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Saapuvilla olleet jäsenet
Jouni Lampinen, puheenjohtaja
Hannele Nordfors, 1. varapuheenjohtaja
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Allekirjoitukset

Jouni Lampinen
Puheenjohtaja

Matleena Ylitalo
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
03.09.2021

05.09.2021

Jarmo Järvinen

Tommi Hollo

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä sivistystoimistossa ja julkaistu Hämeenkyrön
kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä
tavalla 7.9.2021.
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§ 85
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialistalle §:t 85-96

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Asian käsittely
Hyväksytään asialistalle §:t 85-96 ja lisäpykälä §97
Päätös
Todettiin.
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§ 86
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tommi Hollo ja Jarmo Järvinen.
Sivistyslautakunnan pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti, kun se on
allekirjoitettu ja tarkastettu, kuitenkin viimeistään viikon kuluttua kokouksesta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta
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01.09.2021
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§ 87
Ajankohtaiset asiat
Esittelijä selostaa ajankohtaisia, valmistelussa olevia asioita.
Lautakunnan esittäytyminen
Uuden oppivelvollisuus lainsäädännön voimaantuleminen
Ilmastoareena 2021
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee esittelijän ajankohtaisten asioiden selostuksen
tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Hämeenkyrö
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§ 88
Talouden seuranta
Valmistelija / lisätiedot:
Matleena Ylitalo
matleena.ylitalo@hameenkyro.fi
talous- ja hallintopäällikkö
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja
hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain. Raportoinnissa annetaan selvitys
merkittäviin poikkeamiin tuloarvioissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus
sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuukausittaiset
raportit tehdään yhteiseen raporttipohjaan. Yhteinen raporttipohja tarkoittaa
taulukkoa, jossa on vertailutietoja ja toteutumisprosentit. Raporttiin voi liittyä myös
sanallinen selostus.
Talouden toteutuminen esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta käy läpi talouden tilanteen ja merkitsee sen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 89
Sivistyslautakunnan kokousajat 2021
HMKDno-2021-188
Valmistelija / lisätiedot:
Matleena Ylitalo
matleena.ylitalo@hameenkyro.fi
talous- ja hallintopäällikkö
Kunnan toimielinten kokousmenettelystä on määräykset Hämeenkyrön kunnan
hallintosäännössä. Hallintosäännön § 3 mukaan ”Toimielin pitää kokouksensa
päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.”
Sivistyslautakunnan kokouspäivät syksyllä 2021.
1.9.
13.10.
24.11.
joulukuussa tarpeen mukaan
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lautakunnan syksyn 2021 kokousaikataulun.
Asian käsittely
Esittelijän ehdotuksesta joulukuun kokouspäiväksi valitaan 15.12.2021 ja kokous
pidetään tarpeen mukaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnanhallitus, sivistyspalvelut: vastuualueiden esimiehet

Hämeenkyrö
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§ 90
Sivistyslautakunnan uudet arviointikohteet toimintakaudelle 2021-2022
HMKDno-2017-480
Valmistelija / lisätiedot:
Matleena Ylitalo
matleena.ylitalo@hameenkyro.fi
talous- ja hallintopäällikkö
Kunnan hallintosäännön § 91 mukaan lautakuntien tehtävänä on johtaa, valvoa ja
kehittää toimintaa sekä päättää palvelualueellaan noudatettavista periaatteista ja
yleisistä ohjeista. Lisäksi lautakuntien tehtävänä on vastata valtuuston palvelujen
tuottamiselle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteuttamisesta. Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan arviointivelvoite sisältyy
nykyisiin opetus- ja koulutuslakeihin, uuteen kirjastolakiin ja varhaiskasvatuslakiin.
Arviointia suoritetaan sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla, ja sen
tarkoituksena on varmistaa tavoitteiden toteutuminen ja toiminnan laatu. Arvioinnilla
seurataan ja tuetaan myös toiminnan kehittämistä.
Toiminnan paikalliset järjestäjät velvoitetaan arvioimaan itse järjestämäänsä
koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Sivistyslautakunnan vastuualueella arviointivelvoite
koskee koko toimialaa.
Toimintakauden 2021-2022 kohteet ovat jatkoarviointia edellisen vuoden kohteille.
Vastuualueiden esihenkilöiden esittämät arviointikohteet perustuvat muun
muassa kuntastrategiaan, työtyytyväisyyskyselyihin, asiakaspalautteisiin sekä yksikköä
koskeviin muihin ajankohtaisiin asiakirjoihin ja edellisellä toimikaudella esille
nousseisiin erityisiin kohteisiin. Sivistyslautakunta on käsitellyt toimikauden 2020-2021
arviointiraportit kokouksessaan 26.5.2021 § 57.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintopäällikkö Matleena Ylitalo
Sivistyslautakunta päättää
1. asettaa vastuualueiden esihenkilöiden esityksestä palvelustrategiaan perustuvat
kauden 2021-2022 arviointikohteet seuraavasti:

