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§ 65
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialistalle §:t 65-84
Päätös
Todettiin.
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§ 66
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heidi Schroderus ja Hannamaija Oinonen. Pöytäkirjan
tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
23.06.2021

6/2021
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§ 67
Perusopetusryhmät lukuvuonna 2021-2022
HMKDno-2021-245
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Lukuvuonna 2020-2021 perusopetusta on järjestetty seuraavissa ryhmissä:
Perusopetusryhmät
Koulu

Oppilas- Yleisopetus- Pien-

Yhteensä

Ryhmäkoko

määrä

ryhmät

ryhmät

ka.*

Heinijärvi

97

5

0

5

19,4

Kirkonkylä

244

12

4

16

20,3

Kyröskoski

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

Perusopetusryhmien määrä tulee lukuvuonna 2021-2022 olemaan rehtoreiden arvion
mukaan seuraava:
Perusopetusryhmät
Koulu

Oppilas- Yleisopetus- Pien-

Yhteensä Ryhmäkoko

määrä

ryhmät

ryhmät

Heinijärvi

101

5

0

5

20,2

Kirkonkylä

260

12

3

15

21,6

Kyröskoski

222

12

1

13

18,5

Mahnala

214

12

1

13

17,8

1-6 yhteensä 797

41

5

46

19,4

Yhteiskoulu

367

17

5

22

21,5

Yhteensä

1164

58

10

68

20,1

*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 2021-2022 osalta
1. vuosiluokkien 1-6 perusopetusryhmien kokonaismääräksi taulukon mukaisesti
46 , joista on 41 yleisopetuksen ryhmää ja 5 pienryhmää
2. vuosiluokkien 7-9 perusopetusryhmien alustavaksi kokonaismääräksi
taulukon mukaisesti 22, joista 17 on yleisopetuksen ryhmää ja 5 pienryhmää.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
23.06.2021
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§ 68
Perusopetuksen tuntiresurssi lukuvuodelle 2021-2022
HMKDno-2021-237
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää kokouksessaan 23.6.2021 esi- ja perusopetusryhmien
määrästä. Tuntiresurssivalmistelu perustuu talouden käyttösuunnitelmaan, ryhmien
määrään ja kullekin vuosiluokalle tulevaan perustuntimäärään.
Koulun resurssissa ovat mukana pien- ja erityisluokkatunnit, alakoulun ruotsinkielen
tunnit, suomi toisena kielenä -tunnit, mahdolliset kerhotunnit sekä
virkaehtosopimuksen mukaan opettajalle korvattavat tunnit (OVTES
erityistehtävät). Koulun resurssista erillään ovat osa-aikaisen erityisopetuksen tunnit,
kuntakohtaiseen hankekoordinointiin kuuluvat tunnit sekä muut erikseen sovittavat
tunnit.
Rehtoreiden tuntiresurssiesityksen pohjana on lukuvuoden 2020-2021 tuntiresurssi.
Alla olevissa taulukoissa on koostettuna perusopetuksen tuntiresurssi lukuvuodelle
2021-2022.
Perusopetuksen tuntiresurssi lukuvuonna 2020-2021
yksikkö

tunnit

Heinijärvi

144,5

Kirkonkylä

433,5

Kyröskoski

373,5

Mahnala

356

Yht. 1-6

1307,5

Yhteiskoulu

873

Yht. 1-9

2180,5

1-6 luokkien osa-aikainen erityisopetus 103
Jakamaton tuntiresurssi

12,5

Kaikki yhteensä

2296
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Esitys perusopetuksen tuntimääriksi lukuvuonna 2021-2022
yksikkö

tunnit

Heinijärvi

142,5

Kirkonkylä

429,5

Kyröskoski

369,5

Mahnala

352

Yht. 1-6

1293,5

Yhteiskoulu

857

Yht. 1-9

2150,5

1-6 luokkien osa-aikainen erityisopetus 103
Jakamaton tuntiresurssi

12,5

Kaikki yhteensä

2266

Hallintosäännön 108 § mukaan sivistyslautakunta päättää lukuvuosittaisesta
kokonaistuntiresurssista.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä lukuvuoden 2021-2022 koulukohtaiset sitovat tuntimäärät esityksen
mukaisesti.
2. todeta, että koulun laskennallisessa kehyksessä ovat mukana tukiopetustunnit,
pien- ja erityisluokkatunnit, alakoulun ruotsin kielen tunnit, suomi toisena
kielenä -tunnit, opetuksen järjestäjän kerhotunnit ja virkaehtosopimuksen
mukaisesti opettajalle erityistehtävistä korvattavat tunnit.
3. edellyttää, että koulujen rehtorit jakavat koulun käytettävissä olevat tunnit
tasapuolisesti, tarkoituksenmukaisesti ja painottavat tarvittaessa alkuopetusta.
4. sivistysjohtajan päätöksellä käytetään harkinnanvaraista resurssia.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
23.06.2021
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§ 69
Oppimisen ja koulunkäynnin tukiresurssin jakaminen 2021-2022
HMKDno-2021-246
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Oppimisen ja koulunkäynnin osa-aikainen tuki esi- ja perusopetuksen luokilla 1-6
järjestetään resurssia joustavasti jakaen Kirkonkylän ja Kyröskosken koulujen kesken
sekä Mahnalan ja Heinijärven koulujen kesken. Tuen tehostetulla tai erityisellä tasolla
oli tilastoinnin mukaan 20.9.2020 yhteensä 21,1% (21,8% 2019) oppilaista. Suunta on
laskeva ja valtakunnallista lukua pienempi. Valtakunnallisesti luku oli 21,3% (2020).
Hallintosäännön 108§ mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää
opetuksen tukipalveluresurssin kohdentamisesta eri toimintayksiköille.
TAULUKKO: Oppimisen ja koulunkäynnin osa-aikainen tuki esi- ja perusopetuksessa
(1-6) 2021-2022
OPPILASTUNNIT,
KOULU
Mahnala ja
Heinijärvi
Kirkonkylä
Kyröskoski
YHTEENSÄ

