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(X ) Aalto Olli-Pekka, vpj.
(X ) Kullanmäki Sari
(X ) Kylänpää Olli
(X ) Kylämäki Kimmo
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( ) Rannikko Karri
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(X ) Kotitalo Aaron
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kunnanhallituksen pj.
kunnanhallituksen edustaja
rehtori, esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§ 9 - § 15

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli-Pekka Aalto ja Sanna Lehti
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan Marttilan koulussa 26.3.2021 klo 8.30
Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Teemu Kanasuo

Pöytäkirjanpitäjä

Satu Virtanen Teemu Kanasuo (§11)

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
26.3.2021 klo 8.30
Allekirjoitukset

Olli-Pekka Aalto
Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Sanna Lehti

Marttilan kunnan www-sivut 29.3.2021
Virka-asema

Allekirjoitus
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9 § Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset 1.8.2021 alkaen

Hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista on hyväksytty joulukuussa
2020. Asiakasmaksulain (1052/2020) muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia nykyisen 50 prosentin sijaan nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Maksuprosentit ja tulorajat 1.8.2021 alkaen ovat:
Perheen koko,
henkilöä
2
3
4
5
6

Tuloraja, euKorkein makroa/kuukausi
suprosentti
2 798
10,70
3 610
10,70
4 099
10,70
4 588
10,70
5 075
10,70

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi asiakasmaksulain muutokset 1.8.2021 alkaen.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Miia Häkki 044-7449320

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 29.3.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2021

15

Sivistyslautakunta
25.3.2021
_____________________________________________________________________
10 § Määräaikainen varhaiskasvatuksen keskeytys
Varhaiskasvatuksen toimintavuosi on 1.8.-31.7. Maksua voidaan periä enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuton kuukausi voi olla kesä- tai heinäkuu, riippuen
lapsen loman ajankohdasta. Mikäli lapsi on poissa päivähoidosta touko-elokuun aikana yhtäjaksoisesti vähintään kaksi perättäistä, kokonaista kalenterikuukautta ja poissaolo on ilmoitettu
määräaikaan mennessä, hoitomaksua ei peritä tältä ajalta.
Varhaiskasvatukseen on tullut vanhempien epäsäännöllisestä työstä sekä koronasta johtuen
toivetta mahdollisuudesta pitää maksuton kuukausi muuna ajankohtana kuin kesällä.
Päätösehdotus:
Otetaan Marttilassa käyttöön 1.8.2021 alkaen mahdollisuus tehdä lapselle määräaikainen kalenterikuukauden mittainen varhaiskasvatuskeskeytys. Keskeytys on ilmoitettava kirjallisesti
vähintään 30 päivää ennen keskeytyksen alkamista. Määräaikainen keskeytys vaikuttaa maksuttoman kesäkuukauteen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Miia Häkki 044-7449320

