Viranomainen

KOKOUSKUTSU

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokousaika

6 / 2021

Tiistai 22.6.2021 klo 17.00 -19.05

Kokouspaikka

Nuorisokahvila, Kuusitie 1

Käsiteltävät asiat

Asia

Liite

49

1

Lukuvuoden 2020 - 2021 yhtenäiskoulun työvuoden arviointi

50

2

Lukuvuoden 2020 - 2021 esiopetuksen toiminnan arviointi

51

3

Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos / oppivelvollisuuden laajentuminen

52

Hallintosäännön muutos / oppivelvollisuuden laajentuminen

53

Määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan ottaminen

54

Konservatorion maksusitoumuspyyntö

55

Perusopetuksen opetussuunnitelman täydennys/päättöarvioinnin kriteerit

56

Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus

57

Kirjelmät ja päätökset

58

Iltakouluasiat

59

Määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan ottaminen (lisäasia)

P6öytäkirjan nähtävänäpito

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

Sivistystoimistossa 29.6.2021
Puheenjohtaja

MINNA BACK-HYTÖNEN
Minna Back-Hytönen
Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
Ilmoitustaulunhoitaja

Viranomainen

Nro

Sivu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta

6 / 2021

KOKOUSAIKA

Tiistai 22.6.2021 klo 17.00 – 19.05

KOKOUSPAIKKA

Nuorisokahvila, Kuusitie 1

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)

Jäsen:

Paikalla:

Back-Hytönen Minna, pj.
Minkkinen Olli vpj.
Jäntti Eeva
Mantere Hanne
Salo Kimmo

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Varajäsen:

75

Paikalla:

Koskinen Jaana
Kuhmonen Tuomas
Markkanen Anne
Huuskonen Anneli
Berg Jari

Paikalla:

Huttunen Esko, khall pj.
Harmokivi Pia, kunnanjohtaja
Ruuskanen Jaana, esittelijä
Laitinen Uolevi, khall edustaja
Mäki, Erik, nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

49 – 59

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika
sekä tarkastajien valinta)

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanne Mantere ja Eeva Jäntti
Paikka: Kunnantoimisto
Aika: 22.6.2021

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Minna Back-Hytönen

Jaana Ruuskanen

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme

Tarkastusaika

22.6.2021 Kunnantoimisto
Allekirjoitukset

Hanne Mantere

Eeva Jäntti

Paikka ja pvm

Yleisessä tietoverkossa 29.6.2021 alkaen sekä sivistystoimistossa 29.6.2021 klo 9 - 15
Virka-asema

Allekirjoitus

toimistosihteeri

Irja Lindlöf

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta

49 §

22.6.2021

Sivu

76

LUKUVUODEN 2020 - 2021 YHTENÄISKOULUN TYÖVUODEN ARVIOINTI
Sivistysltk 49 §

Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy koulun lukuvuoden
koulutyön arviointikertomuksen.
Liitteenä nro 1 on Vesannon yhtenäiskoulun lukuvuoden 2020 - 2021 koulutyön arvioinnit.
Vaikutusten ennakkoarviointi
Tehty

Ei tarpeen

X

(valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR)
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Vesannon yhtenäiskoulun lukuvuoden 2020 - 2021 koulutyön arvioinnin liitteen nro
1 mukaisena.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________

(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi)

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta

50 §

22.6.2021

Sivu

77

LUKUVUODEN 2020 - 2021 ESIOPETUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI
Sivistysltk 50 §

Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy lukuvuoden koulutyön arviointikertomuksen.
Liitteenä nro 2 on esiopetuksen lukuvuoden 2020 - 2021 toiminnan arviointi.
Vaikutusten ennakkoarviointi
Tehty

Ei tarpeen

X

(valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR)
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy esiopetuksen lukuvuoden 2020 - 2021 toiminnan arvioinnin liitteen nro 2 mukaisena.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________
(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi)

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta

51 §

22.6.2021

Sivu

78

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS / OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTUMINEN
Sivistysltk 51 §

