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§ 52
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialistalle §:t 52-64
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä Teams-järjestelmän kautta ja
kokousmenettelyyn Casem-järjestelmällä.
Päätös
Todettiin.
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Sivistyslautakunta
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§ 53
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Arhenius ja Heimo Nordfors.
Päätös
Valittiin.
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§ 54
Ajankohtaiset asiat
Esittelijä selostaa ajankohtaisia, valmistelussa olevia asioita
Talouden tasapainotusohjelman tilanne
Uuden talous- ja hallintopäällikön rekry
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee esittelijän ajankohtaisten asioiden selostuksen
tiedokseen.
Henkilöstöpäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen oli paikalla klo 17.00-17.47 ajankohtaiset
osiossa kertomassa yt neuvotteluista.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 55
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.
Annetaan katsaus osavuosiraporttiin.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta käy läpi talouden tilanteen ja merkitsee sen tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 56
Sivistyspalvelujen hallinto- ja toimistopalvelujen organisaatiomuutos
HMKDno-2020-222
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.4.2021 § 86 muuttanut sivistyksen
hallintopäällikön viran ja vakanssin talous- ja hallintopäällikön
viraksi sekä lakkauttanut talous- ja hallintoasiantuntijan viran 1.5.2021 alkaen.
Sivistyksen palvelualueella on aikaisemmin ollut hallintopäällikön virka. Virka jäi
avoimeksi kesällä 2020, jolloin kunnanhallitus perusti talous- ja hallintoasiantuntijan
viran. Asiaa on sittemmin arvioitu uudelleen ja päädytty siihen, että talous- ja
hallintoasiantuntijan virka lakkautetaan sen jäätyä avoimeksi. Tämän järjestelyn
kautta palataan aikaisempaan organisoitumistapaan.
Hallintopäällikkö on toiminut sivistyspalvelujen hallinto- ja toimistopalvelujen
esihenkilönä kesään 2020 saakka, jolloin sivistyslautakunta päätti, että
sivistyspalvelujen hallinto- ja toimistopalvelujen vastuualueen esihenkilönä toimii
8.6.2020 alkaen sivistysjohtaja. Henkilövaihdoksen yhteydessä
tehdyn arvioinnin perusteella on tarkoituksenmukaista siirtyä aikaisempaan
käytäntöön, jonka mukaisesti talous- ja hallintopäällikkö toimii vastuualueen
esihenkilönä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että sivistyspalvelujen hallinto- ja toimistopalvelujen
vastuualueen esihenkilönä toimii talous- ja hallintopäällikkö 1.6.2021 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Toimistosihteerit Ahonen, Heikkinen ja Järvinen
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§ 57
Sivistyslautakunnan suorittama palvelujen arviointi, lukuvuosi ja toimikausi 2020-2021
HMKDno-2021-221
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Palvelujen arviointikohteet 2020-2021.pdf
Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan arviointivelvoite sisältyy nykyisiin opetus- ja
koulutuslakeihin, kirjastolakiin ja varhaiskasvatuslakiin. Arviointia suoritetaan sekä
valtakunnallisella että paikallisella tasolla ja sen tarkoituksena on tukea toiminnan
kehittämistä. Arvioinnilla pyritään lisäksi varmistamaan tavoitteiden toteutuminen ja
toiminnan laatu. Toiminnan paikalliset järjestäjät velvoitetaan arvioimaan itse
järjestämäänsä koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Sivistyslautakunnan vastuualueella
arviointivelvoite koskee koko toimialaa.