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 29.3.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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§ 11 Marttilan koulun tehtäväjärjestelyt ja vakanssimuutokset 1.8.2021 alkaen
Marttilan koulun luokanopettajan/rehtorin virkaan (vakanssi 1001) sisältyy koulun rehtorin tehtävät, jonka johdosta opetustunteihin on annettu huojennusta 9 tuntia, opetusvelvollisuuden näin
ollessa 15 viikkotuntia. Rehtorin tehtäviin kuuluu kunnan hallintosäännön mukaan myös sivistystoimen toimialajohtajan tehtävät sisältäen esimerkiksi kunnan johtoryhmän jäsenenä sekä varhaiskasvatusjohtajan esimiehenä toimimisen. Tämän lisäksi rehtori toimii sivistyslautakunnan
esittelijänä. Rehtorin tehtävästä ja sivistyslautakunnan esittelijän tehtävästä maksetaan erilliset
korvaukset.
Marttilan kouluun on suunniteltu tehtäväjärjestelyjä 1.8.2021 alkaen. Opetusvelvollisuustyöaika
soveltuu varsin huonosti luokanopettajan/rehtorin tehtävään, johon sisältyy myös muita hallinnollisia tehtäviä. Ei ole tarkoituksenmukaista eikä oppilaiden edun mukaista, että rehtorilla on
oma valvontaluokka. Tästä syystä esitetään, että Marttilan kouluun perustetaan rehtorin virka,
johon siirretään luokanopettajan/rehtorin virassa oleva Satu Virtanen ja samalla luokanopettajan/rehtorin virka lakkautetaan. Rehtorilla ei ole omaa luokkaa, vaan hän opettaa tarpeen mukaan eri luokkia. Jotta kaikilla luokilla olisi kuitenkin oma opettaja, tarvitaan kouluun uusi päätoimisen tuntiopettajan vakanssi.
Rehtorin virassa noudatetaan OVTES:n rehtorinviranhaltijan työaikaa ja työehtoja. Työaika on
kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin peruskoulun toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika. Rehtorin virkaan sisältyy OVTES:n mukaiset palkkaperusteryhmien mukaan
määräytyvät opetustunnit (10-12), jotka voidaan toteuttaa kiinteänä opetuksena tai esimerkiksi
velvollisuutena sijaistaa. Rehtoriin sovelletaan KVTES:n vuosilomamääräyksiä OVTES:n osion
A 33 § mukaisesti.
Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 24 § mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos
hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena
on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen
palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Rehtorin viran perustaminen liittyy
koulun tehtävien uudelleenjärjestelyyn. Muutosta nykyiseen luokanopettaja/rehtorin tehtävään
on opetustuntien väheneminen. Muilta osin tehtävät säilyvät samoina. Satu Virtanen on antanut
suostumuksensa rehtorin virkaan siirtymiseen.
Päätoimisen tuntiopettajan peruspalkka on sama kuin vastaavan viranhaltijan. Tuntiopettajuus
on päätoiminen, jos hän opettaa koulussa vähintään 16 tuntia viikossa. Tuntiopettajalle maksetaan se osuus varsinaisesta palkasta, mikä vastaa tuntimäärän suhdetta opetusvelvollisuuden
tuntimäärään (luokanopettajalla 24).
Rehtorin viran ja tuntiopettajan vakanssin perustamisen lisäkustannukset ovat yhteensä noin
8.000 € vuodessa. Rehtorin viran perustamisesta aiheutuu palkkoihin ja sivukuluihin lisäkustannuksia noin 3.500 € vuodessa. Lisäksi kustannuksia tulee opetustuntien uudelleenjärjestelyistä
noin 4.500 € vuodessa. Vuonna 2021 kustannusvaikutus on viiden kuukauden ajalta noin 3.300
€. Muutokseen ei ole varattu määrärahaa vuoden 2021 talousarvioon, mutta kustannukset saadaan katettua sivistystoimen muista määrärahoista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 29.3.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Lautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen esitettäväksi kunnanvaltuustolle, että:
- Marttilan koulun luokanopettajan/rehtorin virka 1001 lakkautetaan 1.8.2021 alkaen.
- Marttilan kouluun perustetaan rehtorin virka 1.8.2021 alkaen, johon siirretään luokanopettajan/rehtorin virassa oleva Satu Virtanen. Rehtorin virassa noudatetaan OVTES:n rehtorinviranhaltijan työaikaa ja työehtoja.
- Rehtorin tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan OVTES:n hinnoittelutunnuksen
40301101 alarajan mukainen tehtäväkohtainen palkka. Lisäksi rehtorille maksetaan erillinen korvaus sivistyslautakunnan esittelijän tehtävistä (tällä hetkellä 322,88 € kuukaudessa)
- Marttilan kouluun perustetaan 1.8.2021 alkaen tuntiopettajan vakanssi, jonka opetusvelvollisuus on vähintään 16 tuntia viikossa.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. 1 Satu Virtanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Merk. 2 Pöytäkirjan pitäjänä tämän asian ajan toimi puheenjohtaja Teemu Kanasuo.

Lisätietojen antaja: Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Teemu Kanasuo 050-0634189

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 29.3.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2021

18

Sivistyslautakunta
25.3.2021
_____________________________________________________________________
§ 12 Marttilan koulun tuntikehyksen hyväksyminen lukuvuodelle 2021-2022
Peruskoulussa annettavaan opetukseen käytettävä tuntimäärä ilmoitetaan koululle annettavana
tuntikehyksenä vuosittain.
Marttilan koulun rehtori valmistelee Marttilan koulun tuntikehysehdotuksen lukuvuodelle 20212022.
Tuntikehysehdotus on seuraava:
2021-2022

2020-2021

luokkatunnit
laaja-alainen erityisopetus
luokkamuotoinen erityisopetus
tukiopetus
kirjasto
ATK + AV

208
24
26
5
0,5
1,5

208
24
24
5
0,5
1,5

yhteensä

265

263

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy edellä esitetyn Marttilan koulun tuntikehyksen lukuvuodelle 20212022.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: rehtori Satu Virtanen 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 29.3.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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13 § Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätökset
Saapuneet kirjeet:
-

Viranhaltijapäätökset
Rehtori:
§ 2 Virkavaalin vahvistaminen
§ 3 Oppilaan siirtäminen erityiselle tuelle
§ 4 Oppilaan siirtäminen erityiselle tuelle
Varhaiskasvatusjohtaja:
§ 2 Lisäkorvauksen maksaminen
§ 3 Valokuvaus varhaiskasvatuksessa

Päätösehdotus:
Lautakunta ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: rehtori Satu Virtanen 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 29.3.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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14 § Muut asiat ja seuraava kokous
Päätösehdotus:
Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään ke 12.5.2021 klo 18.00.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: rehtori Satu Virtanen 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 29.3.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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15 § 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 9, 10, 11
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 12
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: 12
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 29.3.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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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
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 29.3.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 29.3.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

