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Sivistyslautakunta
Aika

12.12.2019 klo 16:30 - 17:02

Paikka

Jokisauna (Sepäntie 1 KAUTTUA)

Saapuvilla olleet jäsenet

Poissa

Virta Jukka
Kalli Jussi
Henriksson Hannele
Koski Vesa
Puttonen Manu

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Rostedt Sirpa
Setälä Tero
Vuohijoki Virve
Kyllöinen Päivi

jäsen
jäsen
jäsen
kh:n edustaja

Kunnas Susanna
Helin Lauri
Lehtonen Harri
Majalahti Juha
Laeslahti Jaakko
Vuohijoki Teija

jäsen
nuorisovaltuuston edustaja
kh:n puheenjohtaja
kunnanjohtaja
perusopetuspäällikkö
sivistysjohtaja, esittelijä

Henriksson Teija
Koivunen Jouko
Tanninen Erja

hyvinvointipäällikkö
hallinto-ja talouspäällikkö
hallintosihteeri,
pöytäkirjanpitäjä
varhaiskasvatuspäällikkö,
esittelijä

paikalla §§ 145-151
käsittelyn ajan

Muut saapuvilla olleet

Virta Pauliina

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin.
Asiat

§:t 142 - 151

Allekirjoitukset
Jukka Virta
puheenjohtaja

Erja Tanninen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Kalli ja Tero Setälä.
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
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Eura 16.12.2019
Jussi Kalli

Tero Setälä

Pöytäkirjan nähtävilläolo
Sivistyspalvelutoimistossa (Satakunnankatu 12) ja Euran kunnan kotisivuilla
www.eura.fi 17.12.2019

Sivistysjohtaja
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Teija Vuohijoki
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§ 142
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivistyslautakunta 12.12.2019 § 142

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Sivistyslautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
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12.12.2019

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Sivistyslautakunta 12.12.2019 § 143
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat jäsenet Susanna Kunnas ja
Tero Setälä.

Päätös

Sivistyslautakunta:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Kalli ja Tero Setälä.
_________

Pöytäkirja tarkastettu / sivistyslautakunta
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12.12.2019

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Sivistyslautakunta 12.12.2019 § 144
Hallintosäännön 127 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 128 §:n mukaan toimielin voi erityisistä syistä päättää ottaa
käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli
vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Sivistyslautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirja tarkastettu / sivistyslautakunta

EURAN KUNTA
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12.12.2019

Talouskatsaus 1.1.-30.11.2019 / sivistyspalvelut
201/02.02.02/2019
Sivistyslautakunta 12.12.2019 § 145
Sivistyspalvelujen toimintakulujen toteuma ulkoisten kulujen osalta 3.12.2019
on 87,7 %. Palkkojen toteuma on 88,7 %, kasvua viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan on enää 3,3 %, kun se heinäkuun lopulla oli vielä 6,8 %.
Palkkojen kasvu on syksystä asti tasaantunut. Palvelualue
kokonaisuudessaan pysyy muutetussa talousarviossa vuoden loppuun
saakka.
Toimintatuotoissa on mahdollista noin 100 000 euron ylitys budjetoituun
nähden.
Vastuualueet erillisinä pysyvät myös talousarviossa. Ainut ylitys tullee
perusopetuksen palvelujen ostoissa. Ylitys tulee kuljetuspalvelujen sekä
psykologipalvelujen ostoista.
Hallinto- ja talouspäällikkö esittelee toimintatuottoja ja -kuluja tarkemmin
kokouksessa.
Esityslistan liitteenä sivistyspalveluiden tuloslaskelma 1.1.-30.11.2019.
Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh.
044 422 4451.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouskatsauksen ajalta
1.1.-30.11.2019.

Päätös

Sivistyslautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirja tarkastettu / sivistyslautakunta
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12.12.2019

