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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Ruotsalainen Iiris
Matikainen Jarno
Tahkola Liisa
Huttunen Asta
Pellikka Sami
Yrjänä Samuli

Klo
18:00 - 19:10
18:00 - 19:10
18:00 - 19:10
18:00 - 18:29
18:00 - 19:10
18:00 - 19:10

Mähönen Aila

18:00 - 19:10

Makkonen Teijo
Piippo Virpi

Tehtävä
Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
As. tuntija § 25
K-hall:n ed.
Sivistysjohtaja,
esittelijä
Pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja
Jäsen

ALLEKIRJOITUKSET
Iiris Ruotsalainen
Puheenjohtaja

Aila Mähönen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
23 - 32

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pyhäntä 20.6.2017
Liisa Tahkola

Jarno Matikainen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä sivistystoimistossa
21.6.2017 klo 12:00 - 14:00.

Toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Aila Mähönen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivistyslautakunta 20.06.2017 § 23
Sivistyslautakunta toteaa, onko kokous hallintosäännön määräysten sekä sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti koolle kutsuttu ja KL:n 58 §:n mukaisesti jäsenmäärään nähden päätösvaltainen
Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärään nähden
päätösvaltaiseksi.
Sivistyslautakunta päätti, että seuraavat kokoukset pidetään pääsääntöisesti
torstaisin alkaen klo 18:00.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Sivistyslautakunta 20.06.2017 § 24
Sivistyslautakunta valitsee kaksi jäsentä tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Tahkola ja Jarno Matikainen.
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Pyhännän varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen
Sivistyslautakunta 20.06.2017 § 25
Opetushallitus on 18.10.2017 (39/011/2016) päättänyt varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimisesta. Päätös edellyttää kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta palvelun tuottajalta paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista valtakunnalisen varhaiskasvatuksen perusteiden 2016 mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelma tulee ottaa käyttöön 1.8.2017 alkaen.
Pyhännän kunta on osallistunut opetushallituksen rahoittamaan Varhaiskasvatus vauhtiin verkoston voimalla -hankkeeseen yhdessä Haapaveden ja Siikalatvan kanssa. Hanke tukee kuntien varhaiskasvatussuunnittelutyötä.
Hanke päättyy joulukuussa 2017. Hankkeen aikana varhaiskasvatuksen henkilöstö on valmistellut varhaiskasvatussuunnitelman Pyhännän kunnan varhaiskasvatukseen.
Varhaiskasvatussuunnitelma postitetaan lautakunnan jäsenille esityslistan
mukana.
Päivähoidonjohtajan esitys;
Sivistyslautakunta hyväksyy Pyhännän kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja se otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen.
Ehdotus

Hyväksytään päivähoidonjohtajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.
Päivähoidonjohtaja Asta Huttunen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana
tämän asian käsittelyn ajan.

Oheismateriaali

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pyhännän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2017
Päivittäisten toimintojen havainnointilomake
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Siivoojan toimen täyttäminen 1.8.2017 lukien toistaiseksi
29/01.0101.010101/2017
Sivistyslautakunta 20.06.2017 § 26
Toistaiseksi 1.8.2017 lukien täytettävä siivoojan toimi on ollut haettavana
Pyhännän kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Te-toimiston
internet-sivulla 15.5.-2.6.3017. Toimen sijoituspaikka on Pyhännän koulu.
Toimen täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.
Hakuajan päättymiseen 2.6.2017 klo 15:30 mennessä hakemuksia saapui 9
kappaletta.
Kolme kelpoisuuden omaavaa hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut
on pidetty 9.6.2017 ja 12.6.2017 Pyhännän koululla. Haastattelijoina olivat
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Iiris Ruotsalainen, sivistysjohtaja Samuli
Yrjänä ja oppilaanohjaaja-vararehtori Armi Luukkonen.
Ehdotus

Sivistyslautakunta valitsee siivoojan toimeen 1.8.2017 lukien toistaiseksi
laitoshuoltaja Toini Törmälehdon. Perusteluna toimeen vaadittava koulutus,
työkokemus ja haastattelijoiden yksimielinen näkemys. Koeaika on 4 kk.
Toimeen valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä nähtäväksi lain
504/2002 mukainen rikosrekisteriote, sekä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.
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Biologian ja maantiedon lehtorin viran (0314) täyttäminen 8.8.2017 lukien toistaiseksi
28/01.0101.010101/2017
Sivistyslautakunta 20.06.2017 § 27
Toistaiseksi 8.8.2017 lukien täytettävä Pyhännän koulun biologian ja maantiedon lehtorin virka (0314) on ollut haettavana Pyhännän kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Te-toimiston internet-sivulla
15.5.-2.6.2017. Virkaan kuuluu velvollisuus opettaa terveystietoa.. Viran
täytössä noudatetaan 6 kk:n kuukauden koeaikaa.
Hakuajan päättymiseen 2.6.2017 klo 15.30 hakemuksia saapui 11 kpl. Yksi
hakijoista on perunut hakemuksensa 6.6.2017. Haastatteluun kutsuttiin neljä kelpoisuuden omaavaa hakijaa. Haastattelut on pidetty 8.-9.6.2017 Pyhännän koululla. Haastattelijoina toimivat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Iiris Ruotsalainen, sivistysjohtaja Samuli Yrjänä ja oppilaanohjaaja-vararehtori Armi Luukkonen.
Ehdotus

