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Sivistyslautakunta    
 
    20.3.2020 
 
 
 
Sivistyslautakunnan kokous 
 
Aika  Keskiviikkona 25.3.2020 klo 18.00– 
 
Paikka  Yhtenäiskoulun auditorio 
 
Läsnä  Petri Sinikumpu puheenjohtaja 
  Mikael Heikkilä varapuheenjohtaja 
  Ritva-Liisa Ahoniemi jäsen 
  Aki Jauhojärvi ” 
  Jenni Pekonen ” 
  Emma Lehtonen ” 
  Markku Rauhala ”   
   

Anne-Mari Keimiöniemi kunnanhallituksen puheenjohtaja 
  Heikki Pöyskö kunnanhallituksen edustaja 
 Laura Enbuska-Mäki kunnanjohtaja 
 Eveliina Liikamaa nuorisovaltuuston edustaja 
  Merikki Lappi  sivistystoimenjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä 
  
Poissa 
  
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus  
 
 
Asiat 1– 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Petri Sinikumpu  Merikki Lappi 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 30.3.2020, sivistystoimisto 
 
    
 
Pöytäkirja on ollut Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille 31.3.2020 
yleisesti nähtävänä  
 
  
 
  

Merikki Lappi 
pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 
 

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

3 Sivistystoimen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset 

4 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen 

5 Lukion ja perusopetuksen liikunnan ja terveystiedon lehtorin viran täyttäminen 1.8.2020 alkaen 

toistaiseksi 

6 Perusopetuksen ja lukion matematiikan tuntiopettajan tehtävän täyttäminen 1.8.2020 alkaen 

toistaiseksi 

7 Muut asiat 

8 Seuraava kokous 

9 Kokouksen päättäminen 
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Asia 1 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää 

tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten 

kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Voi-

massa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä 

koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toi-

mielimissä (90 §). 

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-

heenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mah-

dollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään ko-

kouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi päättää, että 

esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja 

muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä ta-

valla. Jäsenten lisäksi hallituksen edustajalla, kunnanhallituksen puheenjoh-

tajalla ja kunnanjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. (Hallin-

tosääntö 93 §)  

 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsut-

tava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin 

asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsitte-

lyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. 

Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushen-

kilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 103 §).  

 

Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan kunnan 

verkkosivuilla.  

 

Kokouskutsu on toimitettu 10.3.2020 ja esityslista 20.3.2020 sähköisesti.  
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Asia 2 

Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

  

 Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää tar-

peelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja näh-

tävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkaste-

taan toimielimen päättämällä tavalla. 

 

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös 

sähköisesti.  
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Asia 3 

Sivistystoimen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset 

  

Sivistyslautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat lautakunnan alaisten vi-

ranhaltijoiden päätökset: 

 

Sivistystoimenjohtajan päätökset ajalla 27.2.2020–25.3.2020 

  

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävinä kokouksessa. 

 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja  

Lautakunta merkitsee tiedoksi em. viranhaltijapäätökset ja päättää olla käyt-

tämättä niihin otto-oikeutta. 
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Asia 4 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuk-

sen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset 

tehdään kahden vuoden välein.  

Elokuun 2020 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-

jen indeksitarkistuksista on 29.11.2019 annettu opetus- ja kulttuuriministe-

riön ilmoitus (1115/2019).  

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen 

hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä an-

siotasoindeksillä. Muita muutoksia ei varhaiskasvatusmaksuihin eikä niiden 

määräämisperusteisiin ole tehty. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän 

perittävän maksun euromäärä on tarkistettu yleisellä ansiotasoindeksillä. 

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä 

ylin kuukausimaksu on 1.8.2020 alkaen enintään 288 euroa. Ikäjärjestyk-

sessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoai-

kaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2020 lähtien enintään 144 euroa 

kuukaudessa. 

Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa. 

Tilapäisesti annettavasta varhaiskasvatuksesta voidaan edelleen määrätä 

kunnan päättämä maksu.  

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmak-

suista annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asia-

kasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat 1.8.2020 alkaen ovat seu-

raavat: 

Perheen koko, henkilöä  Tuloraja, euroa/kuukausi 

2   2136 

3   2756 

4   3129 

5   3502 

6   3874 

 

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan li-

säys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2020 läh-

tien 144 euroa. 
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Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

 Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen enimmäismaksujen muu-

tokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksien mukai-

sesti. Muutoin maksuperusteet pysyvät ennallaan. Tilapäisen varhaiskasva-

tuksen maksut pidetään myös ennallaan. (Sivistysltk 27.1.2016/1 §, 16 eu-

roa/pv/lapsi, jos varhaiskasvatuksen tarve on korkeintaan 5 h/pv/lapsi, 

maksu on 11 euroa/pv/lapsi.) 
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Asia 5 

Lukion ja perusopetuksen liikunnan ja terveystiedon lehtorin viran täyttäminen 1.8.2020 alkaen tois-

taiseksi 

 

Lukion ja perusopetuksen liikunnan ja terveystiedon lehtorin virka on ollut 
haettavana Kuntarekry-järjestelmässä, työ- ja elinkeinotoimiston tiedotuk-
sessa sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla julkaistulla ilmoituk-
sella. Hakuaika päättyi 9.3.2020 klo 15.00. 
 
Virkaa haki 14 henkilöä, joista 7 oli päteviä. Heistä haastateltiin 7. Haastat-
telijoina toimivat perusopetuksen rehtori Päivi Rantakokko ja sivistystoimen-
johtaja Merikki Lappi. 
 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Yhteenveto hakijoista on 
esityslistan oheismateriaalina. Sivistystoimenjohtaja esittelee haastattelujen 
tuloksia ja arviointiperusteita tarkemmin kokouksessa.  
 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 
Ehdotus tuodaan kokoukseen.  
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Asia 6 

Perusopetuksen ja lukion matematiikan tuntiopettajan tehtävän täyttäminen 1.8.2020 alkaen tois-

taiseksi 

 

Perusopetuksen ja lukion matematiikan tuntiopettajan tehtävä on ollut haet-
tavana Kuntarekry-järjestelmässä, työ- ja elinkeinotoimiston tiedotuksessa 
sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Ha-
kuaika päättyi 9.3.2020 klo 15.00. Tehtävä on päätoiminen. Hakijalta toivot-
tiin valmiutta opettaa fysiikkaa ja/tai kemiaa. Kiinnostus tietotekniikkaan kat-
sottiin eduksi. 
 
Tehtävää haki 9 henkilöä, jotka kaikki haastateltiin. Haastattelijoina toimivat 
perusopetuksen rehtori Päivi Rantakokko ja sivistystoimenjohtaja Merikki 
Lappi. 
 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Yhteenveto hakijoista on 
esityslistan oheismateriaalina. Sivistystoimenjohtaja esittelee haastattelujen 
tuloksia ja arviointiperusteita tarkemmin kokouksessa. 
 

Ehdotus sivistystoimenjohtaja 
Ehdotus tuodaan kokoukseen.  
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Asia 7  

Muut asiat 

 

 

 

Asia 8  

Seuraava kokous 

 

 Ehdotus sivistystoimenjohtaja 

  Ehdotus tuodaan kokoukseen.  

 

  

Asia 9 

Kokouksen päättäminen 

 


