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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
SIVLA 31.01.2023 § 1    
      
 
 

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä on läsnä. 
 

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 ====== 
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
SIVLA 31.01.2023 § 2    
      
 
 

Hallintosäännön 155 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja 
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättä-
mällä tavalla. 
 

Päätösehdotus Päätetään pöytäkirjan tarkastusajankohdasta ja valitaan pöytäkirjan 
tarkastajat. 

 
 Pöytäkirjan tarkastuvuorossa ovat Henri Kantola ja Saana Manninen. 

 
Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henri Kantola ja Timo Lehtonen. 
 

 ======
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Säkylän seudun lukion oppilaaksi ottamisen keskiarvorajan määrittäminen 
 
SIVLA 31.01.2023 § 3    
1/12.01.00/2023    
 

Lukiolain 21 §:ssä säädetään Opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä 
seuraavasti:  
 
Tämän lain mukaiseen koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, jo-
ka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan 
aikaisemman oppimäärän taikka sellaisen ulkomaisen koulutuksen, joka 
asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden lukiokoulutusta vastaaviin 
opintoihin. Opiskelijaksi voidaan painavasta syystä ottaa myös henkilö, 
jolla koulutuksen järjestäjä katsoo muutoin olevan riittävät edellytykset 
opinnoista suoriutumiseen. Poiketen siitä, mitä hallintolain 45 §:n 2 
momentissa säädetään, opiskelijaksi ottamista koskeva päätös tulee tällöin 
perustella.” 
 
Lukiolain 22§:n 1. ja 2. momentissa säädetään edelleen Opiskelijaksi 
ottamisen perusteista seuraavasti:  
 
Opiskelijaksi ottamisessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. 
 
Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiskelijaksi ottamisen 
perusteena käytetään hakijoiden aiempaa opintomenestystä ja 
hakutoiveita. Koulutuksen järjestäjä päättää mahdollisesti järjestettävistä 
valinta- tai soveltuvuus-kokeista ja muista lisänäytöistä. Valintaperusteista 
ja niiden painottamisesta opiskelijavalinnassa säädetään tarkemmin 
opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. 
 
Oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen ja sen voimaantulo 1.8.2021 muutti 
lukion ja kuntien palveluvelvoitetta nuorten koulutusta kohtaan 
merkittävästi. Oppivelvollisuusiän noston vuoksi on nähtävissä suuntaus, 
jossa opiskelija on mennyt ammatilliseen oppilaitokseen, mutta opinnot 
ovat keskeytyneet. Yhtenä mahdollisuutena on, että opiskelija hakeutuu 
opiskelemaan lukioon. Lukio-opintojen tahti on nykyään erittäin kiivas ja 
opiskelijoilta odotetaan hyviä valmiuksia tiedon omaksumiseen, jotta 
opinnot voidaan suorittaa. Opiskelijan mahdollisuudet suoriutua lukio-
opinnoista ovat haasteelliset, mikäli perusopetuksen keskiarvo heikko.  
 
Säkylän seudun lukiossa ei ole tällä hetkellä keskiarvorajaa, joten lukioon 
otetaan kaikki opiskelijat riippumatta heidän valmiuksistaan opiskella ja 
selviytyä lukio-opinnoista. Tilanne aiheuttaa ongelmia nuoren eteenpäin 
siirtymisessä. Lisäksi haasteita tulee lukion luokkien sisäisessä 
dynamiikassa ja opetuksen järjestämisessä, kun opinnot alkavat kesken 
lukuvuotta.  
 
Jotta voitaisiin varmistua lukioon hakeutuvien opiskelijoiden riittävästä 
valmiudesta suoriutua opiskeluistaan, tulisi Säkylän seudun lukion 
keskiarvo-rajaksi määrittää perusopetuksen arvosana 7,0. 
Keskiarvorajasta huolimatta tulisi Säkylän seudun lukion rehtorille jättää 
mahdollisuus valita opiskelijaksi myös keskiarvorajan alittavalla 
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arvosanalla, mikäli opiskelijan opiskeluvalmiudet lukiokoulutukseen 
voidaan todeta muulla tavoin.  
 
