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Keskiviikkona 13.5.2019 klo 17.30 – 18.15

Kokouspaikka

Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila

Pykälä:

Käsiteltävät asiat:

23 §
25 §
26 §

Marttilan koulun määräaikaisen tuntiopettajan valinta
Muut asiat ja seuraava kokous
Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

24 § Lisälistalla

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 14.5.2019

Kokouksen koollekutsuja (pj)

Teemu Kanasuo
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Maanantaina 13.5.2019 klo 17.30-18.15
Marttilan kunnantalo
Jäsen
( X ) Kanasuo Teemu, pj.
( X ) Aalto Olli-Pekka, vpj.
( X ) Kullanmäki Sari
( X ) Kylänpää Olli
( X ) Kylämäki Kimmo
( X ) Lehti Sanna
( X ) Susi-Entonen Hanna

( ) Maisila Carita
(X ) Korimäki Eeva
( X ) Pasi Björk
( X ) Löyttyniemi Nina
( ) Ritva Maijala
( ) Hemmi Heikkilä

Varajäsen
Karakorpi Matti
Anttio Martti
Valta Anne
Torkkeli Mikko
Häkkinen Timo
Kraappa Maarit
Nousiainen Hannele

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

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

ASIAT

§ 23 - 26
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Kylämäki ja Olli Kylänpää
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan Marttilan koululla 14.5.2019 klo 10.00

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

2

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
14.5.2019 klo
Allekirjoitukset

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Marttilan kunnan www-sivut 14.5.2019
Virka-asema

Toimistosihteeri

Allekirjoitus
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23§
MARTTILAN KOULUN MÄÄRÄAIKAISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA

Marttilan koulu hakee määräaikaista tuntiopettajaa 9.8.2019 - 4.6.2022 väliseksi ajaksi. Virka on
ollut haettavana kunnan www-sivuilla ja ilmoitustaululla. Viran hakuaika päättyi 2.5.2019 klo
12.00. Määräaikaan 2.5.2019 klo 12.00 mennessä on tullut 6 hakemusta.
Haastatteluun valittujen hakijoiden haastattelut tehtiin 6.5.2019. Haastateltavina olivat kasvatustieteiden maisteri Maarit Korhonen ja kasvatustieteiden maisteri Pia Liljeström. Haastattelijoina
toimivat esittelijä Nina Löyttyniemi, opettajien edustaja Anne Mäkelä ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Teemu Kanasuo. Lautakunnalle on jaettu yhteenveto hakijoista.
Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja ote rikosrekisteristä.
Rikosrekisteriote ei saa olla yli 6 kk vanha. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran
palkkaus on OVTES:n mukaan.

Liite 1: Yhteenveto hakijoista

Päätösehdotus:
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Kokouksessa tehty päätösehdotus:
Lautakunta päättää valita Marttilan koulun määräaikaiseksi tuntiopettajaksi ajalle 9.8.2019 4.6.2022 Pia Liljeströmin. Hänellä on tehtävään vaadittava koulutus ja pitkäaikainen kokemus
alkuopetuksesta. Lisäksi hän on toiminut Opetushallituksen varhennetun A 1 -kielen (englanti)
- hankkeessa ja opettanut varhennettua englantia 1-luokkalaisille. Hänellä on kokemusta S 2 kielen oppilaiden opettamisesta, joita koulun tulevalla 1- luokalla on kolme kappaletta. Hänellä
on myös valmiuksia toimia digitutor -opettajana koulussa. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa. Hänen tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan
sekä rikosrekisteriote.
Päätös:
Sivistyslautakunnan jäsen Hanna Susi- Entonen ehdotti, että määräaikaiseen virkaan valitaan
kasvatustieteiden maisteri Maarit Korhosen. Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta tehtiin
päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta on suoritettava vaali.
Puheenjohtaja ehdotti, että vaalissa noudatetaan seuraavaa menettelyä:
Vaalissa ovat ehdolla kaikki määräaikaan mennessä virkaan hakeneet, jotka täyttävät pätevyysvaatimukset. Eniten ääniä saanut ehdokas tulee valituksi. Vaali suoritetaan avoimena vaalina (nimenhuuto). Puheenjohtajan ehdotus menettelystä hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 14.5.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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Vaalissa Maarit Korhonen sai 4 ääntä (Hanna-Susi Entonen, Kimmo Kylämäki, Sari Kullanmäki
ja Olli-Pekka Aalto ). Pia Liljeström sai 3 ääntä (Sanna Lehti, Teemu Kanasuo ja Olli Kylänpää).
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena määräaikaiseen virkaan valittiin kasvatustieteiden maisteri Maarit Korhonen ajalle 9.8.2019-4.6.2022 ja varasijalle Pia Liljeström.
Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja ote rikosrekisteristä.
Rikosrekisteriote ei saa olla yli 6 kk vanha. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran
palkkaus on OVTES:n mukaan.

Tiedoksi: virkaan hakeneet, palkkasihteeri
Lisätietojen antaja: Nina Löyttyniemi, puh. 044-4849 910

____________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 14.5.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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24§
TÄYTTÖLUVAN ANOMINEN KUNNANHALLITUKSELTA

Marttilan koulun erityisopetuksessa opiskeleva oppilas tarvitsee henkilökohtaisen avustajan.
Marttilan kunnanhallitus on 13.12.2018 kokouksessaan hyväksynyt täyttölupa-anomuksen ja
koulunkäynnin ohjaaja Soile Cannavo on toiminut Marttilan koulussa määräaikaisena henkilökohtaisena avustajana 1.2.2019 alkaen ja on työsuhteessa 1.6.2019 saakka. Kevätlukukaudelta
2019 kustannus on noin 11 000 euroa sosiaalikuluineen.
Vararehtori Nina Löyttyniemi anoo täyttölupaa määräaikaiselle henkilökohtaiselle avustajalle
myös ensi lukukaudeksi 9.8.2019 -31.12.2019. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta anoo Marttilan kunnanhallitukselta lupaa henkilökohtaisen avustajan Soile
Cannavon määräaikaiseksi palkkaamiseksi ensi lukukaudeksi 9.8.2019 -31.12.2019.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lisätietojen antaja: Nina Löyttyniemi 044-4849 910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 14.5.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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25§
MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS

Päätösehdotus:
Seuraavan kokouksen kokouskutsun lähettää lautakunnan puheenjohtaja.

Päätös:
Seuraava kokous pidetään kesäkuussa 2019.

Lisätietojen antaja: Nina Löyttyniemi 044-4849 910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 14.5.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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26§
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 24-25
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 23
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: 23
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 14.5.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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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 260e euroa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 14.5.2019 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