Sivistyslautakunta päätti toimikauden 2020–2021 arviointikohteet 26.8.2020 § 81. Osa
kohteista on jatkoarviointia edellisen vuoden kohteille. Vastuualueiden esimiesten
esittämät arviointikohteet perustuvat mm. kuntastrategiaan, palvelustrategioihin,
työtyytyväisyyskyselyyn, asiakaspalautteisiin sekä yksikköä koskeviin muihin
ajankohtaisiin asiakirjoihin ja edellisellä toimikaudella esille nousseisiin erityisiin
kohteisiin.
Lukuvuoden ja toimintakauden 2020-2021 arviontikohteet:
Hallinto- ja toimistopalvelut
Lautakunnan päätöksentekoa tukevan tiedon riittävyys ja relevanssi
Lautakunnalle osoitetun kyselyn perusteella ( 2 vastausta):
Tiedonsaanti koetaan riittäväksi ja on voinut myös pyytää lisätietoja. Silloin, kun
on kysymys taloudellisesta esityksestä, on kaivattu vaikutusanalyysia, mitä
maksaa, mitkä ovat vaihtoehdot.Useimmiten on tarjottu esitys ilman
vaihtoehtoja. Tarkat faktat siitä, mitä aiheuttaa henkilöstölle, asiakkaille ja
yhteistyölle kunnan eri sektoreilla. Joskus on tullut vaikutelma, että asiat on
puhuttu ja valmisteltu joko viranhaltijoiden päätöksin tai esim.
kunnanhallituksessa ja tuodaan sitten lautakuntaan muka
päätettäväksi. Lautakunnan toiminta ns. asiantuntijalautakuntana on väheksytty
ja unohdettu. Yhteistyö muiden kunnan luottamushenkilöorganisaatioiden
kanssa ei vielä toimi.
Varhaiskasvatus
5 -vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus
Varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen
Esi- ja perusopetus
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Oppilaskuljetukset nykyisillä sopimuksilla
Esiopetusta täydentävä toiminta ja iltapäivätoiminta
Yhteiskoulun opetusjärjestelyt, viihtyvyys ja toiminnallisuus
Digitaalisen opetuksen käyttö perusopetuksessa; kevään 2020 vaikutus
Lukiokoulutus
Opetusjärjestelyt, viihtyvyys ja toiminnallisuus F.E. Sillanpään lukiossa
Lukion lähtötason ja yo-tuloksen vertailu
Elämänlaatupalvelut
Vapaaehtoistoiminnan ja kunnan palveluiden yhteensovittaminen
Käyttäjäaktiivisuuden seuraamisen tehostaminen
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan palvelujen arviointiraportin ja
edellyttää, että palveluyksiköiden toiminnassa havaitut epäkohdat ja puutteet pyritään
korjaamaan seuraavalla arviointikaudella.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
sivistysjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö, vastuualueiden esimiehet
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§ 58
Valtuustoaloite 8/2020; maksuton varhaiskasvatus
HMKDno-2020-422
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Ojanen
kaisa.ojanen@hameenkyro.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä (aloitteen 1. allekirjoittaja Timo Mäkelä) on jättänyt
seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 16.11.2020:
"Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Hämeenkyrön kunta tarjoaa maksuttoman
varhaiskasvatuksen hämeenkyröläisille lapsille. Tämä on yksi konkreettinen keino lisää
kunnan aloittamaan "Muuta Hämeenkyröön" -kampanjalle, jolla houkutella uusia
asukkaita kuntaan ja yhtä tärkeä tavoite on myös pitää kiinni jo olemassa olevista
lapsiperheistä.
Maksuton varhaiskasvatus on luonnollinen jatko kunnassa jo kokeilussa olevalle 5-
vuotiaiden maksuttomalle toiminnalle.
Maksuttomalla varhaiskasvatuksella kunta myös viestii lapsimyönteisyydestä ja
varhaiskasvatuksen tärkeydestä. Tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus lisää tasa-
arvoa ja sillä on monia positiivisia vaikutuksia lapsen kasvulle, kehitykselle ja
myöhemmälle oppimiselle.
Maksuttomuuden edellytyksenä on, että lähihuoltaja on kirjoilla Hämeenkyrössä 31.12.
seuraavan vuoden maksun osalta."