Mikäli opiskelijan valmiudet tutkintoon johtavaan koulutukseen 
ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa eivät ole riittävät, opiskelijalla on 
mahdollisuus tutkintoon valmistavassa koulutuksessa korottaa 
arvosanojaan ja parantaa näin valmiuksiaan menestyä jatko-opinnoissaan. 

 
Lisätietoja Yhteiskoulun ja Säkylän seudun lukion rehtori Teemu Maunula, 
 044 457 5270 

 
Esittelijä Yhteiskoulun ja lukion rehtori Teemu Maunula 

 
Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää Säkylän seudun lukion opiskelijaksi 

hyväksymisen keskiarvorajaksi 7,0. Säkylän seudun lukion rehtori voi valita 
opiskelijaksi myös keskiarvorajan alittavalla arvosanalla, mikäli opiskelijan 
opiskeluvalmiudet lukiokoulutukseen voidaan todeta muulla tavoin 
riittäviksi. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Esiopetuksen järjestäminen lv. 2023-2024 
 
SIVLA 31.01.2023 § 4    
15/12.00.00/2023    
 
 

Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetus suunnitellaan 
ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia 
uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset 
laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa lapsilla 
on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojen 
vahvistamiseen. Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten 
yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan. 
 
Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus 
muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti 
etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. 
Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja 
oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä 
on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. 
Esiopetusta kehitetään inkluusion periaatteiden mukaisesti. Esiopetuksella 
on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa 
havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien 
ehkäisemisessä.  
 
Tällä hetkellä Säkylän kunnassa järjestetään esiopetusta Huovinrinteen, 
Keskustan ja Onnimannin päiväkodeissa sekä Lallin ja Kepolan kouluilla. 
Syksyllä 2023 esikouluikäisten lasten määrä vähenee noin 62 lapsesta 46 
lapseen. Pienempien, alle 3-vuotiaiden lasten hoidontarve sen sijaan on 
kasvussa. Tämä edellyttää muutoksia varhaiskasvatuksen järjestämisessä.  
 
Lukuvuonna 2023–2024 esiopetusta ja esiopetusta täydentävää 
varhaiskasvatusta on suunniteltu järjestettävän varhaiskasvatuksen 
yksiköissä, joihin ilmoittautuu vähintään seitsemän lasta. Poikkeuksena 
Onnimannin päiväkodin Nallet-ryhmä, joka on pienennetty päiväkotiryhmä 
erityistä tukea tarvitseville lapsille.  
 
Lukuvuonna 2023–2024 esiopetuksen oppilaiden (vuonna 2017 syntyneet) 
määrä on ennusteen mukaan 46 lasta, jotka sijoittuvat alustavan 
ennusteen mukaan seuraavasti: 
 
Keskustan päiväkodin esikoulu 17 lasta 
Huovinrinteen päiväkodin esikoulu 12 lasta 
Kepolan koulun esikoulu 7 lasta 
Lallin koulun esikoulu 4 lasta 
Onnimannin päiväkodin esikoulu 6 lasta 
 
Tarkka esiopetuksen oppilaiden lukumäärä eri alueilla selviää 
esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä helmikuussa 2023. 
 
