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Keskiviikkona 3.10.2018 klo 18.30 – 20.40.

Kokouspaikka

Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila

Pykälä:

Käsiteltävät asiat:

46 §
47 §

Sivistystoimen talouden toteuma 1.1.2018 – 31.8.2018
Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelma vuosille
2019-2021
Saapuneet kirjeet ja viranhaltijoiden päätökset
Muut asiat ja seuraava kokous
Tämän kokouksen päätösten toimeenpano
Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

48 §
49 §
50 §
51 §

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 8.10.2018.

Kokouksen koollekutsuja (pj)
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Keskiviikkona 3.10.2018 klo 18.30 – 20.40.
Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila
Jäsen
( X ) Kanasuo Teemu, pj.
( ) Aalto Olli-Pekka, vpj.
( X ) Kullanmäki Sari
( ) Kylänpää Olli
( X ) Kylämäki Kimmo
( X ) Lehti Sanna
( X ) Susi-Entonen Hanna

( ) Carita Maisila
( X ) Korimäki Eeva
( X ) Pasi Björk
( X ) Pasi Isokangas
( X ) Ritva Maijala
( X ) Jenna Kattelus

Varajäsen
Karakorpi Matti
Anttio Martti
Valta Anne
Torkkeli Mikko
Häkkinen Timo
Järvilehto-Kylänpää Päivi
Nousiainen Hannele

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

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hyväksyttiin.

ASIAT

§ 46 - 51

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kullanmäki Sari ja Lehti Sanna.
Pöytäkirjantarkastusaika 5.10.2018.
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
5.10.2018 klo 9.00 – 15.00
Allekirjoitukset

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

8.10.2018 Marttilan kunnan www-sivut
Virka-asema

Allekirjoitus
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Sivistyslautakunta
3.10.2018
_____________________________________________________________________
46 §
SIVISTYSTOIMEN TALOUDEN TOTEUMA 1.1.2018 – 31.8.2018

Lautakuntien talouden toteumaraportit tulee toimittaa 2.10.2018 mennessä 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 (liite 1) osoittaa, että merkittäviä ylityksiä ei ole tulossa. Joissakin talousarvion kohdissa pieniä ylityksiä tulee, mutta ne voidaan kattaa talousarvion muilta menokohdilta.

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

Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Pasi Isokangas, 044-4849910

Merk: Hanna Susi-Entonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.
Merk: Varhaiskasvatusjohtaja Ritva Maijala oli kutsuttuna asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana ja poistui päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.10.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sivistyslautakunta
3.10.2018
_____________________________________________________________________
47 §
SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2019 - 2021
Lautakunnille on saatettu tiedoksi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 – 2021 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Tämän mukaisesti talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset tulee
jättää kunnanhallitukselle 28.9.2018 mennessä.
Investointiosassa esitetään kaikki käyttöomaisuuden hankinnat. Irtaimiston osalta käyttöomaisuudeksi katsotaan sellainen esine, jonka hankintahintana on vähintään 10 000 euroa ja käyttöikä enemmän kuin yksi vuosi. Jos kokonaisuuteen, esimerkiksi atk-järjestelmään, kuuluvan
yksittäisen osan hankintahinta on alle 10 000 euroa, mutta koko järjestelmän huomattavasti
tästä yli, tulee osahankintakin esittää investointiosassa.
Sivistystoimi on laatinut talousarvioesityksen v. 2019 ja taloussuunnitelman
vuosille 2019 – 2021 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Esityslistan liitteenä ovat talousarvion tekstiosuudet sekä talousarvio.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019–2021 ja lähettää sen edelleen Marttilan kunnanhallitukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Pasi Isokangas, 044-4849910

Merk: Varhaiskasvatusjohtaja Ritva Maijala oli kutsuttuna asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana ja poistui päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.10.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sivistyslautakunta
3.10.2018
_____________________________________________________________________
48 §
SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Saapuneet kirjeet:
Ei saapuneita kirjeitä.

Viranhaltijapäätökset:
Koulun rehtori:
§ 18 Esioppilaan siirto erityiseen tukeen
Varhaiskasvatusjohtaja:
Ei päätöksiä.

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

Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Pasi Isokangas, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.10.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sivistyslautakunta
3.10.2018
_____________________________________________________________________
49 §
MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS
Lautakunta keskusteli ilkivallan teosta koulun ja päiväkotitilojen yhteydessä. Isompaa ei ole tapahtunut, mutta varsinkin pururadan laavun kohdalla ilkivalta on ollut huomattavaa. Kameravalvonta kattaa tällä hetkellä koulun ja päiväkodin ulkotilat, mutta muilta osin valvonta on puutteellista.

Päätösehdotus:

Lautakunnan seuraava kokous pidetään 20.11.2018 klo 18.00 Marttilan koululla.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Pasi Isokangas, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.10.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sivistyslautakunta
3.10.2018
_____________________________________________________________________
50 §
TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen
kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Pasi Isokangas, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.10.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sivistyslautakunta
3.10.2018
_____________________________________________________________________
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 46, 47, 48, 49 ja 50
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät/valituskieltojen perusteet
2. Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Kunnanviraston aukioloajat:

Lautakunta
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

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä
ilmi vaatimus perusteineen ja oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.
3. Hankintaoikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen:
pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:

Lautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on
käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.10.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sivistyslautakunta
3.10.2018
_____________________________________________________________________
4. 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.
Valitusviranomainen:
Käyntiosoite:
Postilokero-osoite:
Sähköpostiosoite:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi

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

Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja:

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan joko alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen:
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan täyttymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 250 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.10.2018 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