Maksutonta varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa useammalla eri mallilla. Vaikutuksia
arvioitiin varhaiskasvatuksen näkökulmasta seuraavilla malleilla:
kaikille hämeenkyröläisille lapsille kokonaan maksuton varhaiskasvatus
kaikille hämeenkyröläisille lapsille maksuton 20h/viikko
yhden ikäluokan (viisivuotiaat) kokonaan maksuton varhaiskasvatus
yhden ikäluokan (viisivuotiaat) maksuton 20h/viikko (sama kuin meneillään oleva
kokeilu)
korkein maksu 100 e
Olennaista kaikissa malleissa on huomioida, että asiakasmaksutulojen pienentyessä
myös asiakkaan omavastuu tulosidonnaisessa palvelusetelissä pienenee ja kasvattaa
palvelusetelin kustannuksia, jotta palvelu olisi kaikille samanhintaista ja asiakkaat
tasavertaisessa asemassa. 1.8.2021 astuu voimaan varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulain (1503/2016) muutos, jolloin asiakasmaksutuotot pienenevät ja
palvelusetelin kustannukset sen myötä nousevat.
Kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen osalta maksutuotot (n. 330 000 e)
poistuvat ja palvelusetelin kustannukset kasvaisivat n.110 000 e. Osallistumisasteen
odotetaan mallissa kasvavan nykyisestä ja lapset pääsevät mahdollisen tuen piiriin
varhaisemmin.
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Kaikille maksuton 20h/viikko -mallissa maksutuotot pienenevät n. 265 000 e ja
palvelusetelin kustannukset kasvaisivat n. 65 000 e. Vaikutus osallistumiseen
arvioidaan olevan samalla tasolla kokonaan maksuttoman vaihtoehdon kanssa.
Viisivuotiaiden kokonaan maksuton varhaiskasvatus vähentäisi maksutuottoja n.
50 000 e ja kasvattaisi palvelusetelin kustannuksia n. 65 000 e vuodessa. Hämeenkyrö
on ollut mukana viisivuotiaiden maksuton 20 h/viikko -kokeilussa kaksi kautta; 2019-
2020 ja 2020-2021. Kokeilu on nostanut viisivuotiaiden osallistumisastetta kahden
ikäluokan osalta. Malli on kuitenkin ollut kokeilu ja sen vaikutukset kunnan
vetovoimaan arvioidaan olevan vähäisiä tilapäisyyden vuoksi.
Lisäksi selvitettiin mallia, jossa korkein perittävä maksu olisi 288 euron sijasta 100
euroa. Tässä mallissa maksutuottojen arvioidaan vähenevän n. 190 000 e ja
palvelusetelin kustannusten arvioidaan kasvavan n. 65 000 e. Mallissa
asiakasmaksujen määrittäminen tulojen perusteella ei ole tasapuolista.
Laskelmat eri mallien taloudellisista vaikutuksista sekä vaikutusten arviointi on
pykälän oheismateriaaleissa. Kunnan johtoryhmä on linjannut valmistelua.
Kunnan vetovoiman säilyttämiseksi vähintään sen nykyisellä tasolla olisi perusteltua
jatkaa viisivuotiaiden maksutonta 20h/viikko varhaiskasvatusta kokeilun päätyttyä.
Malli säilyttää varhaiskasvatuksen tulot nykyisellä tasolla, viisivuotiaiden
osallistumisaste saadaan pidettyä mahdollisimman korkealla ja lasten mahdolliseen
tuen tarpeeseen kyetään vastaamaan ennen esi- ja perusopetuksen alkamista. Tämän
osalta sivistyslautakunta on tehnyt päätöksen 28.4.2021 §41.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta esittää vastaukseksi valtuustoaloitteeseen, että Hämeenkyrössä jatketaan
viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta 20 h/vko toistaiseksi sivistyslautakunnan
päätöksellä 28.4.2021 § 41.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 59
Hämeenkyrön kunnan perusopetuksen tuntijako 1.8.2021 alkaen
HMKDno-2020-270
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Hämeenkyrön perusopetuksen tuntijako 1.8.2021 alkaen (2).pdf
Sivistyslautakunta hyväksyi 17.3.2021 muutostalousarvion vuodelle 2021, johon
sisältyi alkuopetuksen kahden vuosiviikkotunnin poistaminen. Hämeenkyrön
kunnassa on tarjottu opetusta yli valtakunnallisen vähimmäismäärän 1. luokallle
äidinkielessä yksi vuosiviikkotunti ja 2. luokalle matematiikassa yksi vuosiviikkotunti,
jotka nyt poistetaan.
Tuntijako on 20.9.2018 perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista
tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (422
/2012) muutetun 6 §:n 1 momentin mukainen. Muutoksen jälkeen Hämeenkyrön
perusopetuksessa annetaan opetusta 226 tuntia eli 2 tuntia yli valtakunnallisen
vähimmäismäärän(224 tuntia).
Hämeenkyrön perusopetuksessa 1.8.2021 alkaen käytettävä tuntijako on esitetty
liitteessä.
Hallintosääntö 108 § mukaan sivistyslautakunta hyväksyy kuntakohtaiset
opetussuunnitelmat.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Hämeenkyrön perusopetuksen
tuntijaon 1.8.2021 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
rehtorit
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§ 60
Kansalaisopiston opetusohjelma 2021-2022
HMKDno-2017-346
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Neronen
liisa.neronen@hameenkyro.fi
elämänlaatupalvelujen esimies, kirjastotoimenjohtaja
Opetus- ja kulttuuriministeriön 12.12.2012 hyväksymän ylläpitoluvan mukaan
Hämeenkyrön kansalaisopiston antama koulutus painottuu kädentaitoihin,
taideaineisiin sekä terveyttä edistäviin aineisiin. Lukukausi alkaa syksyllä 2021 aiempia
vuosia aikaisemmin. Lautakunta päätti kansalaisopiston maksuista 28.4.2021 §46.
Hämeenkyrön kansalaisopiston lukuvuoden 2021 - 2022 opetusohjelmassa
suunniteltujen kurssien yhteistuntimäärä on 5035 tuntia. Kurssit toteutetaan, mikäli
kurssin aloittaa riittävä määrä opiskelijoita, alkeiskurssilla vähintään 10, jatkokurssilla
7 opiskelijaa. Edellisellä lukuvuodella opetusta annettiin 3195 tuntia. Vuoden 2020
tuntimäärään vaikutti korona: lähiopetus jouduttiin keskeyttämään keväällä, osa
kursseista keskeytyi kokonaan.
Syyslukukaudella 2021 ja kevätlukukaudella 2022 opetusta tarjotaan seuraavasti
(sulkeissa vuoden 2020 tunnit):
Kädentaidot
Taideaineet (musiikki kuvataide teatteri)
Liikunta (jumppa, jooga, pilates,tanssi)
Kielet
Muut