Kaksivuotinen esiopetuskokeilu päättyy vuonna 2024. Vielä ei ole päätetty 
jatkosta, mutta viisivuotiaiden esiopetus jatkuu mahdollisesti myös kokeilun 
jälkeen. 
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Lisätietoja Varhaiskasvatuspäällikkö Melina Salonen, puh. 050 408 6234 

 
Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman 

 
Päätösehdotus Lukuvuonna 2023–2024 esiopetusta ja esiopetusta täydentävää 

varhaiskasvatusta järjestetään varhaiskasvatuksen yksiköissä, joihin 
ilmoittautuu vähintään seitsemän lasta. Poikkeuksena Onnimannin 
päiväkodin Nallet-ryhmä, joka on pienennetty päiväkotiryhmä erityistä 
tukea tarvitseville lapsille. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 
 
SIVLA 31.01.2023 § 5    
16/02.05.00/2023    
 
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan 
järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.  
 
Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja 
tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Var-
haiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asia-
kasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. Uusin 
indeksitarkistus tuli voimaan elokuussa 2022. Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia 
tulorajoja 33 prosenttia. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun 
lain muutos (1365/2022) tulee voimaan 1.3.2023. 
 
Asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden 
ostovoimaa ja tukea pieni- ja keskituloisia lapsiperheitä elinkustannusten ja 
sähkön voimakkaan hinnannousun vuoksi. Maksuja alentamalla pyritään 
myös nostamaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. 
 
Uudistuksen myötä arviolta noin 30 000 kotitaloutta siirtyy maksuttoman 
varhaiskasvatuksen piiriin. 
 
Tulorajat ja maksuprosentit: 
 

Perheen 
henkilömäärä 

Tuloraja 
1.8.2022 
€/kk 

Tuloraja 
1.3.2023 
€/kk 

Maksuprosentti 

2 2 913 3 874 10,7 % 

3 3 758 4 998 10,7 % 

4 4 267 5 675 10,7 % 

5 4 777 6 353 10,7 % 

6 5 284 7 028 10,7 % 

 
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lap-
sesta 262 euroa 1.3.2023 alkaen. 
 
Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen 
maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen 
maksusta. 

 
Lisätietoja Varhaiskasvatuspäällikkö Melina Salonen, puh. 050 408 6234 

 
Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman 

 
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 

1.3.2023. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
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 ====== 
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Sivistyslautakunnan määrärahamuutokset vuodelle 2022 
 
SIVLA 31.01.2023 § 6    
17/02.02.02/2023    

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuo- 
sien 2022-2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021. Talousar- 
vion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimien on raportoitava kun- 
nanhallitukselle / valtuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta. 
 
Sivistyslautakunnan toimintatuloja on vuoden 2022 loppuun mennessä 
toteutunut 1 706 539 euroa eli 130,7 % talousarvioon ennakoidusta tulosta.  
 
Toimintamenoja on toteutunut 12 222 369 euroa, joka on 99,4 % talousar- 
vioon varatusta määrärahasta.  
 
Alla olevassa taulukossa on eritelty toimintatulot ja -menot tehtäväalueit- 
tain verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Tasaisen toteuman mukaan 
käyttöprosentti voisi olla 100,0 %. 
 