Laajennettu oppivelvollisuus tulee voimaan 1.8.2021 (Oppivelvollisuuslaki
1214/2020). Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollisen asuinkunnalle on tehty tässä laissa tarkoitettu ilmoitus oppivelvollisesta. Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen
on aloittanut 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa. Lisäksi oppivelvollisen
asuinkunnan tulee ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, ellei
ohjausta ja valvontaa ole säädetty muun toimijan tehtäväksi (14 §)
Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan lain 4 §:ssä
tarkoitettuun hänelle soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden
tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin (14 §).
Opetushallitus on antanut (OPH-557-2021/9.3.2021) määräyksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksesta ja täydennyksestä oppilaanohjauksen järjestämiseen liittyen. Jatkossa opetuksen
järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa myös, miten tehostettu
henkilökohtainen oppilaanohjaus sekä jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin järjestetään oppilaanohjauksessa. Päivitetyt paikalliset opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön kouluissa 1.8.2021 alkaen.
Savogrow-alueen kuntien (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Vesanto ja Tervo) yhteisellä Ohjauksella Omalle Polulle -hankkeella parannetaan perusopetuksen aikaisen ohjauksen laatua, kehitetään ohjauksen ja
uuden oppivelvollisuuslain tehtävien prosesseja sekä alueellista TUVAkoulutusta.
Opetussuunnitelman ohjauksen määräykset 7.1.1. ja muutos kohtien
1.4 ja 15.4.19 osalta sekä päivitetty ohjaussuunnitelma liitteenä nro 3.
Vaikutusten ennakkoarviointi
Tehty

Ei tarpeen

X

(valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR)
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy paikallisen opetussuunnitelman muutoksen liitteineen otettavaksi käyttöön
1.8.2021 alkaen liitteen nro 3 mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________
(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi)
____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta

52 §

22.6.2021

Sivu
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HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS / OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTUMINEN
Sivistysltk 52 §

Laajennettu oppivelvollisuus tulee voimaan 1.8.2021 (Oppivelvollisuuslaki
1214/2020). Oppivelvollisen asuinkunnalle tulee uusia tehtäviä valvoa ja
ohjata oppivelvollisia oppivelvollisuuskoulutusten eri vaiheissa.
Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen on mahdollista erinäisten
syiden vuoksi (7 §). Koulutuksen järjestäjä päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä. Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta.
Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavassa koulutuksessa, jos oppivelvollinen ei ole aloittanut 4 §:ssä
tarkoitetussa koulutuksessa (15 §).
Vaikutusten ennakkoarviointi
Tehty

Ei tarpeen

X

(valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR)
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään
seuraavat muutokset:
§ 25 Lautakuntien tehtävät ja toimivalta
Sivistyslautakunta päättää: Lisätään toimialaan kuuluvaksi Asuinkunnan
oppivelvollisuuslain mukaiset tehtävät.
§ 28 Toimistokohtainen ratkaisuvalta
Sivistystoimi / Hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtajan päätösvaltaan lisätään:
18. päättää oppivelvollisuuslain 7 §:ssä tarkoitetun oppivelvollisuuden
suorittamisen keskeyttämisestä
19. päättää oppivelvollisuuslain 15 §:ssä tarkoitetun opiskelupaikan
osoittamisesta.
Samalla lautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään em. hallintosäännössä mainitut päätökset 1.8.2021 alkaen kunnes hallintosääntö
on vahvistettu.
Päätös:
Hyväksyttiin.
____________
(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi)
____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta

53 §

22.6.2021

Sivu

80

MÄÄRÄAIKAISEN KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OTTAMINEN
Sivistysltk 53 §

Yhtenäiskoulussa on tällä hetkellä 5 vakinaista koulunkäynnin ohjaajan
tointa, joista pienryhmässä työskentelevän koulunkäynnin ohjaajan tehtävää hoitaa osa-aikaisesti perhetyöntekijä perusturvan ja sivistystoimen yhteisenä työntekijänä. Näiden lisäksi koulussa on kuluneen lukuvuoden aikana työskennellyt 3 määräaikaista koulunkäynnin ohjaajaa. Kaksi henkilökohtaisena avustajana 24 vkt:n työajalla ja 1 pääosin yläkoulun ohjaajana 30 vkt:n työajalla. Sivistyslautakunta on päättänyt 11.5.2021 täyttää
määräaikaisen osa-aikaisen koulunkäynnin ohjaajan tehtävän edelleen lukuvuodeksi 2021 - 2022.
Moniammatillisissa palavereissa on kartoitettu oppilaiden henkilökohtaisen
ohjauksen tarvetta ja päädytty siihen, että yhden koulunkäynnin ohjaajan
työpanos voidaan jakaa kahden henkilökohtaista ohjausta tarvitsevan oppilaan ohjaukseen.