Hallinto- ja toimistopalvelut
Lautakunnan päätöksentekoa tukevan tiedon riittävyys ja relevanssi
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen
Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välinen yhteistyö
Esi- ja perusopetus
Oppilaskuljetukset nykyisillä sopimuksilla
Yhteiskoulun opetusjärjestelyt, viihtyvyys ja toiminnallisuus
Digitaalisen opetuksen käyttö perusopetuksessa
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Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välinen yhteistyö
Lukiokoulutus
Opetusjärjestelyt, viihtyvyys ja toiminnallisuus F.E. Sillanpään lukiossa
Lukion lähtötason ja yo-tuloksen vertailu
Elämänlaatupalvelut
Vapaaehtoistoiminnan ja kunnan palveluiden yhteensovittaminen
Käyttäjäaktiivisuuden seuraamisen tehostaminen
2. käsitellä vastuualueiden kirjalliset arviointiraportit keväällä 2022
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää talous- ja hallintopäällikön lausunnon mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
vastuualueiden esihenkilöt

Hämeenkyrö
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§ 91
Päätösvalta hankinta-asioissa
HMKDno-2016-196
Valmistelija / lisätiedot:
Matleena Ylitalo
matleena.ylitalo@hameenkyro.fi
talous- ja hallintopäällikkö
Hallintosäännön 85 §:n mukaan lautakunta päättää alaisensa toiminnan osalta
toimikausittain hankintavallan euromääräiset rajat. Hankintavallan rajat koskevat
myös puitesopimuksia. Hallintosäännön 92 §:n mukaan vastuualueen esihenkilö tekee
vastuualuetta koskevat sopimukset, sitoumukset ja hankinnat lautakunnan ohjeiden
mukaisesti.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintopäällikkö Matleena Ylitalo:
Sivistyslautakunta päättää vahvistaa seuraavat päätösvallan rajaukset hankinta-
asioissa lautakunnan toimikaudelle:
Vastuualueen esihenkilö

alle 10 000 euron hankinnat

Talous- ja hallintopäällikkö

alle 30 000 euron hankinnat

Sivistysjohtaja

alle 35 000 euron hankinnat

Sivistyslautakunta

35 000 euron ja sen ylittävät hankinnat

Hankintarajat ovat alv 0 %.
Hankintarajoissa ei ole muutosta lautakunnan edelliseen 26.8.2020 83 § päätökseen
verrattuna.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä hankintarajat talous- ja hallintopäällikön
lausunnon mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
talousjohtaja, sivistysjohtaja, vastualueiden esihenkilöt

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta
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§ 92
Laskujen hyväksyminen
HMKDno-2021-434
Valmistelija / lisätiedot:
Matleena Ylitalo
matleena.ylitalo@hameenkyro.fi
talous- ja hallintopäällikkö
Hallintosäännön 91 § mukaan lautakuntien ratkaisuvaltaan kuuluu päättää laskujen
hyväksyjät. Hallintosäännön 92 § on säädetty, että vastuualueen esihenkilö tekee
vastuualuetta koskevat sopimukset, sitoumukset ja hankinnat lautakunnan ohjeiden
mukaisesti. Laskujen joustava ja tarkoituksenmukainen käsittely edellyttää lisäksi, että
sivistysjohtajalla sekä talous- ja hallintopäälliköllä on tarvittaessa oikeus hyväksyä
kaikkien sivistyslautakunnan alaisten vastuualueiden laskut.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintopäällikkö Matleena Ylitalo:
Sivistyslautakunta päättää, että
1. laskujen hyväksymisoikeus on vastuualueiden esihenkilöillä.
Vastuualue

Vastuualueen esihenkilö

Hallintopalvelut

Talous- ja hallintopäällikkö
Heinijärven koulun rehtori
Kirkonkylän koulun rehtori

Esi- ja perusopetus

Kyröskosken koulun rehtori
Mahnalan ympäristökoulun rehtori
Yhteiskoulun rehtori

Lukiokoulutus

Lukion rehtori

Elämänlaatupalvelut

Elämänlaatupalveluiden esihenkilö

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen johtaja

2. Sivistysjohtajalla sekä talous- ja hallintopäälliköllä on tarvittaessa oikeus hyväksyä
kaikkien sivistyslautakunnan alaisten vastuualueiden laskut.
3. Päätös koskee lautakunnan toimikautta.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää talous- ja hallintopäällikön lausunnon mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
laskentapäällikkö, talousjohtaja, sivistysjohtaja, vastuualueiden esimiehet ja rehtorit