ESI- JA
PERUSOPETUS

KONSULTAATIOTUNNITYHTEENSÄ

25+14+10

2

51

25
25
99

1
1
4

26
26
103

Lausunto asian ratkaisemiseksi koordinoiva erityisopettaja:
Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä lukuvuodelle 2021-2022 tarvittavien tukiresurssien jakamisen oheisen
taulukon mukaan
2. oikeuttaa sivistysjohtajan päättämään tuen kohdentamisen perustellusta
muutoksesta lukuvuoden aikana
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää koordinoivan erityisopettajan lausunnon mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
rehtorit, koordinoiva erityisopettaja

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
23.06.2021

6/2021

10 (32)

§ 70
Perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen
HMKDno-2021-294
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Heinäaho
merja.heinaaho@hameenkyro.fi
rehtori
Liitteet

1 Ohjaussuunnitelma 2021
2 Liite määräyskirjeeseen OPH_557_2021
Opetushallitus on antanut 9.3.2021 (OPH-557-2021) seuraavan määräyksen:
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset
kappaleisiin 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta
ohjaavat ratkaisut sekä 15.4.19 Oppilaanohjaus
Opetushallitus on päättänyt tänään muuttaa ja täydentää Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden 2014 kappaleita 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman
laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut ohjaussuunnitelman sisällön osalta
sekä 15.4.19 Oppilaanohjaus liitteen mukaisesti. Paikalliset muutokset
ohjaussuunnitelman sisältöön sekä tehostettuun henkilökohtaiseen
oppilaanohjaukseen liittyvät sisällöt tulee ottaa käyttöön 1.8.2021 alkaen. Uusien
perusteiden mukaan laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien käyttöönottoon
saakka noudatetaan nykyisten perusteiden mukaan laadittuja suunnitelmia.
Perusopetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.
Muutosmääräykseen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014
muutokset koskien opetuksen järjestäjän ohjaussuunnitelmaa sekä oppilaanohjausta
Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa opetuksen
järjestämiseen liittyvät ratkaisut: miten oppilaanohjaus järjestetään.
Ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet,
toimintatavat, työn ja vastuunjako sekä työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin
ja koulun yhteistyö ohjauksessa, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, jatko-
ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin, työelämäyhteistyö sekä työelämään
tutustumisen järjestelyt.
Hallintosäännön mukaan lautakunta hyväksyy lukuvuosisuunnitelmat ja muut
vuosittaista toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja opetusohjelman.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen ohjaussuunnitelman sekä Hämeenkyrön
kunnan opetussuunnitelmaan tehdyt muutokset oppilaanohjauksen järjestämisestä
liitteiden mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
23.06.2021
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§ 71
F.E.Sillanpään lukion tuntiresurssi lukuvuodelle 2021-2022
HMKDno-2021-238
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
F.E. Sillanpään lukion opiskelijamäärä oli 144 oppilasta lukuvuonna 2020 - 2021 .
Lukuvuonna 2021 - 2022 opiskelijamäärä tulee olemaan noin 125. Opiskelijat
jakautuvat vuositasoille seuraavasti: aloittavat opiskelijat noin 43, toisella vuosiasteella
olevat 51 ja kolmannella/neljännellä vuosiasteella olevat 31.
Opetustuntien lisäksi F.E. Sillanpään lukion tunteja kuluu mm. ylioppilaskirjoitusten
korjaamiseen, tenttien pitämiseen ja OVTES:n mukaisten tehtävien hoitamiseen.
Lukuvuonna 2020-2021 lukion kokonaistuntimäärä on ollut 325,1 vuosiviikkotuntia (8
ryhmää). Lukuvuonna 2021 – 2022 lukion toiminta voidaan järjestää 281,9 tunnilla
muodostaen 6 ryhmää eli kaksi jokaiselle vuosiasteelle.
Lukuvuosi
2021-2022 (esitys)
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018

Ryhmät, lkm
6
8
8
8
8

Tunnit
281,9
325,1
325,1
325,1
326,1

Lausunto asian ratkaisemiseksi, lukion rehtori Merja Heinäaho:
Sivistyslautakunta päättää F.E. Sillanpään lukion kokonaistuntiresurssiksi 281,9
vuosiviikkotuntia lukuvuodelle 2021 – 2022 .
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää lukion rehtorin lausunnon mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
23.06.2021
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§ 72
Lukion opetussuunnitelma 2021
HMKDno-2021-295
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Heinäaho
merja.heinaaho@hameenkyro.fi
rehtori
Liitteet