1459 (1366)
1329 (1978)
836 (636)
1196 (778)
215 (116)

Opetusta annetaan 15 toimipaikassa sekä taajamassa että kylillä. Toimipaikkoja ovat
Monitoimikeskus Silta, Pikkusilta, Nuorisotalo Prikka, Yhteiskoulu, Mahnalan
Ympäristökoulu, Heinijärven ja Kyröskosken koulut, Sasin päiväkoti, Koskilinna,
Tuohela, Osaran maaseutuopetusyksikkö, Iisakki, Isomuotia, nuorisoseurantalo Kyrölä
ja Päivölä. Näistä erityisesti lapsille ja nuorille osoitettua opetusta tarjotaan 751 tuntia
10 kurssilla (taiteen perusopetus).
Hallintosäännön mukaan (§ 108:3) lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä
lukuvuosisuunnitelmat ja muut vuosittaista toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja
opetusohjelmat.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, elämänlaatupalvelujen esimies Liisa Neronen:
Sivistyslautakunta hyväksyy kansalaisopiston opetusohjelman 2021-2022
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää elämänlaatupalvelujen esimiehen esityksen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Sivistyslautakunta
Tiedoksi
kansalaisopiston rehtori
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§ 61
Elämänlaatupalvelujen lautakunnan jakamat urheiluseurojen toiminta-avustukset 2021
HMKDno-2021-153
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Neronen
liisa.neronen@hameenkyro.fi
elämänlaatupalvelujen esimies, kirjastotoimenjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyi 25.4.2018 § 40 liikuntapalvelujen toiminta-
avustuksien jakotaulukon. Avustusten hakuaika oli 15.3.-15.4. 2021.
Urheiluseurojen avustuksiin on talousarviossa varattu 79.650 euroa.
Avustusmäärärahasta on jaettu Jäähalliyhtiölle 60.000 euroa ja kylien
jääkaukaloavustuksina yhteensä 900 euroa (Heinijärven kyläyhdistys, Lavajärven-
Komin kylätoimikunta, Jumesniemen seudun kyläyhdistys). Jaettavaksi tuli yhteensä
18.750 euroa. Liikuntapalvelujen toiminta-avustusta haki määräaikaan mennessä
10 seuraa. Laskentataulukko on oheismateriaalina. Avustustaulukko on käyty läpi
Seuraparlamentin kanssa.
Hallintosäännön §79 mukaan lautakuntien ratkaisuvaltaan kuuluu päättää avustusten
jakoperusteista ja avustusten myöntämisestä.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, elämänlaatupalvelujen esimies Liisa Neronen:
Sivistyslautakunta päättää, että urheiluseurojen toiminta-avustukset 2021 jaetaan
seuraavan taulukon mukaisesti:

Avustuksen hakija

Avustuksen määrä

Hämeenkyrön Hokkarit ry

4421

Hämeenkyrön Räpsä ry

3621

Hämeenkyrön Urheiluautoilijat ry

73

Kyrön Kieppi ry

3082

Kyrös-Rasti ry

1071

Kyröskosken Kiskojat ry

242

Kyröskosken Ponsi ry

1247

Parkunmäen Apassit ry

3983

Tallitiimi ry

887

Kalpaveljet ry

123

avustukset yhteensä

18.750 e

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää elämänlaatupalvelujen esimiehen esityksen mukaisesti.

