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§ 26
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Kuntalain 410/2015 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös
toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. Kokouksen
puheenjohtajan ja sihteerin on kuitenkin oltava läsnä kokouspaikalla.
Auran kunnan hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa
päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen
aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien
mukaan kokouskutsun yhteydessä, kuitenkin viimeistään neljä päivää ennen
kokousta. Kokouskutsu lähetetään toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-
oikeus, toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi
sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (hallintosääntö 133 §). Jos
kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan hallintosäännön 125
§:n mukaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta
poissa olleille on kuitenkin annettava tieto jatkokokouksesta. Sivistyslautakunta on
edellisellä kaudella päättänyt, että esityslista lähetetään lautakunnan jäsenille ja
muille läsnäolo-oikeutetuille viimeistään neljä päivää ennen kokousta pääsääntöisesti
sähköisesti, ylimääräisiin kokouksiin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta.
Perustellusta syystä kutsu esityslistoineen voidaan toimittaa myös muulla tavoin.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 27
Pöytäkirjantarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 143 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Aiemmin on pöytäkirjojen tarkastamiseksi valittu kussakin kokouksessa varsinaisista
jäsenistä tai kokoukseen osallistuvista varajäsenistä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
mahdollisuuksien mukaan edustavat eri puolueita.
Hallintosäännön 142 §:n mukaisesti pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.1.2017 päättänyt pöytäkirjojen sähköisestä
tarkastuksesta seuraavaa: ”Pöytäkirjanpitäjä lähettää laatimansa
pöytäkirjaluonnoksen sähköpostitse tarkastukseen sekä puheenjohtajalle että
valituille pöytäkirjantarkastajille. He hyväksyvät pöytäkirjan mahdollisin muutoksin
kokouksen sihteerille osoitetulla sähköpostilla, joka liitetään pöytäkirjaan kunnes se
on allekirjoitettu. Pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa ja
kuittaus säilytetään siihen asti. Tarvittaessa kuittaukset voidaan liittää myös
pöytäkirjaan, jotta voidaan myöhemmin todentaa pöytäkirjan hyväksymispäivä.
Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään
nähtävänä kunnan verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.”
Sivistyslautakunta on päättänyt § 48 26.9.2017, että pöytäkirja tarkastetaan kokousta
seuraavana perjantaina kunnanvirastossa tai kunnanhallituksen hyväksymän
sähköisen hyväksymiskäytännön mukaisesti. Pöytäkirja pidetään nähtävänä
tarkastusta seuraavana maanantaina kunnanvirastossa ja kunnan internet-sivulla.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastusvuoron mukaisesti.
Tarkastusvuorossa ovat Riina Humalajoki ja Ari-Pekka Haapanen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riina Humalajoki ja Ari-Pekka Haapanen.
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§ 28
Sivistyslautakunnan toiminnot syksyllä 2019
AurDno-2019-350
Valmistelija / lisätiedot:
Anita Peltonen, Kaisa Olari, Laila Uusitalo, Ville Kouki
anita.peltonen@aura.fi, kaisa.olari@aura.fi, laila.uusitalo@aura.fi, ville.kouki@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö, Kirjastotoimenjohtaja, Rehtori
Lautakunnan toiminta alkaa vilkkaana ja työntäyteisenä syksyllä 2019. Sivistystoimen
hallinto on vahvempi kuin ennen, esimiehiä on kuusi, ja jokaisella on vahva osaaminen
omien tehtävien substanssiasioihin. Kehittämis- ja yhteistyöhalukkuus ovat korkealla
ja yhdessä tekemisen meininki hyvä. Myös henkilökunnan koko on suuri ja
työmotivaatio hyvä.
Koulutoimi on suurimmillaan Aurassa, yhtenäiskoulussa on 454 oppilasta ja
Kirkonkulmalla 48 oppilasta. Yhtenäiskoulun henkilöstömäärä on noussut
kokonaisuudessaan viiteenkymmeneenneljään. Avustavaa henkilökuntaa on 13
kappaletta (+1 työkokeilija), koulusihteeri, koulukuraattori, psykologi ja 37 opettajaa +
rehtori. Avustavan henkilöstön määrä on suhteessa erityisoppilaiden määrän
kasvuun. Osa henkilökohtaisista avustajista on palkattu ulkopuolisen rahoituksen
kautta ja näin siitä ei seuraa kustannuksia Auran kunnalle. Kirkonkulman koulussa on
kolme opettajaa, joista yksi tekee opetuksen lisäksi koulunjohtajan tehtäviä. Lisäksi
Kirkonkulmalla työskentelee yksi koulunkäynninohjaaja. Kunnan ulkopuolella koulua
käyvien opetuksen järjestämisestä tarkemmin kokouksessa kertoo rehtori.
Varhaiskasvatuksessa on omassa päiväkodissa 71 lasta, palvelusetelillä 122 lasta ja
kunnan perhepäivähoidossa 19 lasta. Esiopetukseen osallistuu 48 lasta, joista
Puukoulussa on 41, Touhutaskussa 6 ja Pääskynpesässä 2 lasta. Pääskynpesässä on
alle kolmevuotiaita lapsia 20, joka on suurempi luku kuin koskaan aiemmin. Useimmat
näistä pienistä tarvitsee joko varhaista aamuhoitoa tai iltahoitoa. Elokuussa aloitti
kaksi uutta varhaiskasvatuksen opettajaa ja lastenhoitajaa, jotka rekrytoitiin kesän
aikana. Kasvatushenkilökuntaa on tällä hetkellä 23,5, mukaanlukien varahenkilöt, ja
avustavaa henkilöstöä 6 mukaan lukien laitosapulaiset ja avustajat.
Perhepäivähoidossa työskentelee 6 perhepäivähoitajaa, joista yksi on osa-aikainen
varahenkilö. Valitettavasti konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä
on tällä hetkellä täyttämättä mutta siihen haetaan täyttölupaa kunnanhallitukselta
syksyn aikana.
Kirjastotoimi jatkaa OPM:n hankerahoituksella vuonna 2019 toteutettavaa hanketta,
jossa jokaiselle Auran kuntaan muuttaneelle uudelle asukkaalle lähetetään
tervetuliaispaketti. Koululuokkien lukudiplomit on kesän aikana uudistettu ja luokat
ovat varanneet kirjastolta säännöllisiä luokkakäyntiaikoja. Syksyllä 2018 aloittanut
eläkeläisten englanninalkeisopetus jatkaa syksyllä 2019 ja lisäksi muodostetaan uusi
alkeisryhmä. Kirjastolla toteutetaan opistojen yhteishankkeena maksutonta
digiopetusta. Syksyn kuluessa järjestetään halloween-juhlat, peli-ilta ja
Soturikissatapahtuma.