1 F.E. Sillanpään lukion paikallinen opetussuunnitelma 2019
Opetushallitus on antanut päätöksen lukion opetussuunnitelman perusteista
7.11.2019. Uusien perusteiden mukainen opetussuunnitelma otetaan F.E.
Sillanpään lukiossa käyttöön 1.8.2021.
Elokuussa 2021 opintonsa aloittavat kevään yhteishaussa lukioon valitut
opiskelijat suorittavat opintonsa uuden opetussuunnitelman mukaan. Ennen 1.8.2021
aloittaneet opiskelijat suorittavat opintonsa loppuun aiemman, vuonna 2016 käyttöön
otetun opetussuunnitelman mukaan.
Opetussuunnitelman olennaisimmat muutokset:
Laaja-alaisen osaamien osa-alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet
Valtakunnalliset opinnot jäsennetään moduuleiksi, jotka toimivat raaka-aineina
paikallisesti luotaville opintojaksoille
Opintopisteinä määriteltävät opintojaksot voivat olla eri laajuisia ja eri
oppiaineiden yhteisiä
Nuorten lukiokoulutuksessa opiskellaan vähintään 150 opintopistettä nykyisen
75 kurssin sijaan
Opinnot arvioidaan opintojaksoittain
Opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-
ohjausta sekä erityistä tukea sitä tarvitseville
Yhteydet ympäröivään maailmaan, etenkin korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä
työelämä- ja yrittäjyysyhteistyö, painottuvat entistä enemmän
Lukion uusi opetussuunitelma on pykälän liitteenä.
Hallintosäännön mukaan lautakunta hyväksyy opetussuunitelmat.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy uuden lukion opetussuunitelman 1.8.2021 alkaen
käytettäväksi Hämeenkyrön kunnan järjestämässä lukiokoulutuksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
23.06.2021
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§ 73
Esiopetuksen ja sitä täydentävän toiminnan järjestäminen
HMKDno-2021-290
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2020 § 48 talousarvion 2021 sillä
edellytyksellä, että sen osana laaditaan talouden
tasapainotussuunnitelma. Tasapainotussuunnitelma koostuu kahdesta osasta,
muutostalousarviosta ja talouden tasapainotusohjelmasta. Kunnanvaltuusto on
kokouksessaan 26.4.2021 hyväksynyt § 24 muutostalousarvion sekä § 25 talouden
tasapainotusohjelman. Talouden tasapainotusohjelma on tehty vuosille 2021 –
2023. Ohjelma sisältää perusteluosan, jossa esitetään tasapainotuksen tarve, tausta ja
periaatteet, jotka otetaan huomioon tasapainotustoimia suunnitellessa. Toimeenpano-
osa sisältää selvitettävät asiat, joilla osalla on vaikutuksia jo vuoteen 2021, mutta
joiden vaikutus kohdistuu pääosin suunnitelmavuosille.
Talouden tasapainotusohjelman toimeenpano-osassa on kuvattu sivistyspalveluiden
osalta selvitettävät kokonaisuudet ennen talousarvion 2022 laatimista.
Sivistyspalvelujen osalta yksi selvitettävä kokonaisuus on esiopetuksen ja sitä
täydentävän hoidon siirto perusopetukselta varhaiskasvatuksen vastuualueelle.
Selvityksessä kartoitetaan siirtoa puoltavat toiminnalliset ja taloudelliset perusteet.
Sivistyslautakunta on 9.6.2021 pidetyssä seminaarissa käynyt läpi talouden
tasapainottamisohjelmassa kuvattuja kokonaisuuksia, joista yksi selvitettävä
kokonaisuus on esiopetuksen ja sitä täydentävän hoidon siirto perusopetukselta
varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Seminaarissa on esitelty lautakunnalle
valmistelutilanne esiopetuksen järjestämistavan muutoksesta ja sen vaikutuksista.
Nyt lautakunnalle tuodaan päätöksentekoon esiopetuksen ja sitä täydentävän
toiminnan järjestämistapa osana kunnanhallituksen hyväksymää talouden
tasapainotusohjelmana.
Yhteistoimintamenettely
Talouden tasapainotusohjelman myötä työnantaja on käynnistänyt
yhteistoimintaneuvottelut 28.4.2021. Neuvotteluissa on arvioitu erilaisten ratkaisujen
perusteita ja vaikutuksia sekä toiminnallisin että taloudellisin perustein. Sivistystoimen
osalta yhteistoimintamenettelyn piirissä ovat kasvatuksen ja opetuksen sekä aamu- ja
iltapäivätoiminnan henkilöstö (esiopettajat ja esiopetuksen erityisopettaja,
koulunkäynnin ohjaajat ja koulunkäyntiavustajat, kerhotoiminnan ohjaajat sekä
varhaiskasvatuksen opettajat)
Yhteistoimintalain mukainen kuuden viikon neuvottelujakso on käynnistynyt 5.5.2021.
Neuvottelujakso on päättynyt 16.6.2021. Neuvottelujen lopputuloksena vakituisten
koulunkäynnin ohjaajien palvelussuhteita ei pääty. Mikäli järjestämistavan muutos
esiopetuksen osalta toteutuu, neuvottelujen piirissä olleille esiopettajille tarjotaan
irtisanomisen vaihtoehtona varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää.