Vaikutusten ennakkoarviointi
Tehty

Ei tarpeen

X

(valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR)
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että yhtenäiskouluun voidaan palkata määräaikainen koulunkäynnin ohjaaja ajalle
11.8.2021 – 4.6.2022. Tehtävä on osa-aikainen, 24 – 28 vkt.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________

(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi)

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta

54 §

22.6.2021

Sivu

81

KONSERVATORION MAKSUSITOUMUSPYYNTÖ
Sivistysltk 54 §

Sivistyslautakunta on 5.11.2020 päättänyt, että keväästä 2021 alkaen konservatorion tulee pyytää vesantolaisten oppilaiden osalta maksusitoumus
ennen oppilaaksi ottamisen vahvistamista. Päätös on osa kunnan talouden
tasapainotusohjelmaa.
Kuopion konservatorion/Suonenjoen musiikkiopiston kirjoilla on tällä hetkellä 2 vesantolaista oppilasta ja kevään 2021 oppilasvalinnassa on konservatorion oman valintakokeen mukaan tullut valituksi kaksi uutta vesantolaista musiikin opiskelijaa. Kuopion konservatorio pyytää sivistyslautakunnan maksusitoumusta uusille opiskelijoille.
Vesannon kunta on aiemmin vahvistanut konservatorion oppilaspaikkojen
määräksi enintään 13. Musiikkiopiston tukeminen on ollut esillä talouden
tasapainotusohjelmassa, mutta kunnan talouden tilanne on kuluvan vuoden
osalta ollut ennakoitua parempi.
Vaikutusten ennakkoarviointi
Tehty

Ei tarpeen

X

(valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR)
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää myöntää
maksusitoumuksen kahden uuden konservatorio-opiskelijan opintoihin ja
samalla vahvistaa Vesannon oppilaspaikkojen määräksi 5, joten jatkossa
Vesannon kunta osallistuu viiden konservatorio-opiskelijan kuntaosuuteen
kerrallaan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
____________
(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi)

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta

55 §

22.6.2021

Sivu

82

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYS/PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT
Sivistysltk 55 §

Opetushallitus on ilmoittanut 31.12.2020 perusopetuksen järjestäjille
perusopetuksen opetussuunnitelman päättöarvioinnin kriteereiden
muutoksista ja täydennyksistä. Lukuvuonna 2020-2021 päättöarvioinnissa
käytettiin vielä voimassa olevien perusteiden kriteerejä arvosanalle 8. Kriteerit kuvaavat, mitä oppilaan on osattava saadakseen arvosanan 8.
Päättöarvosanan muodostamisen tueksi Opetushallituksessa on laadittu
uudet oppimisen tavoitteet ja kriteerit myös arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Ne
astuvat voimaan 1.8.2021.
Tiedot päättöarvioinnin kriteereistä sisällytetään sellaisinaan
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti
laadittuihin paikallisiin opetussuunnitelmiin ja otetaan käyttöön
1.8.2021 alkaen.

Vaikutusten ennakkoarviointi
Tehty

Ei tarpeen

X

(valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR)

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta toteaa, että perusopetuksen uudet päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________
(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi)

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta

56 §

22.6.2021

Sivu

83

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Sivistysltk.56 §

Viranhaltijoiden päätökset:
Hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja
• Virkavapaudet
Pykälät 20 - 27 ajalla 6.5. – 16.6.2021
• Muut päätökset
27 § Työsuhteen päättyminen
28 § Liikuntatoimen yleisavustukset
29 § Varhaiskasvatuksen opettajan valinta
30 § Eron myöntäminen
31 § Koulunkäynnin ohjaajan valinta
32 § Työsopimus
33 § Työsopimus
34 § Työsopimus
35 § Perhetyöntekijän työskenteleminen osa-aikaisesti koulunkäynnin
ohjaajana
36 § Henkilökohtainen koulunkäynnin ohjaaja
37 § Henkilökohtainen koulunkäynnin ohjaaja
38 § Erityisopetuksen tuntiopettajan valinta
39 § Lukioon otto/yhteishaku
Pedagoginen rehtori
12 § Päätös erityisen tuen järjestämisestä
13 § Erityiset opetusjärjestelyt
14 § Päätös erityisen tuen jatkumisesta ja järjestämisestä
15 § Päätös erityisen tuen jatkumisesta ja järjestämisestä
16 § Päätös erityisen tuen jatkumisesta ja järjestämisestä
17 § Päätös erityisen tuen jatkumisesta ja järjestämisestä
Varhaiskasvatusjohtaja
• Työlomaa, virkavapautta ja vuosilomia koskevia päätöksiä
Pykälät 24 - 31 / 2021 ajalla 5.5. – 14.6.2021
• Muut päätökset
2 § Määräaikainen työsuhde
3 § Määräaikainen työsuhde (kesätyö)
Kirjastosihteeri
3 § Kirjaston kesälomansijaisen palkkaaminen
(valm. toimistosihteeri IL)
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta toteaa viranhaltijoiden päätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä.