Ehdotus
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Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee syksyn toiminnalliset asiat tietoon saatetuiksi.
Päätös
Merkittin tietoon saatetuksi. Seuraavassa kokouksessa käydään läpi
varhaiskasvatuksen johtajien työn kuvat, tehtäväjako sekä koulutustarpeet.
Tiedoksi
Anita Peltonen
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Pöytäkirja
24.09.2019
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§ 29
Kirkonkulman koulun oppilaiden koulumyönteisyys
AurDno-2019-351
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Olari
kaisa.olari@aura.fi
Kirkonkulman koulun valtuustoon nähden sitovana tavoitteena on talousarviossa
oppilaiden koulumyönteisyys. Tähän liittyen tehtiin kaikille oppilaille samaan aikaan
keväällä (11.4.2019) kouluviihtyvyyskysely. Kyselyn tuosten mukaan lapset viihtyvät
hyvin Kirkonkulman koulussa. Kyselyn tulokset esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee Kirkonkulman oppilaiden kouluviihtyisyyskyselyn tulokset
tietoon saatetuiksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Lautakunnalle esiteltiin myös koko Auran koululaitosta koskevat
erinomaiset THL:n kouluterveyskyselyn tulokset.
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§ 30
OAJ:n paikallisyhdistyksen vaatimus päätoimisten tuntiopettajien virkasuhteiden
muuttamisesta viroiksi
AurDno-2019-180
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa, Ville Kouki
tuija.pellosmaa@aura.fi, ville.kouki@aura.fi
Hallintojohtaja, Rehtori
OAJ:n Kyrön seudun paikallisyhdistyksen hallitus ja puheenjohtaja sekä JUKO:n
pääluottamusmies Aurassa ovat allekirjoittaneet kirjeen, jossa vaaditaan muuttamaan
Auran koulutoimessa työskentelevät virkasuhteiset päätoimiset tuntiopettajat
välittömästi viranhaltijoiksi. Perusteena allekirjoittajat esittävät, että opetuksen
järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioiden riittävä määrä
opettajan virkoja. Kirje on asialistan oheismateriaalina.
Auran kunnan koululaitokseen on perustettu vuosien saatossa 32 virkaa.
Virkasuhteisia tuntiopettajia on 8. Koulutuksenjärjestäjänä kunta päättää kuinka
paljon käytetään virkoja ja onko tuntiopettajuuksia käytössä. Laissa ei ole määräyksiä,
että tietty prosenttiosuus tulisi olla virkoja tai että tuntiopettajuuksia ei saisi olla
tiettyä osuutta enempää. Toki kuntalain lähtökohtana, että virkasuhdetta edellyttävät
tehtävät hoidetaan ensisijaisesti perustetuissa viroissa.
Auran yhtenäiskoulun osalta luokanopetuksen päätoimisten tuntiopettajien
muuttaminen luokanopetuksen viranhaltijoiksi ei tuo merkittäviä muutoksia
kulurakenteeseen. Luokanopetuksen tunteja on yhtenäiskoulussa paljon, opettajille
on osoitettu omat luokanvalvontaryhmät eikä tuntien muutoksessa ole havaittavissa
laskusuhdannetta.
Joidenkin aineiden opetuksessa tuntiopettajuus on edellleen perusteltua, sillä
opetusvelvollisuus ei kaikissa tapauksissa täyty. Esimerkiksi kotitalouden päätoimisen
tuntiopettajan osalta opetustunteja on oppiaineessa lukuvuosittain vaihtelevasti,
mutta kuitenkin niin, että 23 tunnin opetusvelvollisuutta ei ole saavutettavissa
lukuvuosittain. Mikäli tehtävä muutetaan lehtorin virkasuhteeksi tulee siihen liittää
jokin toinen opetettava aine.
Huomioitavaa on, että Auran yhtenäiskoulussa opettajilla on keskimääräistä
enemmän ylitunteja kuin alueella yleisesti. Tästä syystä sivistyslautakunnan tuleekin
pohtia tuleeko opettajamäärää lisätä niissä oppiaineissa, joissa tuntimäärät ovat
suurimmat suhteessa opettajien määrään. Sivutoimisten tuntiopettajien
palkkaamisella tiettyihin aineisiin pystyttäisiin helpottamaan joidenkin opettajien
jatkuvaa raskasta ylituntimäärää, joka on myös työsuojelullinen kysymys.
KT (Kuntatyönantaja) on katsonut, että vakinaisia tuntiopettajia voidaan siirtää KVhL
24 §:n mukaisin perusteluin vakinaisiin virkoihin ilman julkista hakumenettelyä, jos