Esiopetuksen opetussuunnitelma / päivitys 1.1.2020
590/12.00.01/2019
Sivistyslautakunta 12.12.2019 § 146
Euran kunnan esiopetussuunnitelma on päivitetty vuoden 2019 aikana.
Päivityksestä on vastannut esiopetussuunnitelmatiimi. Tiimin jäseniä olivat
varhaiskasvatuspäällikkö, varhaiskasvatuksen erityisopettaja,
varhaiskasvatuksen alue-esimies, esiopettajia sekä yksityinen
palveluntuottaja. Suunnitelma on ollut lausunnolla esiopetushenkilöstön
lisäksi oppilashuollon henkilöstöllä, neuvolan henkilöstöllä sekä alakoulujen
erityisopettajilla.
Päivityksen pohjana on ollut vuonna 2016 käyttöön otettu
esiopetussuunnitelma, joka perustuu Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteisiin (Opetushallitus 2014). Päivityksen tarkoituksena oli muokata
esiopetussuunnitelman sisällöt sekä ulkoasu mahdollisimman
yhdenmukaisiksi Euran kunnan varhaiskasvatussuunnitelman kanssa.
Yhdenmukaisia asioita ja käytäntöjä ovat mm. arvoperusta, pedagogisen
johtamisen käytännöt, toimintakulttuuria muokkaavat tekijät, tiimityöskentely
sekä kasvun ja oppimisen tuki.
Yhdenmukaiset käytännöt varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen välillä
helpottavat henkilöstön työskentelyä eri ryhmässä eri toimintakausina. Näin
luodaan yhdenmukaisuutta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen eri puolilla
kuntaa, sekä luodaan joustava nivelvaihe varhaiskasvatuksesta
esiopetukseen niin lapsen, huoltajien kuin henkilöstönkin kannalta.
Päivitetty esiopetussuunnitelma liitteineen on nähtävillä sivistyslautakunnan
kokouksessa. Suunnitelma otetaan käyttöön kaikissa esiopetusyksiköissä
1.1.2020 alkaen.
Valmistelu- ja lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta, puh. 044
422 4460.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy päivitetyn esiopetussuunnitelman.
Opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Sivistyslautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirja tarkastettu / sivistyslautakunta

EURAN KUNTA

Pöytäkirja
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§ 147

12/2019

9 (18)

12.12.2019

Työ- ja loma-ajat esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa lv. 2020-2021
566/12.00.01/2019
Sivistyslautakunta 12.12.2019 § 147
Euran kunnan hallintosäännön 24 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää
esiopetuksen ja koulujen lukuvuoden työ- ja loma-ajoista.
Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksen lukuvuosi alkaa 1. päivänä
elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää.
Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin
lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Tämän
perusteella perusopetuksen lukuvuoden 2020-2021 työpäivien lukumäärä on
189. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään
viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Lukiolaissa ja -asetuksessa ei ole säädöstä
lukuvuoden työpäivistä.
Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998). Oppivelvollisuuden
alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään
esiopetukseen (4 h/pv) tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan
toimintaan. Esiopetus on maksutonta.
Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai
muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Perusopetusasetuksen mukaan esiopetusta on annettava vähintään 700
tuntia vuodessa.
Perusopetuspäällikkö on tiedustellut koulujen kautta henkilökunnan,
oppilaskuntien ja huoltajien mielipidettä koulujen työ- ja loma-ajoista.
Lautakunnalle esitellään kokouksessa kyselyn tulos.
Liitteen mukaan syyslukukausi alkaa 13.8.2020, syysloma on 19.-23.10.2020
(viikko 43), syyslukukausi päättyy 22.12.2020. Kevätlukukausi alkaa
7.1.2021, talviloma on 22.-26.2.2021 (viikko 8) ja lukuvuosi päättyy lauantaina
5.6.2021. Esiopetuksen toimintakausi noudattaa muuten edellä olevaa, mutta
kevätlukukausi päättyy perjantaina 4.6.2021. Esiopetuksen toimintakausi
2020-2021 sisältää näin 188 työpäivää.
Esityslistan liitteenä on lv. 2020-2021 työ- ja loma-ajat Euran esi- ja
perusopetuksessa sekä lukiossa.
Valmistelu- ja lisätiedot: perusopetuspäällikkö Jaakko Laeslahti, puh. 044
422 4791 ja varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Virta, puh. 044 422 4460 ja
lukion rehtori Jukka Pirttimäki, puh. 044 422 4804.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuosi 2020-2021 aloitetaan Eurassa
13.8.2020, syyslomaa vietetään 19.-23.10.2020 ja syyslukukausi 2020
päättyy 22.12.2020. Lisäksi lautakunta päättää, että kevätlukukausi 2021
aloitetaan 7.1.2021, talvilomaa vietetään 22.-26.2.2021 ja lukuvuosi päättyy
5.6.2021.