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta
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§ 93
Esiopetusta täydentävän toiminnan asiakasmaksujen tarkistaminen
HMKDno-2019-105
Valmistelija / lisätiedot:
Matleena Ylitalo
matleena.ylitalo@hameenkyro.fi
talous- ja hallintopäällikkö
Esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut vastaavat
varhaiskasvatuksen perimiä maksuja. Lautakunta päätti varhaiskasvatusmaksuihin ja
tulorajoihin 28.4.2021 tehtyjen indeksitarkistusten perusteella tehdyt muutokset.
Esiopetusta täydentävän toiminnan enimmäismaksu on 1.8.2021 alkaen 144 euroa ja
alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40
prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 58 euroa. Seuraavien lasten
maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Esiopetuksen täydentävästä
toiminnasta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen perusteella
seuraavan taulukon mukaisesti:
Tuloraja
Korkeimman
Perheen
Maksuprosentti
1.8.2021 euroa
maksun tuloraja
henkilömäärä
1.8.2021
/kk
brutto/kk
2

2798

10,7%

5485

3

3610

10,7%

6297

4

4099

10,7%

6786

5

4588

10,7%

7275

6

5075

10,7%

7762

Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintopäällikkö Matleena Ylitalo
Sivistyslautakunta päättää, että 1.8.2021 alkaen esiopetusta täydentävän toiminnan
enimmäismaksu on 144 euroa kuukaudessa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on
enintään 58 euroa kuukaudessa. Alin perittävä maksu on 27 euroa. Perheen koko ja
tulot vaikuttavat asiakasmaksuun yllä olevan taulukon mukaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää talous- ja hallintopäällikön lausunnon mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
alakoulujen rehtorit, Kirkonkylän koulun koulusihteeri