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
26.05.2021

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
avustusta hakeneet, liikuntakoordinaattori
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Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
26.05.2021
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§ 62
Kyröskosken koulun rehtorin viran 0102 täyttäminen 1.8.2021 alkaen
HMKDno-2021-208
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Kyröskosken koulun rehtorin virka 0102 on ollut julkisesti haettavana 14.5.2021 kello
12.00 mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä, Hämeenkyrön kunnan
nettisivuilla, kunnan virallisella ilmoitustaululla ja työvoimahallinnon Mol.fi -
sivuilla. Hakijat esitetään kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää
1. haastatteluun kutsuttavista hakijoista.
2. haastatteluun osallistuvasta haastatteluryhmästä.
3. haastattelujenajasta ja paikasta.
Päätös
Sivistyslautakunta päättää, että
1. haastatteluun kutsutaan Marjaana Myötyri, Riikka Sirkka, Mikko Nislin, Jukka Talvitie,
Marjo Heikkilä ja Juha Kraapo.
2. haastatteluryhmän muodostavat sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja ja
talous- ja hallintopäällikkö
3. haastattelut pidetään perjantaina 11.6.2021 Monitoimikeskus Sillassa
Tiedoksi
virkaa hakeneet

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
26.05.2021
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§ 63
Viranhaltijoiden päätösluettelo
Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 20.4-20.5.2021
Viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina.
Sivistysjohtaja
Myllykolun vuokrauspäätös kesäksi 2022
Talous- ja hallintopäällikön viran täyttö
Talous- ja hallintoasiantuntija:
Kyröskosken urheilukeskus, Yleisurheilukentän nurmen uusinta ja
kastelujärjestelmän asentaminen
Varhaiskasvatuksen johtaja
Varhaiskasvatuksen opettajan toimen (4038) täyttäminen
Elämänlaatupalvelujen esimies:
Kohdeavustus Hämeenkyrö-seura ry:lle
Kohdeavustuspäätös F.E.Sillanpää ry
Tutkimuslupa
Kirkonkylän koulun rehtori:
Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta (vakanssi 4509)
Luokanopettajan määräaikainen virka 1.8.21-31.7.2022 (vakanssi 4509)
Yhteiskoulun rehtori:
Kyröskartanon erityisluokanopettajan viran (4553) täyttäminen
Yhteiskoulun luokan C103 varaaminen Hämeenkyrön kunnan siivous- ja
ruokapalveluille
Erityisluokanopettajan viran (4905) täyttäminen määräajaksi
Joustavan perusopetuksen opettajan palkkaaminen määräajaksi
Yhteiskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin sijaisuus
Yhteiskoulun auditorion varaus Hämeenkyrön kunnan nuorisopalveluille
Historian ja yhteiskuntaopin sekä opinto-ohjauksen lehtorin sijaisuus
Erityisluokanopettajan palkkaaminen
Yhteiskoulun luokan C103 varaaminen Hämeenkyrön kunnan siivous- ja
ruokapalveluille
Englannin ja Ruotsin kielen tuntiopettajan sijaisen palkkaaminen
Lukion rehtori:
Lukion luokan D104 varaaminen Hämeenkyrön kunnan keskusvaalilautakunnalle
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
26.05.2021
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§ 64
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valtuusto 26.4.2021 § 24 Muutostalousarvio 1/2021
Valtuusto 26.4.2021 § 25 Talouden tasapainotusohjelma 2021
Valtuusto 26.4.2021 § 20 Valtuustoaloite 7/2020; kuntoportaat
Nuorisovaltuuston pöytäkirja 11.5.2021 sekä nuorisovaltuuston toimintasääntö
Kunnanhallitus 17.5.2021 § 122 Tietotilinpäätös 2020
Kunnanhallitus 17.5.2021 § 118 Kansalaisopistovalmistelun linjaaminen
Kunnanhallitus 17.5.2021 § 125 Option käyttö henkilö- ja
ruokapalvelukuljetuksista
8. Ylioppilaskirjoitusten tulokset
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
26.05.2021
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Muutoksenhakukielto
§52, §53, §54, §55, §57, §58, §62, §63, §64
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
26.05.2021
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Oikaisuvaatimus
§56, §59, §60, §61
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

