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Kokousaika
Kokouspaikka

Keskiviikko 2.9.2020
klo 18.00 – 19.38
Koulukeskus, Lampitie 3, lk 03

Saapuvilla olleet

jäsenet

varajäsenet

Jalli Marja pj.
Mikkola Laura vpj.
Hämäläinen Risto
Laakso Tero
Lehti Minna

§:t 58-68
§:t 58-68
§:t 58-68
§:t 58-68
§:t 58-68

Hägg Anna
Ketola Teea
Alikärri Olli
Ahola Kalle
Puumalainen Leena

Marttila:

Kanasuo Teemu
Kullanmäki Sari
Susi-Entonen Hanna
Tegel Mikko

§:t 58-68
§:t 58-68
§:t 58-68
-

Karakorpi Matti
Lehti Sanna
Jurttila-Portaala Anne
Aalto Olli-Pekka -

Loimaa:

Laaksonen Jukka
Gustafsson Hannu

§:t 58-68
§:t 58-68

Raitala Juha
Hämäläinen Pirkko

Hahko Virpi
Tuominen Heikki
Matilainen Jukka
Rautavuori-Lehtinen Mirja

§:t 58-68
esitt./pk.pit. §:t 58-68

Muut saapuvilla

Marttilan ja Loimaan jäsenet osallistuvat asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon yhteistä koulutointa
koskevin osin.
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

§ 58

Asiat

§ 58-68

Pöytäkirjan tarkastus

§ 59

Allekirjoitukset
Marja Jalli
Puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Kosken Tl kunnantalo 4.9.2020

Allekirjoitukset

Tero Laakso

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Mirja Rautavuori-Lehtinen
Esittelijä / pöytäkirjanpitäjä

Minna Lehti

Kosken Tl kunnantalo 5.10.2020
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

59 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tero Laakson ja Minna
Lehtin.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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KORJAUS LUKION TYÖAIKOIHIN LUKUVUONNA 2020-2021

Sltk. 17.6.2020

Koronaepidemian vuoksi lukion ylioppilas- ja kevätjuhlaa ei voitu järjestää
yleisöjuhlana Liikuntahallissa toukokuun viimeisenä lauantaina. Jos
epidemiatilanteen kannalta on mahdollista, lukion ylioppilasjuhlaa vietetään
lauantaina 29.8. Tällöin koko lukiolla on koulupäivä.

Päätösehdotus:

Lukion ylioppilasjuhla pidetään, jos se on koronaepidemiatilanteen
kannalta mahdollista, lauantaina 29.8. Koko lukio on silloin koulussa.
Vastaavasti lukiolla on vapaapäivä jonakin muuna päivänä lukuvuoden
aikana.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Sltk. 2.9.2020
Päätösehdotus:

Päätös:

Lukion ylioppilasjuhla pidetään, jos se on koronaepidemiatilanteen
kannalta mahdollista, lauantaina 29.8. Juhlaan kutsutaan ylioppilaat ja
heidän läheisensä. Yleisömäärää rajoitetaan niin, että lukiolla ei aiempien
suunnitelmien mukaan ole koulupäivää lauantaina.
Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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KOSKEN, MARTTILAN JA LOIMAAN YHTEINEN KOULUSOPIMUS

Sltk. 17.6.2020

Koskella, Marttilalla ja Loimaalla on sopimus yhteisen koulutoimen
ylläpitämisestä. Sopimusta päivitettiin viimeksi 1.1.2020.
Marttilan kunnanhallitus on esittänyt Kosken Tl kunnalle, että Marttila olisi
yhteisessä koulusopimuksessa jatkossa vain perusopetuksen
vuosiluokkien 7-9 osalta. Rahoituksen osalta lähtökohtana on, että toiminta
tulisi sopeuttaa kotikuntakorvausten määrään. Loimaan kaupungin 7.-9.
vuosiluokkien perusopetus järjestetään Kosken seudun yläasteella siltä
osin, kuin oppilaiden huoltajat anovat Loimaan sivistysvaliokunnalta
oppilaan pääsyä Kosken seudun yläasteelle ja se osoitetaan oppilaan
lähikouluksi.
Marttilan ja Kosken kunnanhallituksen ja lautakunnan edustajat sekä
johtavat viranhaltijat kokoontuivat 9.6. käymään läpi yhteistä
koulusopimusta siltä osin, että Marttila on jatkossa mukana vain
perusopetuksen vuosiluokkien 7.-9. osalta.

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunnalle saatetaan tässä vaiheessa tiedoksi ja
keskusteltavaksi yhteisen koulusopimuksen tilanne.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta päätti, että koulusopimuksen
päivitetty ehdotus käydään läpi seuraavassa kokouksessa ja
sivistyslautakunta antaa siitä lausuntonsa.