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
23.06.2021
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Nykyinen toimintamalli
Sivistyslautakunta on päättänyt 20.2.2019 § 13 kokouksessaan, että esiopetus
järjestetään 1.8.2019 alkaen perusopetuksen vastuualueella esiopetustyöryhmän
loppuraportissa 2019 esitetyn kerhomallin mukaisesti. Kerhomallissa
perusopetus järjestää esiopetuksen. Sen ulkopuolisen ajan toiminta
järjestetään kerhomuotoisena. Kerhomallissa huoltajilla on oikeus valita esiopetuksen
ulkopuolisen ajan toiminta täydentävänä varhaiskasvatuksena. Esiopetusta
täydentävä aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään koulujen esiopetustiloissa.
Toiminnan järjestämisestä vastaa perusopetus.
Pohjaesityksen toiminnalliset perusteet
Tärkein toiminnallinen peruste on esioppilaan oma näkökulma. Varhaiskasvatuksen
järjestämänä toimintana hän saa aina laadukkaan palvelun, joka on henkilöstön
koulutuksen ja määrän suhteen valtakunnallisen mitoituksen mukaista. Lisäksi
kunnan strategian mukainen yhtenäinen koulupolku toteutuu, kun esiopetus ja sitä
täydentävä hoito voidaan suunnitella ja toteuttaa samoissa tiloissa ja samalla
henkilöstöllä. Päivän aikana vaihtuvien aikuisten määrä on pieni, jolloin ehtii
muodostua kasvun ja kehityksen kannalta tärkeitä pitkiä kasvatussuhteita. Esiopetus
sulautuu luontevaksi osaksi esioppilaan päivää, kun samat aikuiset antavat sekä
opetuksen, että sitä täydentävän hoidon. Jatkossa vältytään esioppilaiden siirtämistä
pienryhmiin, koska aikuisten määrä ryhmässä on jo lähtökohtaisesti suurempi ja
oppimisentuen palvelut voidaan tuoda oppilaan ollessa osana ikäluokkansa ryhmää.
Tämä tuottaa esioppilaalle hyvän ympäristön sosiaalisten taitojen kehittymiseen
leikkiä unohtamatta uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
Opetushallitus on laatinut uuden esiopetussuunnitelman 2-vuotiselle esiopetukselle,
jota lähdetään syksyllä 2021 laajasti Suomessa hankkeena toteuttamaan. Myös
Hämeenkyrössä on aiheellista käynnistää uuden opetussuunitelman mukaisen
toiminnan valmistelut, mikä tarkoittaa mm henkilökunnan koulutusta ja toiminnan
suuunnittelua. Parhaiten tähän toimintaan soveltuu varhaiskasvatuksen mitoituksella
ja vastuualueella oleva toteutus. Pienenevät ikäluokat, eläköityvä henkilöstö ja tilojen
tehokas käyttö luovat jatkossa haasteita toiminnan suunnitteluun. Varhaiskasvatuksen
toteuttamana esioppilaat saavat laadukkaan opetuksen ja erityisesti sitä täydentävän
varhaiskasvatuksen laadukkaana ja koulututetun henkilöstön tarjoamana
valtakunnallisen mitoituksen mukaisesti ympäri vuoden, myös loma-aikoina.
Henkilöstön työkierto auttaa työssäjaksamisessa ja tekee myös kunnan
varhaiskasvatuksen tehtävistä kiinnostavampia, kun alan koulutetuista työntekijöistä
kilpaillaan.
Pohjaesityksen taloudelliset perusteet
Perusopetuksen palvelualueella on ollut sekä peruskoulun että esiopetuksen
tarpeeseen 52 koulunkäynninohjaajaa, joista 31 on vakituisessa palvelussuhteessa.
Esiopetuksen siirtyessä varhaiskasvatuksen vastuualueelle koulunkäynninohjaajien
tarve vähenee, kun esiopetusta täydentävän toiminnan järjestämisvastuu poistuu
perusopetukselta. Perusopetukseen jäävien koulunkäyntiohjaajien tarve on arvioitu
olevan 37 koulunkäyntiohjaajan tehtävää. Tässä ohjaajaresurssimitoituksessa on
arvioitu se, että kunta järjestää iltapäivätoiminnan omana toimintana.
Järjestämistavan muutoksella on vaikutusta perusopetuksen koulunkäynninohjaajien
mitoitukseen. Perusopetuksen ohjaajaresurssin vähentämisellä saavutetaan noin 291
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000 €/v henkilöstökulusäästö. Tämän lisäksi esiopetuksen siirtyessä
varhaiskasvatuksen palvelualueelle 2 esiopettajan tarve vähenee. Tällä saavutetaan
noin 99 200 €/v henkilöstökulusäästö.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että Hämeenkyrön kunnan esiopetus ja sitä täydentävä
varhaiskasvatus järjestetään varhaiskasvatuksen vastuualueella 1.8.2021 alkaen.
Asian käsittely
Keskustelun kuluessa Nordfors teki muutosesityksen, että esiopetus järjestetään
perusopetuksen vastuualueella. Schroderus, Arhenius, Lepola ja Eloranta kannattivat
esitystä.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä
poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Lautakunta hyväksyi
puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi, pohjaesitys on Jaa ja henkilön Nordfors
esitys on Ei (Esiopetus järjestetään perusopetuksen vastuualueella).
Äänin Jaa 2, Ei 7 päätös hyväksyttiin muutosesityksen mukaisesti.
Äänestykset
Pohjaesitys Jaa, Nordforsin esitys Ei (Esiopetus järjestetään perusopetuksen
vastuualueella)
Jaa
Jouni Lampinen
Hannamaija Oinonen
Ei
Mirka Löf
Heidi Schroderus
Heimo Nordfors
Kati Lahtinen
Mauri Lepola
Pasi Eloranta
Päivi Arhenius
Päätös
Sivistyslautakunta päätti muutosesityksen mukaisesti, että esiopetus järjestetään
perusopetuksen vastuualueella.
Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Kati Lahtinen jätti päätöksen jälkeen kirjallisen ponsiesityksen, joka hyväksyttiin
yksimielisesti: Sivistyslautakunta edellyttää, että varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen rajapinnassa on tehtävä yhteistyötä niin, että tavoitteet joustavasta
esi- ja alkuopetuksesta toteutuvat. Toimintakulttuuria on kehitettävä niin, että sekä
varhaiskasvatuksen että alkuopetuksen pedagogista osaamista hyödynnetään
esikoululaisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaamiseksi.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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§ 74
Esiopetusryhmät lukuvuodelle 2021 - 2022
HMKDno-2021-296
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Lukuvuonna 2020-20121 esiopetusta on järjestetty seuraavissa ryhmissä:
Esiopetusryhmät
Alue