Sivistyslautakunta valitsee biologianja maantiedon lehtorin virkaan (0314)
FM Juhani Karvosen 8.8.2017 lukien toistaiseksi. Perusteluna virkaan sopiva koulutus, työkokemus ja haastattelijoiden yksimielinen näkemys. Koeaika on 6 kk.
Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä nähtäväksi lain
504/2002 mukainen rikosrekisteriote, sekä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.
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Irtisanoutuminen ja siihen perustuvan eron myöntäminen, Nissinen Leena
Sivistyslautakunta 20.06.2017 § 28
Erityisopettaja, KM Leena Nissinen on irtisanoutunut 5.6.2017 päiväämällään kirjellä Pyhännän kunnan peruskoulujen yhteisestä erityisopettajan virasta (0202) 1.8.2017 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Pyhännän hallintosäännön 46 §:n 4 momentin mukaan lautakunta päättää
osastopäällikön esityksestä muun vakinaisen henkilöstön valinnasta, eron
myöntämisestä ja irtisanomisesta.
Ehdotus

Sivistyslautakunta myöntää Leena Nissiselle eron Pyhännän kunnan peruskoulujen yhteisestä erityisopettajan virasta (0202) 1.8.2017 lukien.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Irtisanoutuminen ja siihen perustuvan eron myöntäminen, Kärkkäinen Tuula
Sivistyslautakunta 20.06.2017 § 29
Tuula Kärkkäinen on irtisanoutunut 23.5.2017 päiväämällään kirjeellä
perhepäivähoitajan toimesta 1.9.2017 lukien.
Pyhännän hallintosäännön 46 §:n 4 momentin mukaan lautakunta päättää
osastopäällikön esityksestä muun vakinaisen henkilöstön valinnasta, eron
myöntämisestä ja irtisanomisesta
Ehdotus

Sivistyslautakunta myöntää Tuula Kärkkäiselle eron perhepäivähoitajan
toimesta 1.9.2017 lukien.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntosalin oman käyttövuoron hinnan tarkistus
Sivistyslautakunta 20.06.2017 § 30
Pyhännän kunnan kuntosalilla on yleisiä ja omaan käyttöön varattavia käyttövuoroja. Yleiseen vuoroon pääsyyn oikeuttavan kuukausimaksullisen
avaimen on voinut lunastaa vapaa-aikatoimistosta.
Sen lisäksi yksityisillä, yrityksillä ja yhteisöillä on ollut mahdollisuus varata
omaan käyttöön toimintakauden kestäviä käyttövuoroja. Oman käyttövuoron hinta on ollut 100 €/toimintakausi. Jotta yleisille käyttövuoroille jäisi
enemmän aikaa ja toiminta tehostuisi, on oman käyttövuoron hintaa tarpeen
tarkistaa.
Vapaa-ajanohjaajan esitys;
Kuntosalin oman käyttövuoron hinta on 1.8.2017 lukien 250 €/toimintakausi.
Ehdotus

Hyväksytään vapaa-ajanohjaajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lautakunta tarkensi päätöstä siten, että oman käyttövuoron hinta on
1.8.2017 lukien 250 €/tunti/viikko/toimintakausi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksiantoasiat/viranhaltijapäätökset ajalta 4.5.-12.6.2017
Sivistyslautakunta 20.06.2017 § 31
Luettelo sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksista ajalta
4.5.-12.6.2017 on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että ei käytä
päätöksiin KL:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Oheismateriaali

TiedoksiantoasiatViranhaltijapäätökset 2.5.-12.6.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksiantoasiat/saapuneet kirjeet
Sivistyslautakunta 20.06.2017 § 32
Luettelo sivistyslautakunnalle saapuneista kirjeistä postitetaan esityslistan
mukana.
Ehdotus

Merkitään tiedoksi lautakunnalle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaali

Tiedoksiantoasiat/saapuneet kirjeet sivistyslautakuntaan 20.6.2107

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen peSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
rusteet
Pykälät: 23, 24, 28, 29, 31, 32
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 25, 26, 27, 30
HallintolainkäyttöL:n 5 §:n/muun lain säädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranPykälät 25, 26, 27, 30
omainen ja
-aika
Oikaisuvaatimus toimitetaan
Pyhännän kunta, Sivistyslautakunta
Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot: Koulutie 8 A, 92930 Pyhäntä
koulutoimisto@pyhanta.fi tai 040 1912 221
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Hankintaoikaisu
Hankintaoikai- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun
suviranomaiPykälät
nen ja -aika
Hankintaoikaisu toimitetaan
Hankintayksikön yhteystiedot:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintaoikaisun jättöaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valitusosoitus
Valitusviran-omainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen ja kunnan
jäsen.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Os. Isokatu 4, 3. krs, PL 189, 90101 OULU, sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi,
fax: 029564 2841, puhelin 029 564 2800, virka-aika 8.00-16.15
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, pykälät
Muun valitusviranomaisen yhteystiedot:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valitusaika 30
Valitusaika
Valitusaika

päivää
päivää
päivää
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Oikaisuvaatimuskirjelmässä, hankintaoikaisussa ja valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
- hankintaoikaisussa on käytävä ilmi vaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/hankintaoikaisussa/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun hakijan/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen/hankintaoikaisun/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/hankintaoikaisussa/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi
on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/hankintaoikaisun tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun tekijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä/hankintaoikaisu.
Oikaisuvaatimukseen/hankintaoikaisuun/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään/hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja/hankintaoikaisun tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat/hankintaoikaisu on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle/hankintayksikölle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun viimeisenä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
myös postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisuajan päättymistä.

Lisätietoja

Oikeudenkäyntimaksut määräytyvät Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) mukaisesti

Tämä oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjaan.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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