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Sivu

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta

Sivistysltk 56 §

56 §

22.6.2021

Päätös:
Hyväksyttiin.
____________

(Lisätiedot: sivistyslautakunnan pj Minna Back-Hytönen, puh. 050 405 5892
sähköposti: backhytonenminna@gmail.com)

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

84

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta

57 §

22.6.2021

Sivu

85

KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET
Sivistysltk 57 §

Saapuneet kirjeet / tiedoksi
• Sansia, hankintasopimus Yhtenäiskoulun av-laitteet
• Aluehallintovirasto, valtionavustuspäätös Liikettä koulupäivään -hanke
/ lukio
• Aluehallintovirasto, valtionavustuksen palautuspyyntö
• Sisä-Savon kansalaisopisto, toimintakertomus v. 2020
• Koulukuraattoritoiminta Vesannolla lukuvuonna 2020 – 2021
• Koulun toiminnan arviointikyselyn yhteenveto
(Valm. toimistosihteeri IL)
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta toteaa edellä
mainitut kirjelmät ja päätökset tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______________

(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi)

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta

58 §

22.6.2021

Sivu

86

ILTAKOULUASIAT
Sivistysltk 58 §

Sivistyslautakunta keskusteli seuraavista asioista:
• valtionosuustietojen korjaus
• uuden koulun avoimet ovet ja vihkiäiset
• Suonenjoen kaupunki hakee verkostoTuva-koulutuksen järjestämislupaa

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta

59 §

22.6.2021

Sivu

87

MÄÄRÄAIKAISEN KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OTTAMINEN
Sivistysltk 59 §

Yhtenäiskoulussa on tällä hetkellä 5 vakinaista koulunkäynnin ohjaajan
tointa, joista pienryhmässä työskentelevän koulunkäynnin ohjaajan tehtävää hoitaa osa-aikaisesti perhetyöntekijä perusturvan ja sivistystoimen yhteisenä työntekijänä. Näiden lisäksi koulussa on kuluneen lukuvuoden aikana työskennellyt 3 määräaikaista koulunkäynnin ohjaajaa. Kaksi henkilökohtaisena avustajana 24 vkt:n työajalla ja 1 pääosin yläkoulun ohjaajana 30 vkt:n työajalla. Sivistyslautakunta on päättänyt 11.5.2021 täyttää
määräaikaisen osa-aikaisen koulunkäynnin ohjaajan tehtävän edelleen lukuvuodeksi 2021 – 2022 sekä yhden koulunkäynnin ohjaajan kahden oppilaan ohjaamiseen.
Edellä mainittujen lisäksi on noussut moniammatillisessa palaverissa ja lausunnoin perusteltuna esille henkilökohtaisen ohjaajan tarve yläkoululla.
Vaikutusten ennakkoarviointi
Tehty

Ei tarpeen

X

(valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR)
Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että yhtenäiskouluun voidaan palkata määräaikainen koulunkäynnin ohjaaja ajalle
11.8.2021 – 4.6.2022. Tehtävä on osa-aikainen, 32 vkt.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________
(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi)

____________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kunta

Kokouspäivämäärä

VESANNON KUNTA
Sivistyslautakunta

22.6.2021

Pykälä

Sivu

88

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-vaatimus-viranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite

Vesannon sivistyslautakunta
Strandmanintie 2
72300 VESANTO
Pykälät

39, 40, 41, 42, 43, 44, 47

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

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 kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Puh. 029 564 2502, fax 029 564 2501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

564 2502, fax. 029 564 250

Valitusaika

Kunnallisvalitus, pykälät

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite

Pykälät

Valitusaika

päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.

Oikaisuvaatimus-/
valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
((11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu, joka on 1.1.2019 alkaen 260 euroa.
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallintooikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