Esioppilasmäärä

Ryhmiä kpl

Ryhmäkoko ka.

Heinijärvi

20

1

20

Kirkonkylä

49

3

16,3

Kyröskoski

36

2

18

Mahnala

43

2

21,5

yhteensä

148

8

18,5

Esiopetusryhmien määrä tulee lukuvuonna 2021-2022 olemaan rehtoreiden arvion
mukaan seuraava:
Alue

Esioppilasmäärä

Ryhmiä kpl

Ryhmäkoko ka.

Heinijärvi

14

1

14

Kirkonkylä

40

3

13,3

Kyröskoski

29

2

14,5

Mahnala

31

2

15,5

yhteensä

114

8

14,3

Hallintosäännön 108 § mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää
esi- ja perusopetus ryhmien määrästä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää perusopetuksen järjestäessä opetuksen lukuvuoden 2021-
2022 osalta esioppilasryhmien kokonaismääräksi taulukon mukaisesti 8.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Esi- ja perusopetuksen rehtorit
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§ 75
Esiopetuksen tuntiresurssi lukuvuodelle 2021-2022
HMKDno-2021-300
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Esiopetuksen opetussuunnitelmaan ei kuulu eri oppiaineiden tuntijakoa kuten
perusopetuksessa. Esiopetukseen osallistuville oppilaille annetaan opetusta ja
oppilaan ohjausta 19-21 tuntia viikossa. Esiopettajat noudattavat
opetusvelvollisuustyöaikaa. Opetusvelvollisuus tarkoittaa niitä tunteja, jotka tulee
käyttää oppilasryhmän opettamiseen koulussa. Esiopettajan opetusvelvollisuus on
virkaehtosopimuksen mukaisesti 23 h/viikossa.
Rehtoreiden tuntiresurssiesityksen pohjana on lukuvuoden 2020-2021 tuntiresurssi.
Alla olevissa taulukoissa on koostettuna esiopetuksen tuntiresurssi lukuvuodelle 2021-
2022.
Esiopetuksen tuntiresurssi 2020-2021
yksikkö 2020-2021

arvio oppilasmärästä

ryhmiä

tunnit

Heinijärvi

20

1

23

Kirkonkylä

49

3

69

Kyröskoski

36

2

46

Mahnala

43

2

46

yhteensä

148

8

184

Esitys esiopetuksen tunneiksi lukuvuonna 2021-2022
yksikkö 2020-2021

arvio oppilasmärästä

ryhmiä

tunnit

Heinijärvi

14

1

23

Kirkonkylä

40

3

69

Kyröskoski

29

2

46

Mahnala

31

2

46

yhteensä

114

8

184

Hallintosäännön 108 § mukaan sivistyslautakunta päättää lukuvuosittaisesta
kokonaistuntiresurssista.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä lukuvuoden 2021-2022 koulukohtaiset sitovat tuntimäärät esityksen
mukaisesti

