MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta

16.6.2020

Kokousaika

05/2020

49

Tiistai 16.6.2020 klo 18.00

Kokouspaikka

Marttilan kunnantalo

Pykälä:

Käsiteltävät asiat:

36 §

Sivistystoimen talouden toteuma 1.1.-30.4.2020

37 §

Kaksi varhaiskasvatuksen opettajan työsuhdetta

38 §

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työsuhde

39 §

Varhaiskasvatusjohtajan valintaprosessi

40 §

Maria Puolitaipaleen virkavapausanomus

41 §

Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan päätöksestä 29 § /2020 (Salassa pidettävä oppilastietojen osalta)

42 §

Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan päätöksestä 32 § /2020

43 §

Selvitys kunnanhallitukselle kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta koskien maksutonta varhaiskasvatusta

44 §

Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätökset

45 §

Muut asiat ja seuraava kokous

46 §

Oikaisuvaatimus ja -valitusosoitus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä 18.6.2020.

Kokouksen koollekutsuja (pj)

Teemu Kanasuo
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Tiistai 16.6.2020 klo 18.15-20.23
Marttilan kunnantalo
Jäsen
( x) Kanasuo Teemu, pj.
( x) Aalto Olli-Pekka, vpj.
( x) Kullanmäki Sari
( x) Kylänpää Olli
( x) Kylämäki Kimmo
( x) Lehti Sanna
( x) Susi-Entonen Hanna

( ) Maisila Carita
( x) Korimäki Eeva
( x) Karri Rannikko
( x) Satu Virtanen
( x) Ritva Maijala
( ) Hemmi Heikkilä

Varajäsen
( )Karakorpi Matti
( )Anttio Martti
( )Valta Anne
( )Torkkeli Mikko
( )Häkkinen Timo
( )Kraappa Maarit
( )Nousiainen Hannele

kunnanjohtaja
kunnanhallituksen pj.
kunnanhallituksen edustaja
rehtori, esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 36 - § 46

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hanna Susi-Entonen ja Sanna Lehti
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 17.6.2020 klo 13.00 kunnantalolla.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Teemu Kanasuo

Satu Virtanen

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
17.6.2020 klo 13.00
Allekirjoitukset

Hanna Susi-Entonen
Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Sanna Lehti

Marttilan kunnan www-sivut
Virka-asema

Allekirjoitus

Rehtori

Satu Virtanen
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Sivistyslautakunta
16.6.2020
_____________________________________________________________________
36 §
Sivistystoimen talouden toteuma 1.1.-30.4.2020
Lautakuntien talouden toteumaraportit toimitetaan kunnanhallitukselle. Talousarvion toteutumaraportit tulostetaan suoraan taloustoimistosta, mutta mikäli talousarviossa on odotettavissa
merkittävää poikkeamaa, tulee lautakunnan tehdä selvitys ylityksestä. Mikäli määrärahat jollakin
menokohdalla näyttävät ylittyvän, ne pitää ensisijaisesti kattaa joltakin toiselta menoalueelta.
Lautakunnan esityksessä pitää selvittää, mistä menoylitykset katetaan tai saadaanko tuloja lisää.
Talouden toteuma (liitteet 1 ja 2) osoittaa, että merkittäviä ylityksiä ei ole tulossa. Joissakin talousarvion kohdissa ylityksiä tulee, mutta ne voidaan kattaa talousarvion muilta menokohdilta.

Viitemateriaali:

Tavoitteiden toteutumaraportti 1.1.-30.4.2020
Talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.4.2020

