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Keskiviikko 15.12.2020 klo 18.00

Kokouspaikka

Sähköinen kokous

Pykälä:

Käsiteltävät asiat:

80 §

Marttilan koulun vuosiluokkien 4-6 siirtyminen etäopetukseen 16.12. alkaen

81 §

Oikaisuvaatimus- ja valitusosoitus

70 §7

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä 17.12.2020.

Kokouksen koollekutsuja (pj)

Teemu Kanasuo
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Keskiviikko 15.12.2020 klo 18.02-18.17
Sähköinen kokous
Jäsen
(X ) Kanasuo Teemu, pj.
(X ) Aalto Olli-Pekka, vpj.
( ) Kullanmäki Sari
( ) Kylänpää Olli
(X ) Kylämäki Kimmo
(X ) Lehti Sanna
(X ) Susi-Entonen Hanna

( ) Maisila Carita
(X ) Korimäki Eeva
( ) Karri Rannikko
(X ) Satu Virtanen
( ) Miia Häkki
( ) 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

§ 80 - § 81

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kimmo Kylämäki ja Olli-Pekka Aalto
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 16.12.2020

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
16.12.2020
Allekirjoitukset

Kimmo Kylämäki
Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Olli-Pekka Aalto

Marttilan kunnan www-sivut 17.12.2020
Virka-asema

Allekirjoitus

Rehtori

Satu Virtanen
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80 § Marttilan koulun vuosiluokkien 4-6 siirtyminen etäopetukseen 16.12. alkaen

Varsinais-Suomen alueellinen koronakoordinaatioryhmä on antanut 15.12.2020 kokouksessa suosituksen, että kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa perusopetuksen 4.-9.
-luokkalaiset siirtyvät etäopetukseen mahdollisimman ja jatkuen 6.1.2021 saakka.
Marttilan koulun 4.-6. -luokkalaiset siirtyvät suosituksen mukaisesti etäopetukseen keskiviikosta 16.12.2020 alkaen syyslukukauden loppuun saakka. Asiasta on tiedotettu
huoltajille Wilman kautta välittömästi tiedon tultua kuntaan.
Kouluruokailu järjestetään kyseisille oppilaille yhteistyössä Ravintola Kuokantalo Oy:n
kanssa siten, että huomenna keskiviikkona 16.12. perheet voivat hakea oppilaalle kolmen koulupäivän lämmitettävät ateriat Kuokantalolta. Tarkemmista yksityiskohdista
perheitä tiedotetaan Wilman kautta.
Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä linjaa joulun välipäivinä koulunkäynnin jatkumisen kevätlukukauden alusta. Marttilan kunta tiedottaa asiasta ryhmän linjauksen
jälkeen.
Marttilan koulun 1.-3. -luokat sekä erityisellä tuella olevat oppilaat jatkavat normaalisti
lähiopetuksessa.
Marttilan koulun kevätlukukausi alkaa aiemmin päätetyn mukaisesti torstaina 7.1.2021.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että Marttilan koulun 4.-6. -luokat siirtyvät etäopetukseen
Varsinais-Suomen alueellisen koronaohjausryhmän suosituksen mukaisesti 16.12.2020
alkaen ja syyslukukauden loppuun saakka.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Rehtori Satu Virtanen, p. 044 484 9910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 17.12.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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81 § 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 80
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät
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:
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 17.12.2020 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 17.12.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

