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1§
Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018
Hallintojohtajan sähköpostilla 15.1.2019 antaman ohjeen mukaisesti hallintokuntien
toimintakertomukset on oltava valmiit toimitettavaksi lautakunnan käsitteleminä 1.3.2019
mennessä Marttilan kunnanhallitukselle.
Toimintakertomuksen laadinnassa käytetään valmista taulukkopohjaa, joka pohjautuu talousarviossa käytettävään malliin. Sivistystoimen toimintakertomuksen on laatinut vararehtori Nina
Löyttyniemi yhteistyössä Kosken sivistysjohtajan kanssa. Päivähoidon ja iltapäiväkerhon toimintakertomuksen on laatinut varhaiskasvatusjohtaja Ritva Maijala.
Liite 1: Sivistyslautakunnan toimintakertomus.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen toimintakertomuksen vuodelta 2018.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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2§
Sivistystoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Marttilan kunnan hallintosäännön 19 §:n mukaan lautakunta hyväksyy toimintaansa koskevan
käyttösuunnitelman.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta käyttää sille myönnetyt määrärahat Marttilan kunnanvaltuuston vahvistamassa muodossa talousarvion mukaisesti.

Päätös:
Hyväksytään ehdotus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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3§
Selvitys riskienhallinnasta sivistystoimessa
Toimintakertomuksen laadintaohjeiden mukaisesti lautakuntien on tehtävä vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä selvitys toimialansa riskienarvioinnista. Tätä selvitystä laajempi riskienarviointi tehdään kerran valtuustokaudessa.
Varhaiskasvatuksessa erityislastentarhanopettajan palvelut on vuoden 2018 loppuun asti ostettu Kosken Tl kunnalta. Koski Tl ei enää pysty myymään palvelua. Tilanne on riskialtis, koska
kunnalla on velvollisuus järjestää varhaiserityiskasvatusta. Kevääksi 2019 Marttilaan on saatu
erityislastentarhanopettaja. Syksystä 2019 alkaen tilanne on auki.
Valtakunnallisestikin erityislastentarhanopettajia on vaikea saada, koska koulutuspaikkoja ei ole
riittävästi. Kuntaan on saatu päteviä työntekijöitä varhaiskasvatukseen.
30.4.2019 mennessä on varhaiskasvatuksen tuottajan ja kaikki sen toimipaikkojen tiedot, sekä
lapsia koskevat tiedot tallennettava opetushallituksen ylläpitämään kansalliseen varhaiskasvatuksen tietovarantoon (VARDA). Kunnassa on nimetty kaksi tietovastaavaa (Vt. rehtori ja yksi
opettaja) ja yksi pääkäyttäjä (varhaiskasvatusjohtaja).
Kunnan varhaiskasvatuspaikat ovat täynnä. Yksityisestä perhepäivähoidosta voi yllättäen tulla
lapsia kesken toimintakauden kunnan varhaiskasvatukseen. Näitä tilanteita ei aina pystytä ennakoimaan, ja jotta vanhemmat pystyvä käymään töissä, on lapsella oltava hoitopaikka. Tilanteet kuormittavat kunnan varhaiskasvatusta.
Varhaiskasvatuksen pelastussuunnitelma on ajantasalla.
Marttilan koulussa ei ole sisäilmaongelmia ja tilat ovat tarkoituksenmukaisia. Tila-ahtaus on riski
opetusryhmien lisääntyessä ja ryhmäkokojen kasvaessa. Ulko-ovien sähköisessä lukituksessa
on ongelmia. Koulussa on opettajahuoneessa sähkölukkojen hätäpainike. Teknisentyön tilat on
tarkastettu ja huollettu tammikuussa 2019 (konesalin koneet). Jotkut luokkien ovista vaativat
hoitoa ja uusimista. Keskusradio ei kuulu joka oppitilaan.
Koulussa opetushenkilöstö on pätevää, sisältäen 2 erityisopettajaa ja 9 luokanopettajaa sekä 2
ohjaajaa.
Koulun pelastussuunnitelma on ajantasalla.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy selvityksen riskienhallinnasta ja se sisällytetään sivistystoimen toimintakertomukseen.

Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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4§
Hoitajan palkkaaminen ja palkan vahvistaminen (vakanssi 0305)
Varhaiskasvatuksesta on yksi hoitaja jäänyt eläkkeelle 1.2.2019. Kunnanhallitus on antanut ko
vakanssin täyttöluvan 4.12.2018.
Varhaiskasvatuksessa on 1,5 vuoden ajan työskennellyt eri tehtävissä Hanna-Maria Isosoina.
Tällä hetkellä hän toimii Nappuloiden ryhmässä hoitajana, esiopetuksessa ryhmäavustajana ja
koululaisten iltapäivätoiminnassa ohjaajana. Työsopimus on määräaikainen ja päättyy
31.7.2019 .
Tarkoitus on, että hän hoitaa tämän hetkiset tehtävät toukokuun loppuun asti, jolloin esiopetus
ja koululaisten iltapäivätoiminta päättyvät ja siirtyy sen jälkeen 1.6.2019 hoitajan vakituiseen
työsuhteeseen. Ensimmäinen työpiste on Kisarinteen päiväkoti (Nappuloiden ryhmä). Hoitajan
tehtävät Nappuloiden ryhmässä hoidetaan kevään ajan tilapäisjärjestelyillä.
Hanna-Maria Isosoina on kirjeellä ilmoittanut olevansa käytettävissä hoitajan tehtävään. Hänellä
on tehtävään vaadittava koulutus. Rikosrekisteriote on toimitettu työnantajalle.
Palkkaukseen tarvittavat määrärahat ovat vuoden 2019 talousarviossa.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää valita Hanna-Maria Isosoinan hoitajan tehtävään, johon hän siirtyy
1.6.2019. Ensimmäinen työpiste on Kisarinteen päiväkoti. Palkkaus suoritetaan hinnoittelutunnuksen 05VKA054 mukaan, mikä on 1.1.2019 alkaen 2 069,06 €/kk. Työntekijän tulee toimittaa
hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan.

Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Merk.Puheenjohtaja Teemu Kanasuo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, jääviyden syy sukulaissuhde.
Merk.2 Puheenjohtajana toimi pykälän käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Olli-Pekka Aalto.

Lisätietojen antaja: Ritva Maijala, 044 744 9320
Tiedoksi: Hanna-Maria Isosoina ja Palkkasihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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5§
Marttilan koulun luokanopettajan / rehtorin virka

Marttilan sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.12.2018 julistanut haettavaksi Marttilan koulun luokanopettaja / rehtorin viran. Hakuaika päättyi 21.1.2019.
Virkaan tuli määräaikaan mennessä yhteensä 9 hakemusta. Haastatteluryhmä tutustui hakemuksiin palaverissaan tiistaina 22.1.2019 ja päätti kutsua haastatteluun viisi hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin Satu Virtanen, Miika Huhtinen, Jutta Maunula-Aaltonen, Turo Järvelä ja Pasi
Björk.
Haastattelut pidettiin perjantaina 25.1. ja tiistaina 29.1. Kaikki kutsutut saapuivat haastatteluun.
Haastattelijoina olivat Eeva Korimäki, Teemu Kanasuo, Carita Maisila ja Nina Löyttyniemi.
Haastatteluryhmä esittelee yhteenvedon hakijoista ja haastattelujen tulokset sekä antaa esityksensä sivistyslautakunnalle kokouksessa.
Liite 2: Yhteenveto rehtorin virkaan hakijoista

Päätösehdotus:
Haastatteluryhmä esitteli kokouksessa haastattelujen tulokset ja esittää sivistyslautakunnalle,
että rehtori / luokanopettajan virkaan valitaan Satu Virtanen. Virtanen on tehtävään parhaiten
soveltuva henkilö koulutuksensa, työkokemuksensa ja suoritetun haastattelun sekä muun arvion perusteella. Virtasella on luokanopettajan sekä erityisluokanopettajan koulutus, rehtorin pätevyys sekä vahvaa kokemusta vaativista rehtorin tehtävistä. Virtasella on lisäksi monipuolista
kokemusta niin luokanopettajan tehtävistä kuin erityisluokanopettajan tehtävistäkin. Virtasen
kokemus opetustyöstä ja johtamisesta tukee tehtävän menestyksekästä hoitamista.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä
lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Kunnanhallitus vahvistaa palkkauksen OVTES:n mukaisesti.

Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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6§
Koulukuljetukset susihavaintotilanteissa
Marttilan kunnan alueella on alkuvuodesta 2019 alkaen ollut useita susihavaintoja. Muutamat
vanhemmat ovat toivoneet akuuteissa tilanteissa susikyydityksiä, jotka heille on myös myönnetty.
Päätösehdotus:
Mikäli susihavainto pihapiirissä on todistettavissa, sivistyslautakunta myöntää anomuksesta
saattoavustuksen käytön matkalla kotoa koulukuljetuspysäkille. Akuuteissa tilanteissa voidaan
lapsi noutaa kotoa aikataulujen sallimissa rajoissa.

Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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7§
Askartelu- ja kuvataidetarvikkeiden yhteishankintasopimus
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 5.9.2018 päättänyt, että Marttilan kunta osallistuu Turun
kaupungin järjestämään kilpailutukseen askartelu- ja kuvataidetarvikkeista. Turun kaupungin
hankinta- ja logistiikkakeskus on pyytänyt tarjouksia Turun seudun kunnille hankittavista askartelu- ja kuvataidetarvikkeista (sisältäen langat). Sopimus tehdään 31.1.2021 saakka. Sopimuskausi alkaa, kun sopimus on allekirjoitettu.
Tarjouskilpailun perusteella toimittajaksi on valittu Lekolar-Printel Oy, jonka kanssa jokainen
sopimuskunta tekee sopimuksen. Sopimus ei velvoita sitoutumaan tiettyihin kappale- tai euromääriin.

Liite 3: Sopimus askartelu- ja kuvataidetarvikehankinnoista

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä askartelu- ja kuvataidetarvikkeiden yhteishankintoja koskevan sopimuksen Lekolar-Printel Oy:n kanssa. Sopimuskausi kestää 31.1.2021 saakka ja alkaa, kun sopimus on allekirjoitettu.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi:
Lisätietojen antaja: vararehtori Nina Löyttyniemi, puh. 044-484 9910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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8§
Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätökset

Saapuneet kirjeet:
Sivistyslautakunnalle osoitettu vetoomus kokoaikaisen päiväkotiapulaisen saamiseksi Touhulaan (liitteenä).

Viranhaltijapäätökset:
Varhaiskasvatusjohtaja:

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta keskustelee Touhulan tilanteesta.

Päätös:
Sivistyslautakunta keskusteli vetoomuksesta ja merkitsi sen tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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9 § MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS
Päätös:
Seuraava kokous keskiviikkona 13.3.2019 klo 18.00 kunnantalossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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10 §
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 1, 2, 3, 8, 9
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälä 4, 5, 6, 7

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: pykälät 4, 5, 6, 7
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

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 8.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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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 260 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 8.2.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