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
01.09.2021
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§ 94
Valtuustoaloite 1/2021; maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin
HMKDno-2021-102
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen, Matleena Ylitalo
kimmo.levanen@hameenkyro.fi, matleena.ylitalo@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä (aloitteen 1. allekirjoittaja Miska Vesikko) on jättänyt
seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 22.2.2021.
"Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan peruskouluikäisistä
huomatttava osa ei syö aamupalaa joka arkiaamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 %, ja
8. ja 9. luokkalaisten osalta jopa 41,4 %. Tutkimukset ovat osoittaneet linkin terveellisen
aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia
edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta. Lisäksi Sosiaalibarometri 2020 on
osoittanut koronakriisin näkyneen kunnissa toimeentulon ongelmina. 73 %
sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on lisännyt muun muassa ruoka-avun tarvetta,
mikä on vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin.
Näissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupalan, ovat tulokset olleet
positiivisia. Esimerkiksi Lahdessa on syksystä 2019 asti tarjottu viikoittainen aamupala
neljässä koulussa, jotka on valittu kokeiluun. Aamiainen on auttanut paitsi jaksamaan
koulutyössä, myös mahdollistanut aikuisten kiireettömän kohtaamisen ja kartoittamaan
koululaisten elämään mahdollisesti liittyviä haasteita. Kokeilusta saadun palautteen
perusteella yhteisöllinen koulupäivän aloitus on rauhoittanut oppilaita ja antanut
koulutyöhön hyvän lähtökohdan.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Hämeenkyrön kunta tarjoaa jatkossa
perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kouluissa. Toimella pystymme
tasaamaan oppilaiden välisiä sosioekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä.
Esitämme myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden
jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan.
Lisäksi esitämme, että selvitetään mahdollisuutta aamupalatarjoilun järjestämisestä toisen
asteen opiskelijoille Hämeenkyrössä."
Aloite on osoitettu toimialan perusteella sivistyslautakunnan käsittelyyn.
Valtuustoaloitteessa todetaan, että maksuttoman aamupalatarjoilun tavoitteena on
tasata sosioekonomisia eroja sekä edistää oppilaan jaksamista koulupäivän aikana.
Maksuttoman aamupalan hyödyistä on saatu positiivisia kokemuksia eri kunnissa
toteutetuissa kokeiluissa. Terveellisen aamupalan nauttiminen edistää säännöllisen
ateriarytmin ylläpitämistä, auttaa jaksamaan koulupäivän aikana sekä lisää yhdessä
syömisen tuomaa yhteisöllisyyttä.
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Kunnassa on käynnistynyt kevään 2021 aikana talouden tasapainottamisohjelma
vuosille 2021-2023, jossa palvelualuille on määritelty tavoitteita ja selvitettäviä
kohteita menojen hillitsemiseksi. Samoin valtuuston 26.4.2021 § 24 hyväksymässä
muutostalousarviossa sivistyspalvelut on jo karsinut menojaan vuoden 2021 aikana.
Sivistyspalvelut on arvioinut maksuttoman aamupalan kustannusvaikutuksia.
Hämeenkyrössä peruskoululaisia on n. 1200 ja aamiainen maksaa arviolta 2,2 euroa
/oppilas/päivä. Maksuttoman aamupalan kokonaishinta sivistyspalveluille tulisi
olemaan 496 000 euroa vuodessa. Lisäksi aamupalan järjestäminen sitoisi
henkilöstöresurssia aamupalan valmistamiseen ja oppilaiden valvomiseen.
Maksuttoman aamupalatarjoilun laajentaminen peruskoulun lisäksi toisen asteen
opiskelijoille tarkoittaisi lisäkustannuksia 62 000 euroa vuodessa.
Maksuttoman aamupalan tarjoaminen ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä ja tässä
taloudellisessa tilanteessa keskeistä on tuottaa lakisääteiset palvelut laadukkaasti.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle
vastaukseksi valtuustoaloitteeseen
1. nykyisessä taloudellisessa tilanteessa maksuttoman aamupalatarjoilun
kustannusvaikutus on suuri sivistyspalvelujen kokonaismenoihin.
2. aloite hylätään ja todetaan loppuun käsitellyksi.
Asian käsittely
Keskustelun kuluessa Hannamaija Oinonen esitti asiaa palautettavaksi uudelleen
valmisteluun. Esitys ei saanut kannatusta.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Hannamaija Oinonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Tiedoksi
hallitus
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§ 95
Viranhaltijoiden päätösluettelo
Sivistyspalvelut, viranhaltijapäätökset ajalta 21.6-18.8.2021
Sivistysjohtaja
24.6.2021 § 6 Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas, käyttöoikeudet
10.8.2021 § 8 Tutkimuslupa "Lasten ja nuorten liikunta- ja terveyskäyttäytyminen
Suomessa"
12.8.2021 § 9 Koordinoivan erityisopettajan nimittäminen lukuvuodeksi 2021-2022
Elämänlaatupalvelujen esimies
20.7.2021 § 16 Hanketyöntekijän valinta
Liikuntakoordinaattori
21.6.2021 § 3 Liikuntasalien käyttövuorot 2021-2022
Lukion rehtori
9.8.2021 § 12 Määräaikainen koulusihteeri F.E.Sillanpään lukioon
9.8.2021 § 13 Vararehtorin nimeäminen F.E.Sillanpään lukioon
18.8.2021 § 15 Koulusihteerin valinta F.E.Sillanpään lukioon määräajaksi
Yhteiskoulun rehtori
24.6.2021 § 26 Tuntiopettajan palkkaaminen Hämeenkyrön Yhteiskouluun ja F.E.
Sillanpään lukioon määräajaksi
29.6.2021 § 28 Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen joustavan perusopetuksen
(JOPO) ryhmään määräajaksi
30.6.2021 § 29 Koulunkäynninohjaajan sijaisen palkkaaminen Hämeenkyrön
Yhteiskouluun
21.7.2021 § 30 Koulunkäynninohjaajan sijaisen palkkaaminen määräajaksi
21.7.2021 § 31 Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen
26.7.2021 § 33 Yhteiskoulun määräaikainen oppilaidenohjaaja
17.8.2021 § 35 Kyröskartanon lastensuojelulaitoksen erityisopettajan siirtyminen
valmistavan opetuksen opettajaksi Hämeenkyrön Yhteiskoululle
16.8.2021 § 36 Kyröskartanon ohjaajan siirtyminen Hämeenkyrön Yhteiskoulun
valmistavaan opetukseen
Kyröskosken koulun rehtori
31.7.2021 § 3 Luokanopettajan ottaminen
Mahnalan Ympäristökoulun rehtori
30.6.2021 § 7 Luokanopettajan viransijaisuus
8.8.2021 § 8 Henkilökohtaiset koulunkäynninohjaajat
8.8.2021 § 9 Määräaikainen koulunkäynninohjaaja
Heinijärven koulun rehtori
20.7.2021 § 2 Määräaikainen esiluokan opettaja
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
01.09.2021

7/2021

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijoiden päätösluettelot tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
01.09.2021