  TA 2022 Toteuma 1.1.- Käyttö-% 

   31.12.2022  
71 Tukipalvelut    

 Toimintatuotot 713 183 701 166 98,3 

 Toimintamenot 861 831 914 032 106,1 

72 Varhaiskasvatus    

 Toimintatuotot 226 500 432 521 191,0 

 Toimintamenot 3 254 645 3 395 255 104,3 

73 Perusopetus    

 Toimintatuotot 167 000 334 777 200,5 

 Toimintamenot 5 901 825 5 807 315 98,4 

74 Lukiokoulutus    

 Toimintatuotot 1 000 2 655 265,5 

 Toimintamenot 1 098 710 965 864 87,9 

75 Vapaa sivistystyö    

 Toimintatuotot 44 200 59  189 133,9 

 Toimintamenot 283 982 283 617 99,9 

76 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut   

 Toimintatuotot 3 900 3 657 93,8 

 Toimintamenot 348 229 289 358 83,1 

77 Liikunta- ja nuorisopalvelut   

 Toimintatuotot 150 100 172 573 115 

 Toimintamenot 552 670 566 687 102,5 

7 SIVISTYSLAUTAKUNTA   

 Toimintatuotot 1 305 883 1 706 539 130,7 

 Toimintamenot 12 301 892 12 222 369 99,4 
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Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen 
budjetoituihin toimintatuloihin verrattuna tulototeumat ovat valtion 
myöntämien kertaluonteisten avustusten takia suuremmat. 
Varhaiskasvatukseen myönnettyjen avustusten määrä on ollut 197 942 
euroa ja perusopetukseen myönnettyjen 42 741 euroa budjetoitua 
enemmän. Perusopetuksen tulojen ylitykseen on vaikuttanut myös 
budjetoitua suuremmat muilta kunnilta saadut kotikuntakorvaukset. 
Liikunta- ja nuorisopalvelujen valtionavustusten määrä on ollut 19 335 
euroa budjetoitua enemmän. Joulukuun ruokapalvelutuloja ei ole vielä 
siirretty kirjanpitoon, mutta tulevat näkymään lopullisessa tilinpäätöksessä.  
 
Ukrainan sodasta johtuva inflaation kiihtyminen on aiheuttanut yleistä 
kustannusten nousua ja vaikuttanut toimintamenojen ylittymiseen 
tukipalvelujen, varhaiskasvatuksen ja liikunta- ja nuorisopalvelujen 
tehtäväalueilla. Menojen ylitykseen on vaikuttanut myös ennakoitua 
suuremmat palkankorotukset ja eläkemaksut. Tukipalvelujen 
toimintamenot ovat toteutuneet 52 201 euroa budjetoitua suurempina 
oppilashuollon hanketyöntekijän palkkakuluista, ruokapalveluyksikön 
huolto- ja korjauskuluista, laitehankinnoista ja elintarvikehintojen noususta 
johtuen. Varhaiskasvatuksen menojen 140 850 euron ylitykseen on eniten 
vaikuttanut henkilöstökulujen kasvaminen. Liikunta- ja nuorisopalvelujen 
menojen 14 017 euron ylitys johtuu ennakoitua suuremmista talviliikunta-
alueiden hoito- ja ylläpitokustannuksista ja sähkön hinnan noususta.  
 
Valmistavan opetuksen käynnistämistä ei voitu talousarviovaiheessa 
ennakoida, joten ei voitu etukäteen varautua opetuksen järjestämisestä 
aiheutuviin henkilöstökuluihin. Valmistavan opetuksen kustannuksiin 
saadaan taannehtivasti tukea valtiolta. Henkilöstökulujen osuutta kasvattaa 
myös hanketyöntekijöiden palkkaaminen valtion myöntämillä avustuksilla. 
Talousarviovaiheessa on haastavaa ennustaa myönnettävien 
kehittämisavustusten euromääriä. Vuoden 2022 kuluessa 
kehittämisavustuksia on myönnetty ennakoitua enemmän, joten 
henkilöstökulujen osuuteenkaan niitä ei ole osattu tarkkaan ennustaa.  
 
Kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan toimintatulot ovat toteutuneet n. 
400 000 euroa ennakoitua suurempina. Vastaavasti toimintamenot ovat 
toteutuneet ennakoidun mukaisina. 

 
Lisätietoja Sivistysjohtaja Päivi Österman, puh. 044 5710 008 
 Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, puh. 044 7831 070 

 
Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman 

 
Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle seuraavien määrärahojen muutosta talousarvioon 
2022:  
 

 
 

Tehtäväalue Tulot  % Muutos Menot  % Muutos

Tukipalvelut 861 831     106,0 52 201

Varhaiskasvatus 226 500     191,0 -206 021 3 254 645     104,3 140 850

Perusopetus 167 000     200,5 -167 777

Liikunta- ja nuorisopalvelut 150 100     115,0 -22 473 552 670     102,5 14 017
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Vuoden 2022 talousarvion toteumaluvut saattavat vähäisissä määrin 
muuttua tilinpäätöksen valmistumisen edetessä.  
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======