Päätösehdotus:
Lautakunta tarkastelee talouden toteumaraporttia ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 18.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sivistyslautakunta
16.6.2020
_____________________________________________________________________
37 §
Kaksi varhaiskasvatuksen opettajan työsuhdetta
Marttilan varhaiskasvatuksessa on ollut haettavana kaksi varhaiskasvatuksen opettajan työsuhdetta. Hakuaika päättyi 9.6.2020 klo 15.00. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä neljä. Hakijoista kolmella oli muodollinen pätevyys.
Kaikki neljä määräaikaan mennessä hakenutta haastateltiin 10.-11.6.2020. Haastattelijoina toimivat varhaiskasvatusjohtaja Ritva Maijala, rehtori Satu Virtanen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Merja Heitto ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Teemu Kanasuo.
Liitteenä yhteenveto hakijoista (liite 3).
Haastatteluryhmä oli yksimielinen siitä, että varhaiskasvatuksen työsuhteisiin valitaan sosionomi
(YAMK) Miia Häkki ja varhaiskasvatuksen opettaja Hanna-Liisa Numminen.
Työsuhteissa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valittujen tulee toimittaa hyväksytty
lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote.

Päätösehdotus:
Varhaiskasvatuksen opettajan työsuhteisiin valitaan Miia Häkki ja Hanna-Liisa Numminen.
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että varhaiskasvatuksen opettajien tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritetään 2450 euroa. Palkan nosto koskee myös kunnassa jo työskenteleviä varhaiskasvatuksen opettajia 1.9.2020 alkaen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Ritva Maijala, puh. 044 744 9320
Tiedoksi: Hakijat, palkkasihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 18.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sivistyslautakunta
16.6.2020
_____________________________________________________________________
38 §
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työsuhde

Marttilan varhaiskasvatukseen palkataan aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan vakinaiseen työsuhteeseen 1.8.2020 alkaen.
Elina Lahti on hoitanut aamu- ja iltapäivätoimintaa Marttilassa kolme lukuvuotta. Hän on hoitanut tehtävää hyvin ja hän on antanut suostumuksensa työsuhteen vakinaistamiseen. Hän on
toimittanut aiemmin rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan.
Työaika on 27,5 h/viikko (kokonaisaika 38,45h/vko) ja hinnoittelutunnuksen mukainen tehtäväkohtainen palkka on 1941,90 euroa/kuukausi.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta valitsee aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan vakinaiseen työsuhteeseen
1.8.2020 alkaen Elina Lahden. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan1941,90 euroa/ kuukausi. Palkka maksetaan työajan mukaisessa suhteessa.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Ritva Maijala, puh. 044 744 9320
Tiedoksi: Elina Lahti, palkkasihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 18.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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_____________________________________________________________________
39 §
Varhaiskasvatusjohtajan valintaprosessi

Varhaiskasvatusjohtaja Ritva Maijala jää eläkkeelle 1.1.2021 ja sitä ennen lomalle 4.11.2020
alkaen.
Suunnitelma uuden varhaiskasvatusjohtajan valintaprosessiksi on seuraava:
30.7. 2020 laitetaan ilmoitus kunnan nettisivulle sekä TE-keskuksen sivulle. Lisäksi ilmoitusta
jaetaan sosiaalisessa mediassa.
Haku päättyy 14.8.2020 klo 12.00.
Haastattelut suoritetaan viikolla 34. Haastatteluryhmässä kunnanjohtaja Carita Maisila, kunnanhallituksen puheenjohtaja Eeva Korimäki, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Teemu Kanasuo ja
rehtori Satu Virtanen.
Lautakunta valitsee uuden varhaiskasvatusjohtajan viikolla 35.