Sltk. 2.9.2020
Päätösehdotus:

Päätös:

Käydään läpi koulusopimuksen päivitetty ehdotus ja sivistyslautakunta
antaa siitä lausuntonsa.
Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Lautakunta esittää lausunnossaan, että
1.Lautakunnan kokoonpanon on toiminnan kannalta hyvä pysyä samana
tämän valtuustokauden loppuun asti.
2.Toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia seurataan vuosittain.
3.”Kosken Tl kunta huolehtii kaikkien oppilaiden koulukuljetusten
järjestämisestä ja kustannukset sisältyvät maksuosuuksiin” muutettaisiin
seuraavasti: ”Kosken Tl kunta huolehtii oppilaiden koulukuljetusten
järjestämisestä voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti ja kustannukset
sisältyvät maksuosuuksiin.”
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KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN VALINTA

Sltk. 2.9.2020

Kosken Tl kunnan sivistystoimessa on ollut avoimena
koulunkäynninohjaajan työsuhde, sijoituspaikkana Kosken seudun yläaste
(7.-9. lk), toistaiseksi alkaen 3.8.2020.
Hakuaika päättyi 8.7.2020 klo 12 ja määräaikaan mennessä tuli yksi
hakemus. Hakija on pätevä kyseiseen tehtävään.
Lisäksi hakija on hoitanut ko. tehtävää lukuvuoden 2019-2020.
Kosken seudun yläasteen rehtori on ottanut hänet tehtävään 3.8.2020
alkaen, kuitenkin siten, että päätös on ehdollinen, kunnes
sivistyslautakunta tekee päätöksen seuraavassa kokouksessaan.

Päätösehdotus:

Kosken Tl kunnan sivistystoimen koulunkäynninohjaajan työsuhteeseen
(sijoituspaikkana Kosken seudun yläaste) valitaan 3.8.2020 alkaen
toistaiseksi Katja Salonen.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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LISÄYS KOULUKULJETUSPERIAATTEISIIN

Sltk. 19.12.2018

Koskella on tehty susihavaintoja asumusten lähistöllä. Huoltajia on ollut
yhteydessä Talolan kouluun ja liikennöitsijöihin. Sivistyslautakunta toteaa,
että koulukuljetusreittejä ei pystytä laajentamaan. Myös
liikenneturvallisuuden vuoksi muutoksia reitistöihin ei voida tässä
vaiheessa tehdä. Mikäli susihavainto pihapiirissä on todistettavissa,
sivistyslautakunta myöntää anomuksesta saattoavustuksen käytön
matkalla kotoa koulukuljetuspysäkille.

Sltk. 2.9.2020

Syyslukukauden alussa kouluihin, sivistystoimistoon tai liikennöitsijöihin on
ollut joitakin huoltajien yhteydenottoja koskien susihavaintoja ja koulutien
turvallisuutta.

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta arvioi tämänhetkistä tilannetta ja täydentää
koulukuljetusperusteita susien tai muiden petoeläinten aiheuttaman vaaran
takia.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat

81
Kosken Tl kunta
Sivistyslautakunta

64 §

Pöytäkirja 7 / 2020

KOSKEN SEUDUN YLÄASTEEN TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODEKSI
2020-2021

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy Kosken seudun yläasteen työsuunnitelman
lukuvuodeksi 2020-21.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

65 §

KOSKEN LUKION TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2020-2021

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy Kosken lukion työsuunnitelman lukuvuodeksi
2020-21.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

66 §

TALOLAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2020-2021

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy Talolan koulun työsuunnitelman lukuvuodeksi
2020-21.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunnalle saatetaan tiedoksi alaistensa viranhaltijoiden tekemät
päätökset:

Yläasteen rehtorin päätökset 36-39
Lukion rehtorin päätökset 8
Sivistysjohtajan päätökset 2

Varhaiskasvatusjohtajan päätökset 31-39
Talolan koulunjohtajan päätökset 12

Samalla sivistyslautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:ssä
säädettyä otto-oikeutta mainittuihin viranomaisten päätöksiin.

Päätös:

68 §

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

ILMOITUSASIAT

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee seuraavat kirjelmät ja ilmoitukset tiedokseen:

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
Valtionavustus koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen
vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021 varhaiskasvatukseen
6 175 sekä esikouluun ja peruskouluun 57 828 euroa.
Lukio on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöstä valtion erityisavustusta
lukiokoulutukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen
vaikutusten tasoittamiseksi.
Koulu- ja päivähoitopaikka
Syksyn ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi abiturientit siirretään
etäopetukseen 1. jakson loppuun asti ajalle 1.-22.9. Ne, joilla kirjoitukset
jatkuvat tämän jälkeen, palaavat lähiopetukseen, kun omat kirjoitukset ovat
päättyneet.
Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Kokouspäivämäärä
2.9.2020

Pykälät
58- 68

Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät:

58 – 61, 63 – 68

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

Oikaisuvaatimusohjeet

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

62

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen . Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään,
osoite ja postiosoite.
Kosken Tl sivistyslautakunta
Postiosoite:
Härkätie 5, 31500 Koski Tl
Sähköposti:
kirjaamo@koski.fi
Faksi:
02-48441511
Vaihde:
02-484410
Pykälät:

62

Aika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava
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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
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Sairashuoneekatu 2 – 4
Postiosoite:
PL 32, 20101 TURKU
Sähköposti:
turku.hao@oikeus.fi
Vaihde
029 56 42400
Kirjaamo
029 56 42410
Faksi
029 56 42414
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykäkät
Valitusaika
päivää
Lounais-Suomen aluehallintovirasto / kirjaamo
Käyntiosoite:
Itsenäisyydenaukio 2
Postiosoite:
PL 22, 20801 TURKU
sähköposti:
kirjaamo.lounais@avi.fi
Vaihde:
0295 018 000
Faksi:
02 2511 820
Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika 14 päivää
Muu valitusviranomainen
Markkinaoikeus
PL 118
00131 HELSINKI
Hakemusosoitus hankinta-asioissa erillisenä liitteenä
Valitusaika 14 pv
pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
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 viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä
Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
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