Pöytäkirja tarkastettu / sivistyslautakunta
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Lautakunta päättää lisäksi, että esiopetuksessa noudatetaan muutoin
koulujen oppilaiden työ- ja lomapäiviä paitsi, että esiopetuksen toimintakausi
päättyy perjantaina 4.6.2021. Esiopetuksen toimintakausi 2020-2021 sisältää
näin ollen 188 työpäivää.
Lautakunta hyväksyy liitteen mukaisena lukuvuoden 2020-2021 työ- ja
loma-ajat esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa noudatettavaksi.
Päätös

Sivistyslautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirja tarkastettu / sivistyslautakunta
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Kokousajat / kevät 2020 / sivistyslautakunta
592/00.01.02/2019
Sivistyslautakunta 12.12.2019 § 148
Euran kunnan hallintosäännön 116 §:n mukaan toimielin päättää
kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja
voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Valmistelu- ja lisätiedot: sivistysjohtaja Teija Vuohijoki, puh. 044 422 4450.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää, että sivistyslautakunnan kevätkauden 2020
kokoukset pidetään klo 16.30 alkaen pääsääntöisesti Euran virastotalolla
(Satakunnankatu 12) seuraavina ajankohtina:
-

torstai 30.1.2020
torstai 27.2.2020
torstai 26.3.2020
torstai 23.4.2020
torstai 28.5.2020
torstai 11.6.2020

Perustelluista syistä voidaan poiketa edellä mainituista ajankohdista.
Päätös

Sivistyslautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirja tarkastettu / sivistyslautakunta
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Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Sivistyslautakunta 12.12.2019 § 149
Euran kunnan hallintosäännön 29 §:n mukaisesti lautakunnan alaisen
viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista
päätöksistä, lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta
on ilmoittanut ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai
toimitusmenettelyä koskevia asioita
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita
3) kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä
asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat
4) henkilöstöasioita, jotka koskevat:
- vuosiloman myöntämistä
- sellaisen virkavapauden tai työloman myöntämistä, jonka saamiseen
viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja
työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus
- virkamatkamääräyksen antamista
- henkilöstön määräämistä tarvittavaan lisä-, yli- ja lauantaityöhön sekä
varallaoloon
- virka- ja työehtosopimusten soveltamista siltä osin kun asia on
ratkaistava paikallisneuvottelussa
Lautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset.
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Henkilöstöasiat
Sivistysjohtaja

Perusopetuspäällikkö

§ 36/20.11.2019: Irtisanoutuminen koulunkäyntiohjaajan toimesta
1.1.2020 alkaen
§ 37/25.11.2019: Irtisanoutuminen koulupsykologin toimesta 1.1.2020
alkaen
§ 38/25.11.2019: Irtisanoutuminen koulunkäyntiohjaajan toimesta
§ 39/27.11.2019: Vastuualuepäälliköiden sijaisten nimeäminen /
sivistyspalvelut / muutos 1.1.2020
§ 31/7.11.2019:Ma henkilökohtainen koulunkäyntiohjaaja
21.12.2019-31.5.2020 (Ahmasojan koulu)
§ 32/7.11.2019: Ma koulunkäyntiohjaaja 21.12.2019-31.5.2020
(Ahmasojan koulu)
§ 33/7.11.2019: Ma henkilökohtainen koulunkäyntiohjaaja 1.1.-31.5.2020
(Sampon koulu)
§ 34/7.11.2019: Ma henkilökohtainen koulunkäyntiohjaaja
21.12.2019-31.5.2020 (Kirkonkylän koulu/yleisopetus)
§ 35/7.11.2019: Ma henkilökohtainen koulunkäyntiohjaaja ja
luokkakohtainen ohjaaja 21.12.2019-31.5.2020 (Kirkonkylän koulun
erityisluokat)
§ 36/7.11.2019: Ma henkilökohtainen koulunkäyntiohjaaja
21.12.2019-31.5.2020 (Kirkonkylän koulun erityisluokat)
§ 37/7.11.2019: Ma henkilökohtainen koulunkäyntiohjaaja
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21.12.2019-31.5.2020 (Kirkonkylän koulun erityisluokat)
§ 38/7.11.2019: Ma koulunkäyntiohjaaja 21.12.2019-31.5.2020
(Kirkonkylän koulun erityisluokat)
§ 39/7.11.2019: Ma henkilökohtainen koulunkäyntiohjaaja
21.12.2019-31.5.2020 (Kirkonkylän koulun erityisluokat)
§ 40/13.11.2019: Ma koulunkäyntiohjaaja 21.12.2019-31.5.2020
(Panelian koulu)
§ 41/29.11.2019: Euran yhteiskoulun vararehtori ajalle 25.11.-9.12.2019
§ 42/2.12.2019: Ma perusopetuksen biologian, maantiedon ja
terveystiedon päätoiminen tuntiopettaja 21.12.2019-30.6.2020
§ 43/2.12.2019: Ma matematiikan päätoiminen tuntiopettaja
21.12.2019-30.6.2020 (Euran yhteiskoulu)
§ 44/2.12.2019: Ma erityisluokanopettaja 21.12.2019-31.7.2020 (Sampon
koulu)
§ 45/2.12.2019: Ma uskonnon päätoiminen tuntiopettaja
21.12.2019-30.6.2020 (Euran yhteiskoulu)
Varhaiskasvatuspäällikkö § 36/4.12.2019: Tva-lisän myöntäminen palvelupäällikölle 1.3.-31.5.2019
§ 37/4.12.2019: Lapsen henkilökohtaisen avustajan tehtävän täyttäminen
18.11.2019-31.5.2020
§ 38-39/4.12.2019: Lapsen henkilökohtaisen avustajan jatkaminen
tehtävässä 21.12.2019-31.5.2020 (Kirkonkylän koulun esiopetus)
§ 40/4.12.2019: Ryhmäperhepäivähoitajan jatkaminen tehtävässä
1.1.-30.6.2020 (ryhmäperhepäiväkoti Tuutikki)
§ 41/4.12.2019: Lapsen henkilökohtaisen avustajan jatkaminen
tehtävässä 1.1.-30.6.2020 (vuoropäiväkoti Suvituuli)
§ 42/4.12.2019: Lapsen henkilökohtaisen avustajan jatkaminen
tehtävässä 1.1.-30.6.2020 (Kauttuan päiväkoti)
Yleiset asiat
Kirjastopäällikkö

