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Keskiviikko 22.7.2020 klo 18.00-18.15

Kokouspaikka

Marttilan kunnantalo

Pykälä:

Käsiteltävät asiat:

47 §

Erityisluokanopettajan virka

48 §

Koulunkäynninohjaajan työsuhde

49 §

Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätökset

50 §

Muut asiat ja seuraava kokous

51 §

Oikaisuvaatimus- ja valitusosoitus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä 24.7.2020.

Kokouksen koollekutsuja (pj)

Teemu Kanasuo
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Keskiviikko 22.7.2020 klo 18.00
Marttilan kunnantalo
Jäsen
(x ) Kanasuo Teemu, pj.
(x ) Aalto Olli-Pekka, vpj.
( ) Kullanmäki Sari
( ) Kylänpää Olli
(x ) Kylämäki Kimmo
( x) Lehti Sanna
( ) Susi-Entonen Hanna

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

Varajäsen
( )Karakorpi Matti
( )Anttio Martti
(x )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

§ 47 - § 51

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittin Kimmo Kylämäki ja Anne Valta.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 22.7.2020 klo 18.15.

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
Allekirjoitukset

Kimmo Kylämäki
Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Anne Valta

Marttilan kunnan www-sivut
Virka-asema

Allekirjoitus

Rehtori

Satu Virtanen
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_____________________________________________________________________
47 § Erityisluokanopettajan virka
Marttilan koulun erityisluokanopettaja Maria Puolitaival on 25.6.2020 päivätyllä kirjeellä irtisanonut työsopimuksensa päättymään 5.8.2020.
Kunnanhallituksen täyttöluvalla erityisluokanopettajan virka laitettiin auki. Haku päättyi
15.7.2020 klo 15.00. Määräaikaan mennessä tuli 11 hakemusta. Hakijoista 8 oli muodollisesti
päteviä virkaan. Liitteenä yhteenveto hakijoista (liite 1).
Haastatteluryhmä (rehtori Satu Virtanen, vararehtori Nina Löyttyniemi, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Teemu Kanasuo) haastatteli maanantaina 20.7.2020 hakijoista neljä: Hilkka Rauhala, Annemari Mäenpää, Hanna Susi-Entonen ja Jenni Pinomäki.
Haastatteluryhmä oli yksimielisesti sitä mieltä, että sopivin henkilö virkaan on Jenni Pinomäki.
Hän on vasta valmistunut erityisluokanopettajaksi, mutta hänellä on pitkä kokemus luokanopettajan työstä, jossa on saanut kokemusta monenlaisten erityislasten tukemisesta. Lisäksi hän on
suorittanut täydennyskoulutusta opettajan työtä tukevilla kursseilla. Hänellä on myös kokemusta
yhdysluokkaopetuksesta, joka on eduksi pienluokan opetusta järjestettäessä.

Päätösehdotus:
Erityisluokanopettajan virkaan 6.8.2020 alkaen valitaan KM Jenni Pinomäki.
Varalle valitaan KM Annemari Mäenpää.
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valituksi tulleen on esitettävä hyväksyttävä
lääkärinlausunto sekä rikosrekisteriote. Palkkaus on OVTES:n mukainen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, 044-4849910
Tiedoksi: hakijat, palkkasihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 24.7.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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48 § Koulunkäynninohjaajan työsuhde
Koulunkäynninohjaaja Pauliina Voutilainen on 26.6.2020 saapuneella sähköpostilla irtisanonut
työsuhteensa päättymään 9.8.2020.
Koulunkäynninohjaaja Tiina Toppila on toiminut ohjaajan tehtävissä Marttilan koulussa lukuvuoden 2019-2020 ja hänen kanssaan oli sovittu jo osa-aikaisesta työsuhteesta lukuvuodeksi 20202021. Hän on hoitanut tehtävää hyvin ja hän on antanut suostumuksensa työsuhteen vakinaistamiseen. Hän on toimittanut aiemmin rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärinlausunnon
terveydentilastaan.
Työaika on 38,45h/vko ja hinnoittelutunnuksen mukainen tehtäväkohtainen palkka on 1941,90
euroa/kuukausi.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta valitsee koulunkäynninohjaajan vakinaiseen työsuhteeseen 10.8.2020 alkaen
Tiina Toppilan. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 1941,90 euroa/ kuukausi.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, 044-4849910
Tiedoksi: Tiina Toppila, palkkasihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 24.7.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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49 § Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätökset

Saapuneet kirjeet:

Viranhaltijapäätökset:

Koulun rehtori:
§ 15 Oppilaan siirtäminen pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin

Varhaiskasvatusjohtaja:

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

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 24.7.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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50 § Muut asiat ja seuraava kokous

Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään ke 26.8.2020 klo 18.00 Marttilan koulussa.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 24.7.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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51 § 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 49, 50
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 47, 48
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: 47, 48
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.
3. Valitusosoitus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 24.7.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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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
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 24.7.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 24.7.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

