Tiedoksi
perusopetuksen rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja, vammaispalvelujen palvelupäällikkö
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§ 15
Perusopetusryhmät lukuvuonna 2020-2021
HMKDno-2020-47
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Lukuvuonna 2019-2020 perusopetusta on järjestetty seuraavissa ryhmissä:
Perusopetusryhmät
Oppilas- Yleisopetus-

Pien-

määrä

ryhmät

ryhmät

Heinijärvi

95

5

0

5

19,0

Kirkonkylä

271

12

4

16

22,6

Kyröskoski

220

12

1

13

18,3

Mahnala

196

11

1

12

17,8

1-6 yhteensä

782

40

6

46

19,6

Yhteiskoulu

411

19

3

22

21,6

Yhteensä

1193

59

9

71

20,2

Koulu

Ryhmäkoko

Yhteensä

ka. *

*erityisen tuen oppilaat integroidaan yleisopetuksen tunneille aina, kun se on
tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Heidät on laskettu keskimääräiseen ryhmäkokoon
mukaan.
Perusopetusryhmien määrä tulee lukuvuonna 2020-2021 olemaan rehtoreiden arvion
mukaan seuraava:
Perusopetusryhmät
Oppilas-

Yleisopetus-

Pien-

määrä

ryhmät

ryhmät

Heinijärvi

97

5

Kirkonkylä

244

Kyröskoski

Koulu

Yhteensä

Ryhmäkoko

0

5

19,4

12

4

16

20,3

232

12

1

13

19,3

Mahnala

198

12

1

13

16,5

1-6 yhteensä

771

41

6

47

18,8

Yhteiskoulu

364

18

5

23

20,2

Yhteensä

1135

59

11

70

19,2

*erityisen tuen oppilaat integroidaan yleisopetuksen tunneille aina, kun se on
tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Heidät on laskettu Yhteiskoulun luokkia H ja K
lukuun ottamatta mukaan keskimääräiseen ryhmäkokoon.
Hallintosäännön 108 § mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää esi-
ja perusopetusryhmien määrästä.
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Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden 2019-2020 osalta
1. vuosiluokkien 1-6 perusopetusryhmien kokonaismääräksi taulukon mukaisesti 47 ,
joista on 41 yleisopetuksen ryhmää ja 6 pienryhmää
2. vuosiluokkien 7-9 perusopetusryhmien alustavaksi kokonaismääräksi
taulukon mukaisesti 23, joista 18 on yleisopetuksen ryhmää ja 5 pienryhmää.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Esi- ja perusopetuksen rehtorit
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§ 16
Iltapäivätoiminnan järjestäminen, Kyröskosken koulu
HMKDno-2017-214
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Lautakunta päätti 27.3.2019 § 26, että 1. - 2. luokan oppilaiden iltapäivätoiminta
järjestetään 1.8.2019 alkaen omana tuotantona esioppilaille tarjottavan
iltapäivätoiminnan yhteydessä Kyröskosken koulua lukuunottamatta. Lautakunta
päätti 24.4.2019 §37 hankkia Kyröskosken koulun 1.- 2. luokan oppilaiden
iltapäivätoiminnan 2019-2020 Pilke päiväkodit Oy:ltä.
Yhtenäisen toimintamallin mukaisesti kaikissa Hämeenkyrön alakouluissa järjestetään
iltapäivätoiminta omana tuotantona 1.8.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää, että Kyröskosken koulun 1. - 2. luokan oppilaiden
iltapäivätoiminta järjestetään omana tuotantona 1.8.2020 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
ma hallintopäällikkö, alakoulujen rehtorit
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§ 17
Perusopetuksen aamupäivätoiminnan käynnistäminen ja maksut
HMKDno-2020-48
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2020 alkaen.pdf
Aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään Perusopetuslain luvussa 8 a. Kunta saa
valtionosuutta perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
järjestämiseen. Kunta voi periä aamu- ja iltapäivätoiminnasta kuukausimaksuja.
Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään
160 euroa.
Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja
2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai
siirretyille oppilaille.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee perustua valtakunnallisiin Perusopetuksen aamu- ja
iltapäivätoiminnan perusteisiin (2011). Sen pohjalta Hämeenkyrön kuntaan laaditaan
aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2020 alkaen. Lautakunta
hyväksyy suunnitelman elokuun kokouksessa.
Esioppilaiden täydentävän toiminnan myötä kouluilla on jo valmiiksi varattu
koulunkäynnin ohjaajien työaikaa koulupäivien aamuihin. Aamupäivätoiminnassa
voidaan hyödyntää näitä henkilöstöresursseja.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää, että
1. Hämeenkyrön alakouluissa käynnistetään aamutoiminta 1.8.2020 alkaen.
2. Aamupäivätoiminnan maksut peritään liitteenä olevan asiakirjan "Koululaisten
aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2020 alkaen" mukaisesti.