Oppilasasiat
Sivistysjohtaja (erityinen tuki)
Varhaiskasvatuspäällikkö
Hallinto- ja talouspäällikkö
(koulukuljetukset)
Lukion rehtori
Palvelupäällikkö (aamu- ja
iltapäivätoiminta)

§ 9/18.11.2019: Euran pääkirjaston poikkeava aukioloaika
7.12.2019
§ 10/18.11.2019: Euran kirjastojen poikkeusaukiolot joulun ja
uudenvuoden aikaan
§ 11/2.12.2019: Kiukaisten kirjaston uudenvuoden ajan
poikkeusaukioloajoista johtuva sulkeminen 3.1.2020
§ 78/27.11.2019
§ 11/8.11.2019; Maksuttoman kuntouttavan varhaiskasvatuksen
myöntäminen ajalle 1.11.2019-30.6.2020 ja lausunto kotihoidon
tuen maksamisesta kuntouttavan varhaiskasvatuksen aikana
§ 88-98/12.-27.11.2019
§ 4/22.11.2019: Eronneeksi toteaminen
§ 27/25.11.2019: Aamu- ja iltapäivätoimintapaikan myöntäminen
Kauttuan koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköön

Henkilöstöasiat (web-päätökset)
Sivistysjohtaja
§ 20190050-60/8.11.-2.12.2019
Perusopetuspäällikkö
§ 20190245-70/11.-29.11.2019
Varhaiskasvatuspäällikkö
§ 20190137-62/11.-29.11.2019
Hyvinvointipäällikkö
§ 20190061-73/26.-29.11.2019
Hallinto- ja talouspäällikkö
§ --Euran lukion rehtori
§ --Euran yhteiskoulun rehtori
§ 20190282-301/12.-22.11.2019
Pöytäkirja tarkastettu / sivistyslautakunta

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

Euran yhteiskoulun vararehtori
Ahmasojan koulun rehtori
Hinnerjoen koulun rehtori
Honkilahden koulun rehtori
Kauttuan koulun rehtori
Kirkonkylän koulun rehtori
Kiukaisten koulun rehtori
Panelian koulun rehtori
Palvelupäällikkö
Alue-esimies (palveluyksikkö 1)
Alue-esimies (palveluyksikkö 2)
Alue-esimies (palveluyksikkö 3)
Alue-esimies (palveluyksikkö 4)
Kirjastopäällikkö
Nuoriso-ohjaaja
Ehdotus
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§ 20190067-74/26.-29.11.2019
§ 20190107-8/27.-28.11.2019
§ 20190032/26.11.2019
§ 20190049-52/12.-13.11.2019
§ 20190237-46/13.-29.11.2019
§ 20190010-36/13.11.-2.12.2019
§ 20190124-5/18.11.2019
§ 20190064-7/12.-27.11.2019
§ 20190100-10/12.-29.11.2019
§ 20190212-25/12.11.-2.12.2019
§ 20190401-43/11.-27.11.2019
§ 20190359-420/11.11.-2.12.2019
§ 20190074-9/14.-29.11.2019
§ 20190001-10/13.11.-2.12.2019
§ 20190065-70/12.-28.11.2019