työnantaja näin päättää ja siirto voidaan perustella ko. säännöksen mukaisin
perusteluin. Mitään pakkoa tähän ei kunnalla ole. Kyse ei ole virkasuhteen
muutoksesta vaan siitä, että perustetaan virat, joihin sitten siirretään.
Oheismateriaalissa on luettelo tuntiopettajista ja ehdotus siirroista virkoihin.
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Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että valtuusto perustaa
viisi luokanopettajan virkaa ja siirtää oheismateriaalin mukaiset henkilöt
tuntiopettajuuksista virkoihin viranhaltijalain 24 §:n perusteella.
Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntäisi lukuvuoden 2020
syksystä alkaen täyttöluvan kahteen sivutoimiseen tuntiopettajan tehtävään
opetusaineina matematiikka-fysiikka-kemia sekä äidinkieli.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Kaisa Olari oli esteellisenä poissa kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn ajan.
Esteellisyys
Kaisa Olari
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§ 31
Musiikin opetuksen siirtäminen Turun musiikinopetus Oy:lle
AurDno-2019-367
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Turun musiikinopetuksen kirje
2 Turun seudun musiikkiopisto
Auran kunnalla on Turun seudun musiikkiopistolla on ollut sopimus oppilaspaikkojen
varaamisesta vuodesta 1999 alkaen. Sopimus on ollut vuoden kerralllaan voimassa,
ellei sitä irtisanota. Kunta on saanut varata oppilaspaikkoja ilmoittamalla lukumäärän
joulukuun kymmenenteen päivään mennessä. Aurasta paikkoja on ollut käytössä
kuudesta kahdeksaan. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys tekee
yhteistyötä Turun konservatorion kannatusyhdistyksen kanssa ja he ovat päättäneet
siirtää musiikiopetuksen yhteen organisaatioon Turun musiikinopetus Oy:lle. Turun
musiikinopetus Oy on Turun kaupungin perustama yhtiö, josta on tulossa maan
suurin musiikin opetusta antava taho liikkeenluovutusten jälkeen Turun
konservatoriolta ja Turun musiikkiopistolta.
Esityslistan liitteenä olevassa kirjelmässä Turun konservatorion kannatusyhdistys ry,
Turun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry ja Turun musiikinopetus Oy pyytävät
kuntaa antamaan suostumuksen kunnan ja Turun musiikkiopiston
kannatusyhdistyksen välisen sopimuksen siirtämiseen Turun musiikinopetus Oy:lle.
Uuden organisaation on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020 ja nykyiset
sopimukset olisivat voimassa 31.12.2020 asti. Ensi vuoden aikana neuvoteltaisiin
uudet sopimukset. Tavoitteena on, että musiikiopetukseen ei tulisi katkoksia, sillä
organisaatioiden muutos on hallinnollinen. Nykyinen sopimus on esityslistan
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta päättää antaa suostumuksen Auran kunnan ja Turun seudun
musiikkiopiston välisen sopimuksen siirtämiseen Turun musiikinopetus Oy:lle
1.1.2020 - 31.12.2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Turun konservatorion kannatusyhdistys ry, Turun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry
ja Turun musiikinopetus Oy
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Pöytäkirja
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§ 32
Perhepäivähoitajien palkantarkistukset
AurDno-2019-370
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Kunnanhallitus antoi kesäkuun kokouksessaan täyttöluvan kolmelle
perhepäivähoitajan toimelle. Perhepäivähoitajien määrä on kolmessa vuodessa
pudonnut Aurassa viidestätoista viiteen työntekijään. Tehtäviin ei ole tullut yhtään
hakemusta.
Aurassa on tehty paikallinen sopimus perhepäivähoitajien palkkoihin liittyen.
Sopimuksen mukaan hoitajalle maksetaan täysi palkka neljästä lapsesta, vaikka lapsia
olisi hoidossa vähemmän hoitajasta riippumattomasta syystä. Nykyiset palkat
perhepäivähoitajilla eri vaativuusluokissa ovat:
12 PPH001