Asian käsittely:
Keskustelun jälkeen sivistysjohtaja muutti esitystään seuraavasti: Kohdaksi kolme
lisätään "Rehtori voi päättää maksun perimättä jättämisestä tai alentaa sitä, jos
maksun suuruus on esteenä lapsen osallistumiselle aamu- ja iltapäivätoimintaan".
Päätös
Hyväksyttiin sivistysjohtajan muuttama esitys.
Sivistyslautakunta päättää
1. Hämeenkyrön alakouluissa käynnistetään aamutoiminta 1.8.2020 alkaen.
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2. Aamupäivätoiminnan maksut peritään liitteenä olevan asiakirjan "Koululaisten
aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2020 alkaen" mukaisesti.
3. Rehtori voi päättää maksun perimättä jättämisestä tai alentaa sitä, jos maksun
suuruus on esteenä lapsen osallistumiselle aamu- ja iltapäivätoimintaan.
Tiedoksi
alakoulujen rehtorit
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§ 18
Viranhaltijoiden päätösluettelo
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Neronen
liisa.neronen@hameenkyro.fi
elämänlaatupalvelujen esimies, ma. hallintopäällikkö
Sivistyspalvelut, viranhaltijapäätökset
Sivistysjohtaja
Nimikemuutos varhaiskasvatusyksikön päälliköstä päiväkodin johtajaksi
Elämänlaatupalvelujen esimies
Kohdeavustus Helmi
Kohdeavustus Kirjaston ystävät
Varhaiskasvatuksen johtaja
Nimikemuutos erityislastentarhanopettajasta varhaiskasvatuksen
erityisopettajaksi
Nimikemuutos lastenhoitajasta, päivähoitajasta tai lähihoitajasta
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi
Nimikemuutos lastentarhanopettajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi
Nimikemuutos varhaiskasvatuksen varapäälliköstä päiväkodin varajohtajaksi
Yhteiskoulun rehtori
Yhteiskoulun ruokasalin, auditorion aulan ja liikuntasalin yhden pukuhuoneen
varaaminen
Hämeenkyrön Eteläiselle Metsästysyhdistykselle
Yhteiskoulun ruokasalin ja kabinetin varaaminen Hämeenkyrön
nuorisopalveluille
Yhteiskoulun auditorion varaaminen Hämeenkyrön nuorisopalveluille
Yhteiskoulun luokan C103 varaaminen Hämeenkyrön kunnan työllisyyspalveluille
Yhteiskoulun auditorion varaaminen Suomen riistakeskukselle
Heinijärven koulun rehtori
Heinijärven koulun liikuntasalin tilavaraus/MTK Hämeenkyrö
Heinijärven koulun liikuntasalin tilavaraus
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijoiden päätösluettelot tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
19.02.2020

2/2020

24 (27)

§ 19
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasiat
1. Tekninen lautakunta 21.1.2020
§ 4 Taloussuunnitelma 2020; investointiosan käyttösuunnitelma
§ 5 Investointihankkeiden työohjelma 2020 sekä liite
2. Nuorisovaltuuston muistio 10.2.2020
3. Heinijärven vanhempaintoimikunnan viesti koulukuljetuksista ja tehdyt
toimenpiteet
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnallisvalitus
§13
Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella, myös
sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 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.
Valitusaika ja valitusviranmomainen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Määräaika (30 pv) lasketaan siten, ettei siihen lueta
nähtäväksiasettamispäivää. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Valitusviranomainen ja osoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
faxi: 029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä
Valituskirjassa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja muutosvaatimus perusteineen sekä
valittajan nimi ja kotikunta sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
Jos valituskirjan laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjassa ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan
allekirjoitettava.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava
oikeutensa edustukseen hallintolain 12 §:n mukaisesti.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen valitusajan päättymistä.
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Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusperustetta päätöksen työsopimuslain
vastaisuudesta
Tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(tuomioistuinmaksulaki 1.1.2016) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-
oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
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Oikaisuvaatimus
§11, §12, §14, §15, §16, §17
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja
se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on Hämeenkyrön kunnan
sivistyslautakunta.
Postiosoite: Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero: 03 - 565 23000