 
SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2023  14 
 
Sivistyslautakunta § 7 31.01.2023 
 

 

 
Elintarvikehankintojen kilpailuttaminen 2023-2027 
 
SIVLA 31.01.2023 § 7    
5/02.08.00/2023    
 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 13.3.2019 § 16, että 
ruokapalvelun hankinnat liitetään KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan 
elintarvikkeiden ja non-food -tuotteiden puitesopimukseen 1.4.2019 alkaen. 
 
Elintarvikkeet ja non-food -tuotteet 2020-2024 -puitejärjestely päättyy tam-
mikuussa 2024. Jotta Säkylän kunta voi jatkaa elintarvikkeiden hankintaa 
Hansel Oy:n (ent. KL-Kuntahankinnat Oy, siirtyi yrityskaupan yhteydessä 
osaksi Hansel Oy:ta 2019) kilpailuttamilla hinnoilla ja ehdoilla, tulee 
Säkylän kunnan tehdä päätös jatkosta puitejärjestelyyn liittymisestä 
14.4.2023 mennessä. 
 
Säkylän kunnan ruokapalvelujen elintarvikehankinnat ovat volyymiltaan 
liian vähäiset, joten elintarvikkeiden yksin kilpailuttaminen ei toisi riittävästi 
taloudellista etua. Lisäksi elintarvikkeiden runsas kirjo tekee 
kilpailuttamisesta raskaan ja työlään prosessin. 
 
Tuotteet on ryhmitelty seuraavasti: 
 
Maitovalmisteet 
Kala ja kalavalmisteet 
Leipä ja leipomotuotteet 
Liha, lihavalmisteet ja valmisruuat 
Hedelmät, vihannekset ja juurekset 
Viljatuotteet 
Kuivatuotteet ja pakasteet 
Non-food -tarvikkeet 
 
Säkylän kunta voi asiakkaana liittyä vain osaan sopimuksen tuoteryhmistä. 
Sopimusta tehdessä rajataan tuoteryhmittäin mahdollisuus käyttää kotimai-
sia sekä paikallisten ja lähituottajien tuottamia tuotteita. Ruokapalvelupääl-
likkö tekee esityksen sivistysjohtajalle tarkoituksenmukaisiin tuoteryhmiin 
liittymisestä. 

 
Lisätietoja Ruokapalvelupäällikkö Katariina Salonen, puh. 050 3640 401,  
 katariina.salonen@sakyla.fi. 

 
Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman 

 
Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää liittyä Hansel Oy:n elintarvikkeiden ja non-food -

tuotteiden puitesopimuksen kilpailutukseen vuosille 2023-2027. 
 
Sivistyslautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan allekirjoittamaan 
liittymissitoumuksen. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Säkylän kansalaisopiston Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-2026 
 
SIVLA 31.01.2023 § 8    
18/12.08/2023    

 
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja yhdenvertai-
suuslaki (1325/2014) velvoittavat oppilaitoksia laatimaan suunnitelmat toi-
menpiteistä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän eh-
käisemiseksi. Velvoite laatia oppilaitoksen toimintaa koskevat tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmat eli toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelmat koskee kaikkea lakiin perustuvaa koulutusta. 
 
Toimet Säkylän kansalaisopiston Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitel-
man laatimiseksi käynnistettiin syyslukukaudella 2022. Suunnitelmaan on 
koottu em. lainsäädännön toteutumiseen liittyvät käytänteet Säkylän 
kansalaisopistossa ja sen kokoamisessa on kuultu opistossa lukuvuonna 
2022-2023 työskenteleviä opettajia. Suunnitelma on voimassa 2023-2026. 
Suunnitelman liitteitä täydennetään kunkin lukuvuoden päätteeksi 
toteutettavan asiakaskyselyn tulosten pohjalta.  
 