KVTES (4 paikkaa 1661,12 €/kk)

TVA 1

1780,91 €

TVA 2

1816,16 €

TVA 3

2136,45 €

12 PPH002

KVTES ( 4 paikkaa 1585 €/ kk)

TVA 1

1695,00 €

TVA 2

1730,53 €

Päiväkodin yksikössä työskentelevän perhepäivähoitajan tehtäväkohtainen palkka on
Auran kunnassa 1862,74 euroa. Perhepäivähoitajien rekrytointia voisi helpottaa,
mikäli tehtäväkohtainen palkka olisi hieman nykyistä korkeampi. Lähtökohtana voisi
ajatella päiväkodin yksikössä työskentelevän perhepäivähoitajan tehtäväkohtaista
palkkaa. Varsinais-Suomen kuntien palkkavertailussa Aurassa maksettavat
tehtäväkohtaiset palkat ovat linjassa, ja pikemminkin yläpäässä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että perhepäivähoitajien
tehtäväkohtaiset palkat tarkistettaisiin seuraavasti 1.1.2020 alkaen:
12PPH001

NYKYINEN PALKKA

UUSI EHDOTETTU PALKKA

TVA 1

1780,91 €

1862,00 €

TVA 2

1816,16

1900,00 €

TVA 3

2136,45

2234,00 €

12 PPH002

NYKYINEN PALKKA

UUSI EHDOTETTU PALKKA

TVA 1

1695,00

1773,00 €

TVA 2

1730,53

1810,00

Päätös

Auran kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
24.09.2019

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirja
24.09.2019

3/2019
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§ 33
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2019
AurDno-2019-329
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Kunnanhallituksen päätöksen mukaan toimielimet esittävät puolen vuoden toteuman
niin talouden kuin toiminnallisten tavoitteidenkin osalta hallitukselle ja edelleen
valtuustolle. Toiminnallisia tavoitteita on viety hyvällä tekemisen hengellä eteenpäin
lautakunnan kaikissa toimipisteissä. Taloudellinen toteuma on jäänyt hieman alle 50 %:
n, joten tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä.
Lautakunnan kokonaismenot olivat 3 307341 euroa, mikä talousarvioon varatusta
rahoituksesta 48 %. Maksutuotot ovat toteutuneet 58,6 pronsentilla. Merkittävin
ylittävä tekijä ovat varhaiskasvatuksen maksut, jotka arvioitiin varovaisesti
talousarvioon. Lasten määrä on ollut arvioitua korkeampi, mistä johtuen myös
maksutuotot ovat kasvaneet. Henkilöstökustannukset ovat pysyneet alle 50 %:n, mikä
on tavoitteena kesäkuun loppuun mennessä, sillä kesälomapalkat maksetaan
heinäkuun palkkojen yhteydessä, eikä niitä jaksoteta mitenkään. Palvelujen ostot ovat
toteutuneet 51,7 %:lla, aineet, tarvikkeet ja tavarat 58,5 prosentilla. Näiden osalta
tilivelvollisten tulee olla huolellisia, etteivät koko vuodelle budjetoidut rahavarat ylity.
Varhaiskasvatuksen palvelusetelit kirjataan kohtaan avustukset, joiden toteuma oli
51,8 %. Osavuosiraportti on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee osavuosiraportin toteuman toiminnan ja talouden osalta
tietoon saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Auran kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
24.09.2019
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§ 34
Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus
AurDno-2019-376
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 sivistyslautakunta
Sivistyslautakunnan talousarvioehdotuksen käyttötalouskustannukset vuodelle 2020
ovat 7 591 027 euroa. Toimintatuotot ovat 418 550 euroa, mikä on yli 100 000 euroa