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen eikä käytä
otto-oikeuttaan edellä esitettyjen viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Sivistyslautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirja tarkastettu / sivistyslautakunta

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 150

12/2019
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12.12.2019

Ilmoitusasiat
Sivistyslautakunta 12.12.2019 § 150
Saapuneet kirjeet

Lounais-Suomen aluehallintovirasto 4.11.2019: Valtionavustusten
hakuohjeet /etsivä nuorisotyö /haetaan avustusta

Saapuneet
Euran kunnanvaltuusto 11.11.2019 § 91: Eroanomus
pöytäkirjanotteet, muistiot luottamustoimesta/sivistyslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta
Vammaisneuvoston pöytäkirjat 1-4/2019
Nuorisovaltuuston pöytäkirjat 3-7/2019
Euran tekninen lautakunta 20.11.2019 § 108: Teknisen lautakunnan
kokousaikataulu ketävkaudella 2020
Kunnanhallitus 25.11.2019 § 372: Kokousajat/kevät 2020/kunnanhallitus
ja valtuusto
Kunnanhallitus 25.11.2019 § 374: Yläkoulun rehtorin viran lakkauttaminen
Kunnanhallitus 25.11.2019 § 375: Lukion rehtorin viran lakkauttaminen
Kunnanhallitus 25.11.2019 § 376: Täyttölupien myöntäminen
Rehtorikokousmuistio 9/2019
Sivistyspalveluiden johtoryhmän kokousmuistio 25.11.2019
Veteraanineuvoston kokousmuistio 25.11.2019
Muut
Selvitys valtionavustuksen käytöstä / etsivä nuorisotyö
1.9.2018-31.8.2019 läh. L-S aluehallintovirastolle 26.11.2019
Selvitys valtionavustuksen käytöstä / nuorten työpaja 1.9.2018-31.8.2019
läh. L-S aluehallintovirastolle 28.11.2019
Valtionavustushakemus / etsivä nuorisotyö 1.9.2020-31.8.2021 läh. L-S
aluehallintovirastolle 28.11.2019
Valtionavustushakemus / vieraskielisten oppilaiden suomi toisena
kielenä-opetuksen järjestämiseen v. 2019 läh. Opetushallitukselle
29.11.2019
Valtionavustushakemus / Kiukaislaisten oma lähikirjasto omatoimikirjasto Kiukaisiin läh. L-S aluehallintovirastolle 29.11.2019
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Merkitään tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirja tarkastettu / sivistyslautakunta

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 151

12/2019

12.12.2019

Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat
Sivistyslautakunta 12.12.2019 § 151

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen sivistysjohtajan esittämät
ajankohtaiset asiat.

Päätös

Sivistyslautakunta
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirja tarkastettu / sivistyslautakunta
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EURAN KUNTA
EURAN KUNTA
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja

12/2019
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MUUTOKSENHAKU
Päätöspäivämäärä 12.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
142-145, 149-151

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittuihin päätöksiin
saa hakea muutosta valittamalla.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Euran sivistyslautakunnalle
PL 22, 27511 EURA
Pykälät
146-148

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL § 140).
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja tarkastettu / sivistyslautakunta

EURAN KUNTA

Pöytäkirja

12/2019
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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 ja postiosoite, sähköposti, telefax
Turun hallinto-oikeus
PL 32, 20101 TURKU
Sairashuoneenkatu 2-4
sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
telefax: 029 56 42414
Hallintovalitus, pykälät
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Lounais-Suomen aluehallintovirasto / kirjaamo
Itsenäisyydenaukio 2 / PL 22
20801 TURKU
sähköposti: kirjaamo.lounais@avi.fi
telefax: 0205 17 2053
Pykälät

Valitusaika
14 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
-valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin
hallintolain 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista
säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetussa laissa (1455/2015). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus
liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja tarkastettu / sivistyslautakunta