Säkylän kansalaisopiston Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-
2026 on esityslistan liitteenä. 

 
Lisätietoja Koulutussuunnittelija Katri Tella, puh. 044 457 5266 

 
Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman 

 
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi Säkylän kansalaisopiston Tasa-arvo- 

ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2023-2026 liitteen mukaisena. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Sivistyslautakunta § 9 31.01.2023 
 

 

 
Haastatteluryhmän valinta vuodelle 2023 
 
SIVLA 31.01.2023 § 9    
19/01.01.01/2023    
 

Sivistyslautakunnalle tulee vuoden 2023 aikana useita virkoja täytettäväksi. 
Haastatteluryhmän nimeämistä virkojen haastatteluihin sujuvoittaa, mikäli 
sivistyslautakunta nimeää haastatteluryhmän vuodeksi 2023. Nimetyllä 
haastatteluryhmällä on mahdollisuus osallistua useaan haastatteluun ja 
tarkastella useita hakijoita sekä kehittää haastattelujen kulkua. 
Haastatteluun sitoutuminen ja kehittäminen lisääntyy, kun sama ryhmä 
toimii pidempään yhdessä. 
 
Haastatteluryhmään tulisi kuulua sivistyslautakunnan puheenjohtaja 
Heikkilä, sivistysjohtaja Österman, sivistystoimen hallintopäällikkö Sandelin 
ja hakua koskevan yksikön esimies. Lisäksi sivistyslautakunnan jäsenistä 
olisi hyvä saada edustus haastatteluryhmään. 
 
Nimetyn haastatteluryhmän lisäksi sivistyslautakunta voi virkaa auki 
julistaessaan nimetä haastatteluryhmään lisäjäseniä, mikäli joku 
lautakunnan jäsenistä on kiinnostunut osallistumaan haastatteluun. 

 
Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman 

 
Päätösehdotus Sivistyslautakunta nimeää vuodelle 2023 haastatteluryhmän, johon 

kuuluvat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Heikkilä, sivistysjohtaja 
Österman, sivistystoimen hallintopäällikkö Sandelin ja hakua koskevan 
yksikön esimies. 
 
Nimetyn haastatteluryhmän lisäksi voidaan haastatteluryhmää täydentää 
lisäjäsenillä, mikäli joku lautakunnan jäsenistä on kiinnostunut 
osallistumaan haastatteluun. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Sivistyslautakunta § 10 31.01.2023 
 

 

 
Eron myöntäminen vapaa-aikapäällikön virasta 
 
SIVLA 31.01.2023 § 10    
3/01.01.05/2023    
 

Vapaa-aikapäällikkö Lauri Parviainen on ilmoittanut 19.1.2023 irtisanoutu-
vansa vapaa-aikapäällikön virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 
28.2.2023. 
 
Hallintosäännön 63 §:n mukaan palvelussuhteen irtisanomisesta päättää 
palvelussuhteeseen ottava viranomainen. 

 
Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman 

 
Päätösehdotus Sivistyslautakunta myöntää eron vapaa-aikapäällikkö Lauri Parviaiselle 

1.3.2023 alkaen. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Vapaa-aikapäällikön viran auki julistaminen 1.3.2023 alkaen 
 
SIVLA 31.01.2023 § 11    
4/01.01.01/2023    
 

Vapaa-aikapäällikölle on myönnetty ero virasta 1.3.2023 alkaen ja virka 
julistetaan haettavaksi 24.2.2023 mennessä.  
 
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu 
soveltuva tutkinto ja työkokemusta alalta. Palvelussuhteen ehdot 
määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. 
Tehtävään tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen 
rikosrekisteriote. 