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Perusopetuksen rehtorit
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§ 76
Esiopetuspaikat 2021-2022
HMKDno-2021-304
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Ojanen
kaisa.ojanen@hameenkyro.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Esiopetuksen järjestämiseksi varhaiskasvatuksen vastuualueella, päättää
sivistyslautakunta esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuodeksi kerrallaan.
Lukuvuoden 2021-2022 esiopetukseen ilmoittautuneiden lasten määrä on tiedossa
kevään ilmoitautumisen perusteella.
Yksityiset Hämeenkyrön alueella toimivat päiväkodit voivat järjestää esiopetusta
kilpailutuksen (Sivla 21.1.2020 §5) ja ostopalvelusopimuksen perusteella. Lukuvuonna
2021-2022 esiopetusta järjestää Pilke Väinämöinen Kyröskoskella.
Lukuvuonna 2021-2022 esiopetusta esitetään järjestettäväksi Sasin päiväkodissa,
Kirkonkylän päiväkodissa sekä Heinijärven päiväkodissa.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen:
Sivistyslautakunta päättää, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2021-2022 Sasin
päiväkodissa, Kirkonkylän päiväkodissa sekä Heinijärven päiväkodissa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää varhaiskasvatuksen johtajan lausunnon mukaisesti.
Päätös
Esittelijä peruutti pykälän käsittelyn.
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§ 77
Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestäminen
HMKDno-2021-292
Valmistelija / lisätiedot:
Kalle Nuoranne
kalle.nuoranne@hameenkyro.fi
Kyröskosken koulun rehtori
Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja
2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai
siirretyille oppilaille.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on
tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua
edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa
ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta
tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään
toimintaan
mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään
soveltuvan henkilön valvonnassa.
Kunnassa järjestettiin toukokuussa 2021 ehdollinen tarjouskilpailu, jossa selvitettiin
aamu- ja iltapäivätoiminnasta kiinnostuneita toimijoita Hämeenkyrön kunnassa.
Määräaikaan mennessä ei saapunut ainuttakaan tarjousta.
Hämeenkyrön kunnassa järjestetään iltapäivätoimintaa 1.8.2021 alkaen kunnan
omana toimintana. Kunnassa käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden osana on
huomioitu koulunkäynnin ohjaajien mitoitus, jotta toiminta voidaan tarjota heidän
työpanoksellaan.
Lautakunnan erikseen hyväksymässä iltapäivän toiminnan suunnitelmassa on kirjattu
toiminnan maksut ja ehdot.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Hämeenkyrön kunta tarjoaa koululaisten iltapäivätoimintaa 1.8.2021 alkaen
kunnan itse tuottamana palveluna.
Asian käsittely
Keskustelun kuluessa Löf teki muutosesityksen, että Hämeenkyrön kunta tarjoaa
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.8.2021 alkaen kunnan itse tuottamana
palveluna. Hannamaija Oinonen kannatti esitystä.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä
poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Lautakunta hyväksyi
puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi, pohjaesitys Jaa, Löfin esitys Ei
(Hämeenkyrön kunta tarjoaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.8.2021 alkaen
kunnan itse tuottamana palveluna)
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Äänin Jaa 2, Ei 7 päätös hyväksyttiin muutosesityksen mukaisesti.
Äänestykset
Pohjaesitys Jaa, Löfin esitys Ei (Hämeenkyrön kunta tarjoaa koululaisten aamu- ja
iltapäivätoimintaa 1.8.2021 alkaen kunnan itse tuottamana palveluna)
Jaa
Jouni Lampinen
Mauri Lepola
Ei
Kati Lahtinen
Mirka Löf
Hannamaija Oinonen
Heidi Schroderus
Heimo Nordfors
Pasi Eloranta
Päivi Arhenius
Päätös
Sivistyslautakunta päätti, muutosesityksen mukaisesti, että Hämeenkyrön kunta
tarjoaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.8.2021 alkaen kunnan itse
tuottamana palveluna.
Tiedoksi
rehtorit
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§ 78
Perusopetuksen iltapäivätoiminnan suunnitelma
HMKDno-2021-293
Valmistelija / lisätiedot:
Kalle Nuoranne
kalle.nuoranne@hameenkyro.fi
Kyröskosken koulun rehtori
Liitteet