Päätösehdotus:
Varhaiskasvatusjohtajan valintaprosessi etenee suunnitelman mukaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 18.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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_____________________________________________________________________
40 §
Maria Puolitaipaleen virkavapausanomus
Erityisluokanopettaja Maria Puolitaival on jättänyt sivistyslautakunnalle virkavapausanomuksen
ajalle 10.8.2020-5.6.2021. Puolitaipaleelle on tarjottu määräaikaista erityisluokanopettajan työtä
Kaarinassa.
Kunnan yleinen toimintalinjaus on, että virkavapaita ei myönnetä toisen työn tekemistä varten
muuten kuin hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa. Maria Puolitaipaleen virkavapausanomuksessa
sekä sen liitteessä käy ilmi erityisiä seikkoja, jotka huomioon ottaen virkavapaus on perusteltua
myöntää tavanomaisesta toimintalinjauksesta poiketen. Virkavapaan pääasiallinen syy ei ole
toisen työn tekeminen.
Hallintosäännön mukaisesti sijaisen virkaan valitsee sivistyslautakunta. Hallintosäännössä on
myös määräys, että kunnan toimielimellä ja viranomaisella on oikeus siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Sijaisen nopean rekrytoinnin mahdollistamiseksi on perusteltua antaa sijaisen
valinta rehtorin päätettäväksi.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta käy kokouksessa läpi Maria Puolitaipaleen virkavapausanomuksen ja sen
liitteen. Virkavapaa myönnetään ehdollisena siten, että virkavapaata haetaan koko lukuvuodeksi
1.8.2020-31.7.2021. Sivistyslautakunta antaa rehtorin tehtäväksi sijaisen rekrytoinnin ja palkkaamisen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, 044-4849910

Tiedoksi: Maria Puolitaival, palkkasihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 18.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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41 §
Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan päätöksestä 29 § /2020 (Anomus päivähoitopaikan
myöntämiseksi Montessori-päiväkodissa)
Salassa pidettävä oppilastietojen osalta (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
621/1999)
Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 6.5.2020 varhaiskasvatussuunnitelmaan vedoten, että
XXX ei myönnetä päivähoitopaikkaa Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa Salossa. Huoltaja
on jättänyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Huoltaja pyytää huomioimaan uudelleen hakemuksessa annetut perusteet sekä kiinnittämään huomiota nykyiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan
(vs. entinen varhaiskasvatussuunnitelma).

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään säännöllisesti Opetushallituksen ohjeistuksen
mukaisesti. Viimeisin päivitys on tehty 2019 ja se on tullut sivistyslautakunnan hyväksymänä
voimaan 1.8 2019. Tässä varhaiskasvatussuunnitelmassa todetaan, että Marttilassa ei toteuteta
vaihtoehtoista pedagogiikkaa tai erityiseen katsomukseen liittyvää varhaiskasvatusta.
Aiemmin Marttilan kunta on tarjonnut mahdollisuutta osallistua vaihtoehtoisen pedagogiikan
varhaiskasvatukseen toisessa kunnassa silloin, kun kunnan omassa varhaiskasvatuksessa ei
ole ollut mahdollisuutta ottaa kaikkia lapsia hoitoon suuren lapsimäärän takia. Perheen työssäkäynnin ja harrastusten perusteella kunta ei osta päivähoitopaikkoja muista kunnista
/kaupungeista. Tällä hetkellä Marttilassa pystytään tarjoamaan laadukasta, varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvaa varhaiskasvatusta kaikille sitä tarvitseville.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta käy läpi oikaisuvaatimuksen ja toteaa, että päätöksessä ei ole laillisuusvirheitä. Oikaisuvaatimus hylätään.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus hylätiin.

Lisätietojen antaja: Ritva Maijala, 044 744 9320
Tiedoksi: XXXhuoltajat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 18.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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42 §
Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan päätöksestä 32 § /2020
(Anomus koulukuljetushintojen indeksikorotukselle)
Taksi Raikko anoi 30.4.2020 sivistyslautakunnalta 1,8% indeksikorotusta koulukuljetuksiin
1.8.2020 alkaen. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 6.5.2020, että hinnankorotusta ei
hyväksytä. Sopimuksessa mainittu yleinen elintasoindeksi ei ole noussut ja siksi ei ole perustetta nostaa kuljetushintoja. Taksi Raikko on jättänyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen.
Marttilan kunnan ja Taksi Raikon välinen sopimus koulukuljetuksista on tehty Ju-Ha Consultingin kilpailutuksen jälkeen. Sopimuksessa sanotaan: Hinnanmuutos voi perustua ainoastaan
palveluntuottamiseen kohdistuvien todellisten kustannusten nousuun. Hintoihin voidaan tehdä
ainoastaan ns. indeksikorotus, joka perustuu yleisen kustannustason nousuun.
Taksi Raikko oikaisuvaatimuksessaan vetoaa siiten, että sopimuksen mukaisessa palveluntuotannossa on kyse taksiliikenteestä, jonka kustannusmuutosta seurataan Tilastokeskuksen toimesta ja mikä julkaistaan Taksiliikenteen kustannusindeksin muodossa. Kyseinen indeksi seuraa nimenomaan taksialan yleistä kustannuskehitystä.
Sopimuksessa mainitaan indeksikorotus, joka perustuu yleisen kustannustason nousuun. Tämä
on tarkistettu Ju-Ha Consultingin hankinta-assistentilta maaliskuussa 2020. Yleistä kustannustasoa mitataan Tilastokeskuksen kuluttajaindeksillä. Kuluttajaindeksi on pysynyt elokuusta 2019
kevääseen 2020 lähes samana.