vähemmäin kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Käyttökustannukset ovat ilman sisäisiä
kustannuksia samalla tasolla kuin viime vuoden tilinpäätöksessä. Tehtävittäin
talousarvion ensimmäinen suunnitelmavuosi näyttää seuraavalta:
Tehtävä

Tulot

Menot

Hallinto

0

- 40 952

Perusopetus

210 500

- 4 586 439

Toisen asteen koulutus

0

- 1 800

Muu opetus ja sivistystoimi

0

- 55 400

Kirjastotoimi

38 600

- 206 624

Lasten päivähoito ja esiopetus

169 150

- 2 699 812

Kaikki yhteensä

418 550

- 7 591 027

Toiminnallisina tavoitteina ovat laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut niin
perusopetuksen, varhaiskasvatuksen kuin muidenkin sivistyspalveluiden osalta.
Talousarvioehdotus on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille
2020- 2022 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäviksi.
Päätös
Lautakunta päätti palauttaa toiminnalliset tavoitteet uuteen valmisteluun.
Tavoitteiden tulisi olla vaativammat, täsmällisemmät, enemmän käyttäjiin kohdistuvat
ja tarkastuslautakunnan ohjeistukset huomioon ottavat. Lisäksi päätettiin siirtää
kirjojen hankinnasta 3000 euroa E-kirjojen hankintaan.
Tiedoksi
Anita Peltonen, Laila Uusitalo, Ville Kouki, Kaisa Olari, Mika Joki

Auran kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
24.09.2019
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§ 35
Oppikirjojen hankintasopimus
AurDno-2019-372
Auran kunta on osallistunut Turun seudun hankintarenkaan kautta oppikirjojen ja
oheismateriaalien kilpailutukseen ajalle 1.10.2019 - 30.9.2021. Turun kaupungin
hankinta- ja logistiikkajohtaja on tehnyt hankintapäätökset 14.8.2019 § 62, jonka
mukaan kilpailutukseen osallistuneet tahot tekevät omat sopimuksensa kilpailutuksen
voittaneen tahon kanssa. Tarjouskilpailun on voittanut Kirjavälitys Oy. Sopimus on
esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen sopimuksen Kirjavälitys Oy:n
kanssa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Riina Humalajoki poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen ja pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sanna Laine kokouksen loppuun
asti.
Tiedoksi
Kirjavälitys Oy

Auran kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
24.09.2019
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§ 36
Koulujen lukuvuosisuunnitelmat
AurDno-2019-354
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Kouki, Kaisa Olari
ville.kouki@aura.fi, kaisa.olari@aura.fi
Rehtori
Liitteet

1 lukuvuosisuunnitelma 2019-2020 Yhtenäiskoulu.docx
2 Lukuvuosisuunnitelma2019-2020Kirkonkulmankoulu.docx
Koulut valmistelevat lukuvuoden alussa lukuvuosisuunnitelmat, jotka ohjaavat
lukuvuoden toimintaa. Niihin tulee merkitä kaikki tiedossa olevat tapahtumat,
opetuksen painopisteet, loma-ajat sekä muu opetuksen kannalta oleellinen tieto.
Aurassa sivistyslautakunta vahvistaa lukuvuosisuunnitelmat.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta vahvistaa liitteiden mukaiset koulujen lukuvuosisuunnitelmat
noudatettavaksi lukuvuonna 2019 - 2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Auran kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
24.09.2019