1 Iltapäivätoiminnan periaatteet 1.8.2021 alkaen
Kunta vastaa iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Kunta voi järjestää aamu- ja
iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut
esimerkiksi järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunnilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota
toimintaa.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee perustua perusopetuksen aamu- ja
iltapäivätoiminnan perusteisiin 2011. Sen pohjalta kunnan tulee laatia ja hyväksyä
toimintasuunnitelma. Toiminnan suunnittelussa painotetaan muun muassa
yhteistyötä kotien ja koulujen, eri hallintokuntien sekä toiminnan järjestäjien kanssa.
Lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että Hämeenkyrön kunta järjestää 1.8.2021
alkaen koululaisten iltapäivätoimintaa omanan tuotantona.
Iltapäivän toimintaa varten on pykälän liitteenä suunnitelma.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan perusopetuksen iltapäivätoiminnan
suunnitelman käytettäväksi 1.8.2021 alkaen.
Asian käsittely
Keskustelun kuluessa Löf teki muutosesityksen, että toimintaa jatketaan
perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman mukaisesti. Kati Lahtinen
kannatti esitystä.
Sivistyslautakunta hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti, että toimintaa jatketaan perusopetuksen aamu- ja
iltapäivätoiminnan suunnitelman mukaisesti.
Tiedoksi
rehtorit
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§ 79
Kansalaisopiston järjestämisluvan siirtäminen
HMKDno-2021-291
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Talouden tasapainotusohjelman toimeenpano-osassa on kuvattu sivistyspalveluiden
osalta selvitettävät kokonaisuudet ennen talousarvion 2022 laatimista.
Sivistyspalvelujen osalta yksi selvitettävä kokonaisuus on kansalaisopiston
järjestämistavan muutos.
Alustavassa kartoituksessa kaikki 4 naapurikunnissa toimivaa vapaan sivistyön
oppilaitosta olivat valmiita keskustelemaan asiasta. Ylöjärvellä toimii Tampereen
seudun työväenopisto, Nokialla Pirkan opisto, Sastamalassa Sastamalan opisto ja
luoteis-Pirkanmaalla koulutuskuntayhtymä SASKYn Petäjäopisto. Kaikkien neljän
kanssa tehtiin alustava kartoitus mahdollisen fuusion sisällöstä ja aikataulusta.
Kunnanhallitus on päättänyt 17.5.2021 § 118, että Hämeenkyrön
kansalaisopistotoiminnan selvitystyötä jatketaan tarkemmilla neuvotteluilla SASKY
koulutuskuntayhtymän kanssa. Perusteina oli se, että vain SASKYlla on kiinteistöjä
Hämeenkyrössä, joiden soveltuvuudesta opiston tarpeisiin voitaisiin neuvotella.
Lisäksi Hämeenkyrön kunta on kuntayhtymän omistajajäsen ja antaa siten erilaisen
aseman muihin vaihtoehtoisiin koulutuksen järjestäjiin nähden.
SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa neuvoteltiin 7.6.2021 Tampereella
kuntayhtymäjohdon kanssa ja myöhemmin samana päivänä Iisakissa sen johdon
kanssa. Näissä neuvotteluissa kävi ilmi, että SASKY koulutuskuntayhtymä on valmis
neuvottelemaan lisää järjestämisluvan siirtämisestä. Realistisena aikatauluna nähtiin
toiminnan aloittamista 1.8.2022, jos kunnassa on syntynyt syksyllä 2021 valtuuston
päätös asiasta. OKM edellyttää järjestämislupaprosessin käynnistämistä vuotta ennen
varsinaista toiminnan aloittamista. Sopimuspohjaisesti toiminnan siirtäminen ennen
varsinaisen järjestämisluvan siirtoa on mahdollista. Yhteistyötä kunnan kanssa
tehdään jo nyt esim. työllisyyskokeilun myötä ja opistotoiminnan yhteinen
kehittäminen nähtiin tärkeäksi. Myös tilojen käyttömahdollisuuksien selvittämiseen
oltiin valmiita.
SASKYn kanssa käydyissä neuvotteluissa kävi myös ilmi, että vapaan sivistystyön
toiminnan järjestämisestä on ollut keskustelua myös muiden yhtymän
omistajakuntien kanssa ja siksi asiaa tultaneen selvittämään syksyllä 2021.
Valmistelun tässä vaiheessa on vahvistunut näkemys, että Hämeenkyrön kunnan etu
on olla mukana niissä neuvotteluissa, joissa keskustellaan vapaan sivistystyön
järjestämisestä ns. laajemmilla hartioilla. Näin taataan opistotoiminnan jatkuvuus,
laatu ja kehittyminen tulevaisuuden haasteisiin. Erityisesti SASKY
koulutuskuntayhtymän kanssa on nähtävissä mahdollisuuksia kehittää opiston
toimintaa paikallisella näkökulmalla kuntalaisten toiveita kuullen, tiloja tehokkaasti ja
tarkoituksemukaisesti käyttäen saaden samalla vähennettyä sivistyspalvelujen ulkoisia
menoja kunnan hallituksen sivistyspalvelualueelle asettamiin tavoitteisiin talouden
tasapainotusohjelman mukaisesti.
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Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhalitukselle, että Hämeenkyrön kunta jatkaa
neuvotteluja kansalaisopiston järjestämisluvan siirtämisestä uudelle koulutuksen
järjestäjälle vuoden 2022 aikana.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 80
Kyröskosken koulun rehtorin viran 0102 täyttäminen 1.8.2021 alkaen
HMKDno-2021-208
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Sivityslautakunta päätti kokouksessaan 26.5.2021 § 62 kutsua haastatteluun
Marjaana Myötyrin, Riikka Sirkan, Mikko Nislinin, Jukka Talvitien, Marjo Heikkilän ja
Juha Kraapon. Haastatteluryhmän muodostavat sivistyslautakunnan jäsenet,
sivistysjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö ja että haastattelut pidetään perjantaina