7/2021
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§ 96
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasiat (kunnanhallituksen pöytäkirjat löytyvät kunnan nettisivuilta)
1. Kunnanjohtajan vhp 24.6.2021; Otto-oikeuden käyttäminen; sivistyslautakunnan
päätös 23.6.2021, 73 § (oheismateriaalina)
2. Kunnanhallitus 14.6.2021 § 43; Valtuustoaloite 8/2020; maksuton varhaiskasvatus
3. Kunnanhallitus 14.6.2021 § 45; Hallintosäännön päivitys
2021
4. Kunnanhallitus 28.6.2021 § 191; Esiopetuksen ja sitä täydentävän toiminnan
järjestäminen
5. Hämeenkyrön Nuorisovaltuuston pöytäkirja 9.8.2021 (pöytäkirja tallennettu
teams sivistyslautakunta)
6. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentaminen KOSKI-
tietovarantoon (tallennettu teams sivistyslautakunta)
7. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien, oppilaitoksen ylläpitäjien sekä kuntien
tietojen tallentaminen Oppivelvollisuusrekisteriin (tallennettu teams
sivistyslautakunta)
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
01.09.2021

7/2021
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§ 97
LISÄPYKÄLÄ: Heinijärven koulun siirtyminen etäopetukseen määräajaksi
HMKDno-2021-461
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen, Matleena Ylitalo
kimmo.levanen@hameenkyro.fi, matleena.ylitalo@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö
Kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin lausunto:
Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020.
Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti. Tartuntatautilain 1 §:n mukaan lain
tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja
yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.
Tartuntatautilain 9 § mukaan Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavan lääkärin on
otettava selvää epäillyn tai todetun tartuntataudin laadusta ja sen levinneisyydestä sekä
ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi.
Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on kirjannut 31.8.2021 alueelliseen
suositukseen opetusta koskien: Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä
väliaikaisesti, jos paikallinen koronaepidemiatilanne edellyttää.
Hämeenkyrön kunnantartuntataudeista vastaavana lääkärinä olen todennut osoitetusti
Heinijärven koululla viikolla 33 alkaneen laajan ja leviävän koronavirusepidemian. Tähän
liittyen koronapositiivia oppilastapauksia on todettu luokissa 1., 2., 3., ja 6. Näiden lisäksi
vaikutukset ovat ulottuneet varhaiskasvatukseen. Koronapositiivisten henkilöiden
perheiden sisäisten jatkotartuntojen määrä on merkittävä (useita kymmeniä) ja osoitetut
altistusmäärät koronapositiivisille ovat suuria. Yksilökohtaisissa tartuntatautilain
mukaisilla rajoitustoimenpiteillä karanteeniin ja eritykseen asettamisilla on pyritty
ennaltaehkäisemään yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä. Näistä toimista huolimatta
uusia koronapositiivisia ilmentyy Heinijärven koulun oppilaisiin liittyen edelleen.
Karanteenien ja eristysten eriaikainen loppuminen aiheuttaa paikallisen koronaepidemian
näkökulmasta ilmeisen riskin tautitapausten ilmaantumiselle ja uusien jatkoaltistumisten
mahdollisuuksille.
Paikallisen koronavirusepidemian laajuus huomioiden suosittelen tartuntatautien
leviämisen ehkäisyn mukaisesti sivistyspalveluita asettamaan Heinijärven koulun luokkien
1. – 6. oppilaat etäopetukseen ajalle 3.9. – 10.9.2021.
Asia on esitelty ja käsitelty myös kunnan koronajohtoryhmässä 1.9.2021, mikä on todennut
etäopetuksen perustelluksi ja tarpeelliseksi tartuntataudeista vastaavan lääkärin esityksen
mukaisesti tartuntatautien leviämisen ehkäisyn vuoksi.
Hallintosäännön § 107 mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää
toiminnan järjestämispaikoista, järjestämisen pääperiaatteista ja järjestämisajoista.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää Hämeenkyrön kunnan taruntataudeista vastaavan lääkärin
lausunnon suosituksesta asettaa Heinijärven koulun luokkien 1.– 6. oppilaat

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
01.09.2021

7/2021
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etäopetukseen ajalle 3.9.–10.9.2021 ja edellyttää Heinijärven koulun rehtorin
toimeenpanemaan päätöksen.
Pykälä tarkistetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Heinijärven koulun rehtori, Heinijärven koulun koulusihteeri

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
01.09.2021

7/2021
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Muutoksenhakukielto
§85, §86, §87, §88, §89, §94, §95, §96
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimus
§90, §91, §92, §93, §97
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