 
Lisätietoja Sivistysjohtaja Päivi Österman, puh. 044 5170 008 

 
Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman 

 
Päätösehdotus Sivistyslautakunta julistaa vapaa-aikapäällikön viran täytettäväksi 1.3.2023 

alkaen toistaiseksi. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen 
 
SIVLA 31.01.2023 § 12    
      
    

 Kuntalain 92 §:n mukaan mm: 
 

 "Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallin-
tosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen kä-
siteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alai-
sen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asian-
omainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
 Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jos-

sa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 
 

 Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenet-

telyä koskevia asioita; 
 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 

asioita; 
 3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, 

jos asianomaiset kunnat niin sopivat." 
 

 Hallintosäännön 45a §:n mukaan "Asian ottamisesta kunnanhallituksen kä-
siteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai 
kunnanjohtaja. 

 
 Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen 

puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä." 
 
 Hallintosäännön 45b §:n mukaan:  
 "Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallituksel-

le tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita 
tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeut-
taan. 

 
 Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemis-

tään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asia-
ryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

 
 Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. 

Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoitta-
misesta. 

 
 Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheen-

johtajalle ja esittelijälle. 
 
 Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden 

estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian 
ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi." 

 
 Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti. 
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 Lautakunnan tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainitut viranhaltija-

päätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa kokouksessa. 
 
Lisätietoja Hallintopalvelusihteeri Tuuli Rantala, puh. 044 7328 121 
 
Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman 
 

 
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat viranhaltija-

päätökset: 
 

Sivistysjohtaja 
Henkilöstöpäätös 
§ 136 Siirto varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään ajalle 9.1.-31.7.2023 

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 
§ 138 Suurtalouskokin palkkaaminen toistaiseksi 
 Siivoojan palkkaaminen toistaiseksi 
 Siivoojan palkkaaminen toistaiseksi 
 Palvelussuhteen päättyminen varhaiskasvatuksen sosionomi 
 Varhaiskasvatuksen sosionomin palkkaaminen määräajaksi 9.1.-

31.7.2023 
 Työvälinekorvauksen maksaminen toimintakaudella 2022-2023 
 Liikunta-alueiden hoitajan palkkaaminen toistaiseksi 
 Siirto varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään 5.12.2022-

2.6.2023 varhaiskasvatuksen opettaja 
 Koulunkäyntiohjaajan määräaikainen palkkaaminen 9.1.-2.6.2023 
 Hankekuraattorin määräaikainen palkkaaminen 9.1.-19.12.2023 
 Perhepäivähoitajan määräaikainen lisä TVA-korotukseen ajalle 

16.1.-31.7.2023 
 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan palkkaaminen määräajaksi 9.1.-

2.6.2023 
 Kirjastotyöntekijän palkkaaminen 1.1.-28.2.2023 
 Ulkoaluetyöntekijän palkkaaminen 16.1.-15.7.2023 
  
Muu päätös 
§ 67 Oppilaiden valitseminen koululaisten iltapäivätoimintaan lv 2022-

2023 VI 
 Käyttöoikeuksien myöntäminen HVAn opiskeluhuollon työntekijöille 
 Käyttöoikeuksien myöntäminen HVAn opiskeluhuollon työntekijöille 
 Käyttöoikeuksien myöntäminen HVAn opiskeluhuollon työntekijöille 
 Tutkimushanke Yläkoulun opettajat demokratiakasvattajana (Ope-

Dem) 
 
Rehtori / Huovinrinteen koulu 
§ 1 Määräaikaisen luokanopettajan palkkaaminen 9.1.-31.7.2023 
  
Rehtori / Lallin koulu 
§ 1 Lallin koulun luokkatilan käyttö 
§ 2 Lallin koulun luokkatilan käyttö  
 
Rehtori / Yhteiskoulu ja lukio 
§ 11 Opiskelijan hyväksyminen Säkylän seudun lukioon 30.11.2022 
§ 12 Opiskelijan hyväksyminen Säkylän seudun lukioon 12.12.2022 
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Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö 
 Omatoimikirjastojen aukioloaikojen muutos  