Kuluttajahintaindeksi 2015=100 hyödykeryhmittäin

1) 0=Kuluttajahintaindeksi, 01=Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat, 02=Alkoholijuomat ja tupakka, 03=Vaatetus ja
jalkineet, 04=Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoain., 05=Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito,
06=Terveys, 07=Liikenne, 08=Viestintä, 09=Kulttuuri ja vapaa-aika, 10=Koulutus, 11=Ravintolat ja hotellit, 12=Muut
tavarat ja palvelut
Päivitetty 14.5.2020

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 18.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sivistyslautakunta
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_____________________________________________________________________
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta käy läpi oikaisuvaatimuksen ja toteaa, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta
sivistyslautakunnan 6.5.2020 § 32 tekemän päätöksen muuttamiseen. Päätöksessä ei ole laillisuusvirheitä. Oikaisuvaatimus hylätään.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus hylättiin.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, 044-4849910
Tiedoksi: Taksi Raikko

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 18.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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43 §
Selvitys kunnanhallitukselle kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta koskien
maksutonta varhaiskasvatusta

Marttilan Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti 16.12.2019 valtuustoaloitteen maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Aloitteen sisältö on seuraava:
”VALTUUSTOALOITE MAKSUTTOMASTA VARHAISKASVATUKSESTA MARTTILAN
KUNNASSA
Varhaiskasvatuksella on suuri merkitys lasten oppimiseen ja kehitykseen. Tutkitusti varhaiskasvatus hyödyttää lasta enemmän kuin mikään muu koulutus. Se ennaltaehkäisee tehokkaasti
oppimisvaikeuksia sekä ehkäisee syrjäytymistä.
Marttilan kunnassa on tällä hetkellä varhaiskasvatuksen piirissä 67 lasta (11.12.2019). Varhaiskasvatuksen maksutulot ovat vuositasolla n. 120 000 €. Ensi vuodesta alkaen kunta saa lisätuloja voimalaitosverosta, jolla voidaan kattaa maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutusta kunnan myyntituloihin. Maksuton varhaiskasvatus olisi perheille houkuttelevaa ja voisi lisätä myös
tonttikauppaa sekä kuntaan muuttoa. Marttilan imago lapsiystävällisenä kuntana paranisi edelleen. Maksuttomalla varhaiskasvatuksella on myös dynaamisia talousvaikutuksia työn vastaanottamisen kannustavuuteen.
Kuntalaisten tasa-arvoisen kohtelun parantamiseksi ehdotamme maksuttoman varhaiskasvatuksen selvittämistä ennen vuoden 2021 budjetin laadintaa. Samassa yhteydessä ehdotamme,
että kunta selvittää mahdollisen maksuttomuuden vaikutukset myös yksityiseen varhaiskasvatukseen ja sen jatkumiseen. Laissa varhaiskasvatusoikeudeksi asetetaan 20 tuntia viikossa,
joka käytännössä olisi maksuton osuus.”
Hallitus käynnisti vuosille 2018-2020 kokeilun viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen
järjestämisestä. Tavoitteena on lisätä viisivuotiaiden lasten ja heidän sisarustensa osallistumista
varhaiskasvatukseen ja vaikuttaa heidän huoltajiensa työllistymiseen. Tavoitteena on myös kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja palveluohjausta.
Karvi (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) on arvioinut kokeilun ensimmäistä vuotta. Arvioinnin mukaan viisivuotiaiden osallistuminen varhaiskasvatukseen lisääntyi hieman enemmän
kokeilu- kuin vertailukunnissa. Maksuttomuus ei ole kuitenkaan ainoa lisääntymistä selittävä
tekijä. Vaikuttavia tekijöitä olivat myös kokeilukuntien tehostunut palveluohjaus sekä kunnan
varhaiskasvatusmyönteinen ilmapiiri. Viisivuotiaiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen
oli yleisempää niissä kunnissa, joissa ei oltu otettu käyttöön subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajausta eikä ryhmäkokoja oltu suurennettu. Maksuttomuudesta huolimatta osa viisivuotiaista ei osallistunut varhaiskasvatukseen. Lastenhoidon ratkaisua selittäviksi tekijöiksi nousivat
erityisesti huoltajien asenne varhaiskasvatusta kohtaan, alle 3-vuotiaat sisarukset sekä huoltajien työtilanne.
Tämä kokeilu ja ainakin kolmen eri kunnan (Helsinki, Sulkava, Kustavi) kokemukset kokonaan
maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, tuovat toivottavasti lähivuosina lisätietoa maksuttoman
varhaiskasvatuksen vaikutuksista. Parin vuoden sisällä saamme kokeilun lopullisia tuloksia ja
voimme odottaa mahdollista valtakunnallista linjausta viisivuotiaiden ja ylipäätään varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 18.6.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sivistyslautakunta
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_____________________________________________________________________
Varhaiskasvatusjohtaja on selvittänyt maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksia maksutuloihin. Vertailukohteena on tammikuu 2020:
Varhaiskasvatuksen tulokertymä on vuositasolla noin 98 500 €. Mikäli kaikille, myös esikoululaisille, päivähoitoa tarvitseville lapsille myönnetään maksutonta varhaiskasvatusta 20 h/vko, on
maksutuottojen vähennys n. 55 500 €/vuosi. Mikäli maksuttomuus ei koske esikoululaisia, on
maksutuottojen vähennys n. 29 000 €.
Marttilassa noin puolet ikäluokista on ollut varhaiskasvatuksen piirissä. Varhaiskasvatusmaksu
määräytyy porrastetusti perheen tulojen ja koon mukaan.
Tammikuussa 2020 varhaiskasvatuksessa oli 10 perhettä (10 lasta) 0-maksuluokassa. Jos kaikilla perheillä on 20 h/vko maksutonta varhaiskasvatusta, edellisten lisäksi 17 perhettä (20 lasta) siirtyisivät 0-maksuluokkaan. Näistä perheistä 11 on nyt korkeimmassa maksuluokassa.
Marttilassa on 3 yksityistä perhepäivähoitajaa. Lapsia yksityisessä perhepäivähoidossa on yhteensä 13. Osa perheistä on valinnut yksityisen perhepäivähoidon siitä syystä, että lapsiryhmän
koko on pieni. Kunta tarjoaa päiväkotihoitoa, jossa lapsiryhmän koko on yli 3-vuotialla 21 ja alle
3-vuotiailla 12 (1.8.2020 alkaen). Mikäli kunta tarjoaa maksutonta varhaiskasvatusta, tulee pohtia, jäävätkö yksityisen perhepäivähoidon valinneet eriarvoiseen asemaan.
Koronapandemia on asettanut kuntien talouden haastavaan tilanteeseen. Marttilan kunnassa
perheitä on tuettu poistamalla varhaiskasvatusmaksu, mikäli perhe on pystynyt hoitamaan lapset kotona poikkeusaikana, vaikka varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan näin ei olisi
tarvinnut toimia.
Ei pidä unohtaa, että varhaiskasvatuksen pitää lähteä lapsen tarpeista. Kunnassa tulee pohtia
niitä keinoja, joilla juuri ne lapset osallistuisivat varhaiskasvatukseen, jotka siitä eniten hyötyvät.
Tähän päästään tehokkaalla palveluohjauksella ja yhteistyöllä neuvolan ja muiden hoitavien
tahojen kanssa.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta antaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle selvityksen maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksista ja esittää, että Marttilan kunta ei ota tässä vaiheessa käyttöön maksutonta varhaiskasvatusta.
Päätös:
Lautakunnan puheenjohtajan ehdotuksesta lautakunta päätti yksimielisesti, että asiaan palataan
syksyllä 2020 sivistyslautakunnan kokouksessa. Jatketaan sitä ennen asian selvittelyä. Selvitetään maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksia yksityiseen päivähoitoon Marttilassa. Selvitetään myös varhaiskasvatuksen resurssi- ja kustannuskysymyksiä siitä tapauksessa, että kaikki marttilalaiset lapset tulisivat maksuttomuuden myötä varhaiskasvatuksen piiriin. Selvitetään
voisiko maksuton varhaiskasvatus olla vetovoimatekijä, joka toisi lisää perheitä kuntaan.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen 044-4849910, Ritva Maijala 044 744 9320
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44 §
Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätökset

Saapuneet kirjeet:

Viranhaltijapäätökset:

Koulun rehtori:
§ 9-14

Erityisen tuen jatkaminen

Varhaiskasvatusjohtaja:
§ 14
§ 15

Eläkelahja 230 e + kukat
Eläkelahja 230 e + kukat

Päätösehdotus:
Lautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä esitettyihin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, 044-4849910
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45 §
Muut asiat ja seuraava kokous
Sosiaaliasiamies on tehnyt selvityksen Marttilan kunnan sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen
toiminnasta asiakkaan näkökulmasta. Sosiaaliasiamiehen tietoon ei ole tullut mitään hälyttävää
koskien Marttilan kunnan sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaan asemaa ja oikeuksia
vuonna 2019.
Syksyllä 2018 koululla tapahtuneen virheellisen oppilassijoituksen johdosta yläkoulun kanssa on
selvitelty oppilaan poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä oppivelvollisuuden saattamiseksi loppuun.
Koululla 1.6.2020 aloitettu remontti etenee suunnitelman mukaan. Maton poisto ja lattian jyrsintä on suoritettu ja kuivatus on käynnissä. Koulun sisäpihan massanvaihto on käynnissä. Remontti etenee aikataulussa.
Keskusteltiin Marttilan ja Koski TL:n välisestä kouluyhteistyösopimuksesta.

Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään ke 26.8.2020 klo 18.00 Marttilan koulussa.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, 044-4849910
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46 §
Oikaisuvaatimus- ja valitusosoitus
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 36, 39, 43, 44, 45
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 37, 38, 40
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät/valituskieltojen perusteet
2. Oikaisuvaatimusohjeet / hankintaoikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
pykälät: 37, 38, 40
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen:
pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Kunnanviraston aukioloajat:

Sivistyslautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila
kunta@marttila.fi
maanantai-keskiviikko klo 9.00-15.00, torstai klo 9.00-17.00
ja perjantai klo 9.00-14.00

Kirjallinen oikaisuvaatimus/hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja vaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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3. Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalitus, pykälät 41, 42
Hallintovalitus, pykälät
Maa-aineslain 20 §, pykälät

valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen:
Osoite:
pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
valitusaika 14 päivää

Valitusviranomainen:
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Postilokero-osoite:
PL 32, 20101 Turku
Sähköpostiosoite:
turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Päätöksen tiedoksisaantiajat ovat samat kuin edellä
oikaisuvaatimuksessa mainitut.
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
- jos päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, myös sähköpostiosoite
- valittajan laillisen edustajan/asiamiehen tai muun henkilön nimi ja kotikunta
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan allekirjoitettava.
Valituskirjaan on liitettävä:
- päätös, josta valitetaan joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 euroa.
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