11.6.2021 monitoimikeskus Sillassa.
Haastatteluihin osallistuivat kaikki 6 kutsutta hakijaa. Jokainen heistä antoi luvan
tallentaa haastattelutilaisuus. Nämä tallenteet ovat olleet lautakunnan katsottavissa
Teams-ohjelmassa ja ne on luvattu hakijoille poistaa lautakunnan kokouksen jälkeen.
Haastattelussa kaikille hakijoille esitettiin samat 12 kysymystä ja lopuksi mahdollisuus
hakijan käyttää oma vapaa puheenvuoro.
Hallintosäännön mukaan lautakunnan tehtäviin kuuluu valita koulun rehtori.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Päätösehdotus annetaan lautakunnan kokouksessa.
Sivistysjohtaja Kimmo Leväsen kokouksessa antama esitys:
Sivistyslautakunta päättää
1. valita hakemuksen, kokonaisarvioinnin ja haastattelun perusteella Kyröskosken
koulun rehtorin virkaan KM Riikka Sirkan Tampereelta 1.8.2021 alkaen
2. valita varalle FM Marjo Heikkilän Ikaalisista.
3. todeta, että viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja
valitun on toimitettava ennen valinnan vahvistamista hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6 § 2 momentin
mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen
tiedoksisaannista.
Asian käsittely
Keskustelun aikana Lampinen esitti valittavaksi Juha Kraapoa. Päätettyään keskustelun
puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys, ja
lautakunta suorittaa vaalin suljetuin lipuin. Toimitsijoiksi ja ääntenlaskijoiksi kutsuttiin
pöytäkirjantarkastajat Heidi Schroderus ja Hannamaija Oinonen.
Suoritetussa vaalissa annettiin 9 ääntä:
Riikka Sirkka 8 ääntä
Juha Kraapo 1 ääntä
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Puheenjohtaja totesi, että sivistyslautakunta on valinnut Riikka Sirkan Kyröskosken
koulun rehtoriksi äänin 8-1. Puheenjohtaja totesi, että sivistyslautakunta on valinnut
yksimielisesti varalle Marjo Heikkilän.
Päätös
Sivistyslautakunta valitsi Riikka Sirkan Kyröskosken koulun rehtoriksi 1.8.2021
alkaen. Lampinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Sivistyslautakunta valitsi varalle Marjo Heikkilän.
Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja valitun on toimitettava
ennen valinnan vahvistamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
annetun lain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän
kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
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§ 81
Ajankohtaiset asiat
Esittelijä selostaa ajankohtaisia, valmistelussa olevia asioita.
Hankeasiat
Oppivelvollisuuslain käyttöönotto
Ylioppilaskirjoitusten tulokset
Korona ajankohtaiset
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee esittelijän ajankohtaisten asioiden selostuksen
tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 82
Talouden seuranta
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja
hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain.Raportoinnissa annetaan selvitys
merkittäviin poikkeamiin tuloarvoissa 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.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta käy läpi talouden tilanteen ja merkitsee sen tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 83
Viranhaltijoiden päätösluettelo
Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 21.5.21-15.6.2021
Viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina.
Talous- ja hallintopäällikkö:
Ruohonleikkurin hankinta liikuntapalveluille
Elämänlaatupalvelujen esimies:
Liikunnanohjaajan sijaisuus aj. 17.5-28.5.2021
Määräaikainen liikunnanohjaaja, hanketyö aj. 17.5-28.5.2021
Kirjastonhoitajan rekrytointi
Kirkonkylän koulun rehtori:
Erityisluokanopettajan virka (vakanssi 4526)
Kyröskosken koulun rehtori:
Virkavapaa (vakanssi 4521)
Heinijärven koulun rehtori:
Luokanopettajan valinta (vakanssi 4558)
Mahnalan Ympäristökoulun rehtori:
Erityisluokanopettajan ottaminen toistaiseksi voimassa olevaan virkaan (vakanssi
4904)
Luokanopettajan määräaikainen tehtävä aj. 2.8.2021-4.6.2022
Luokanopettajan viransijaisuus aj. 2.8.2021-4.6.2022
Mahnalan Ympäristökoulun vararehtori aj. 1.8.2021-31.7.2025
Yhteiskoulun rehtori:
Yhteiskoulun tanssisalin varaaminen Dance Actionsille
Tuntiopettajan palkkaaminen Hämeenkyrön Yhteiskouluun ja F.E.Sillanpään
lukioon aj. 1.8.2021-31.7.2022
Tuntiopettajan palkkaaminen Hämeenkyrön Yhteiskouluun ja F.E.Sillanpään
lukioon aj. 1.8.2021-31.7.2022

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 84
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasiat
1. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 11.6.2021
2. Kunnanvaltuusto 24.5.2021
§ 31; Valtuustoaloite 3/2021; muistomerkki Paavo Yrjölälle Koskilinnan
liikuntapuistoon
§ 33; Valtuuston ja muiden toimielinten toimikauden jatkuminen 31.7.2021
saakka
§ 36; Henkilöstökertomus 2020
§ 38; Tilinpäätös 2020 ja vastuuvapaus
3. Kunnanhallitus 7.6.2021
§ 157; Tietosuojavastaavan nimeäminen 2021
(päätökset luettavissa kunnan nettisivuilla)
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§65, §66, §70, §73, §81, §82, §83, §84
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.)
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Oikaisuvaatimus
§67, §68, §69, §71, §72, §74, §75, §76, §77, §78, §79, §80
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