 
 Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 

45a §:n mukaista otto-oikeuttaan. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Ilmoitusasiat 
 
SIVLA 31.01.2023 § 13    
      
 

Sivistyslautakunnan tietoon saatettavat asiakirjat: 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
- OKM 14.12.2022 kuntakohtaiset Move!-mittaustulokset 2022 
- OKM 21.12.2022 Päätös, erityisavustuksen myöntäminen, Yhteisöllisellä 
oppilashuoltotyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön 2023 
-  OKM 9.1.2023, Valmistautuminen Ukrainasta paenneiden 
kotikuntaoikeuteen ja kasvatus- ja koulutuspalveluiden järjestämiseen 
 
Turun hallinto-oikeus 
- 10.1.2023 Päätös koulukuljetusta koskevaan valitukseen  
- 10.1.2023 Päätös koulukuljetusta koskevaan valitukseen  
 
Aluehallintovirasto 
- LSAVI 15.12.2022, päätös loppuselvityksen hyväksymisestä 
 
Opetushallitus 
- OPH, 13.12.2022, Opiskeluhuollon muutokset opetussuunnitelmien 
perusteissa ja ammatillisessa koulutuksessa 
- OPH, Määräys opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen 
tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon 
- OPH, 20.12.2022, Määräys Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien, 
oppilaitoksen ylläpitäjien sekä kuntien tietojen 
tallentaminen oppivelvollisuusrekisteriin 
 
- Porin kaupunki, Satakirjastojen e-aikakausilehtipalvelun ja e-
sanomalehtipalvelun hankinta vuodelle 2023 
 
Säkylän kunnan ilmoitusasiat 
- Kvalt 12.12.2022, § 66 ptk ote, Sivistyslautakunnan talousarvion 
toteutuminen 1.1.-30.9.2022 
- Kvalt 12.12.2022, § 71 ptk ote, Valtuustoaloite / Nuorisotyöntekijän 
palkkaaminen 
- Kvalt 12.12.2022, §72 ptk ote, Valtuustoaloite / Kotimaisten ja erityisesti 
paikallisten elintarvikkeiden käytön lisääminen 
- Khall 19.12.2022, § 268 ptk ote, Toimielinten pöytäkirjat 
 
Säkylän kunta, sivistystoimi, lähteneet 
- OKM 12.12.2022, avustushakemus, Valtionavustukset vieraskielisten 
sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai 
ruotsi toisena kielenä -opetukseen sekä heidän oman äidinkielensä 
opetukseen vuonna 2022 
 

Lisätietoja Hallintopalvelusihteeri Tuuli Rantala, 044 732 8121 
 
Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman 

 
Päätösehdotus Merkitään lautakunnan tietoon saatetuksi. 
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Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ======
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Muut asiat / Säkylän koulukeskuksen esittely 
 
SIVLA 31.01.2023 § 14    
      
 

Yhteiskoulun ja lukion rehtori Teemu Maunula esitteli Säkylän 
koulukeskuksen tiloja ja kertoi yhteiskoulun ja lukion toiminnasta. 

 
 ======
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Muut asiat / Sivistyslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta 
 
SIVLA 31.01.2023 § 15    
      
 

Sivistyslautakunnan seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin tiistai 
7.3.2023 klo 17.00. 

 
 ======
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 5, § 8, § 12, § 13, § 14, § 15 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kunta-
lain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 3, § 4, § 6, § 7, § 9, § 10, § 11 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 

• kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Säkylän kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta-
vallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Säkylän sivistyslauta-
kunta.  
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
 
Käyntiosoite: Rantatie 268, 27800 Säkylä 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@sakyla.fi  
Puhelinnumero: 02 83281 
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

mailto:kirjaamo@sakyla.fi
mailto:mo@sakyla.fi
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• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Säkylän kun-
nan kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon kolmantena ko-
kouksen jälkeisenä arkipäivänä. 
 