3/2019
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§ 37
Syyslomaviikon kerhotoiminnan järjestäminen
AurDno-2019-378
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Kouki
ville.kouki@aura.fi
Rehtori
Auran yhtenäiskoulu järjesti lukuvuonna 2018-2019 syyslomaviikon aikana
kerhotoimintaa alakouluikäisille oppilaille. Kerhoon osallistui noin 25 henkilöä. Osa
oppilaista oli kerhotoiminnassa koko viikon ajan ja osa vain joitakin päiviä.
Kerhotoiminnan järjestäminen helpottaa huoltajien painetta lomasuunnittelussa ja
edesauttaa kunnan lapsimyönteisyyttä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että Auran yhtenäiskoulussa järjestetään lukuvuonna 2019-
2020 syyslomaviikolle kerhotoimintaa. Kerhotoiminnassa toimivat ohjaajina kunnan
omat koulunkäynninohjaajat sekä henkilökohtaiset avustajat. Kerhon toiminta-aika on
kello 07.00-16.00. Rehtori selvittää mahdollisia ruokailuvaihtoehtoja ja osallistujilta
peritään ruokailun omavastuullinen osuus kerhomaksuna.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Auran kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
24.09.2019
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§ 38
Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma
AurDno-2019-379
Valmistelija / lisätiedot:
Anita Peltonen
anita.peltonen@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 lukuvuosisuunnitelma 2019-2020.pdf
Esiopetusyksikössä laaditaan lukuvuoden alussa lukuvuosissuunitelma, joka ohjaa
toimintaa. Siihen tulee merkitä kaikki tiedossa olevat tapahtumat, toiminnan
painopisteet, loma-ajat sekä muu toiminnan kannalta oleellinen tieto. Touhutaskun
esiopetuksessa noudatetaan samaa suunnitelmaa soveltuvin osin.
Aurassa sivistyslautakunta vahvistaa lukuvuosisuunitelman.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy esiopetuksen lukuvuosisuunnitelman.
Päätös
Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
Tiedoksi
Anita Peltonen

Auran kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
24.09.2019

3/2019
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§ 39
Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely
AurDno-2019-380
Valmistelija / lisätiedot:
Anita Peltonen
anita.peltonen@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö
Varhaiskasvatuksessa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely Webropol -kyselynä
kesäkuun aikana. Vastaajia oli kaiken kaikkiaan 100. Lapsia palvelujen piirissä oli
tuolloin 226 ja perheitä 171, joten vastausprosentti oli 58. Vuotta aiemmin vastaajia oli
71. Lapsia tuolloin palvelujen piirissä oli 211 ja perheitä 156. Vastausprosentti vuonna
2018 oli 45,5.
Tulokset kyselystä 2019 ovat kautta linjan hyvin saman suuntaisia kuin vuonna 2018;
keskiarvoissa on tapahtunut hienoista nousua, joten palvelujen käyttäjät tuntuvat
olevan tyytyväisiä toimintaan. Osallisuuden kokemukset niin lasten kuin huoltajienkin
osalta sekä tiedonsaannissa jäävät keskiarvoltaan alle 4,5 -tason. Avovastauksissa
yksikään toimintamuodoista/toimintayksiköistä ei erotu toisesta; varhaiskasvatus
koetaan pääsääntöisesti turvalliseksi, viihtyisäksi ja toimivaksi. Huolta aiheuttaa
henkilökunnan vaihtuvuus. Samoin hakuprosessiin toivotaan sujuvuutta. Avoimissa
vastauksissa annettiin kiitosta palveluista mutta huomioitiin liian suuret lapsiryhmät.
Toive viikonloppuhoidon järjestämisestä omassa kunnassa nousi myös esille.
Asiakastyytyväisyyskyselyn ajankohdaksi jatkossa on kirjattu kunnan
varhaiskasvatussuunnitelmaan maaliskuu.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn
tulokset.
Päätös
Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
Tiedoksi
Anita Peltonen

Auran kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
24.09.2019

3/2019
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§ 40
Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksissä

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja
jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnan hallintosäännössä on
määrätty, että otto-oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, mikäli kunnanhallitus ei ole
päättänyt otto-oikeuden käyttämisestä.
Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi
voi päättää lautakunnan lisäksi lautakunnan puheenjohtaja ja esittelijä.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan
oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen
esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).
Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:
1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Kirkonkulman koulun rehtorin päätökset:
1/2019 § hankintapäätös: Cromebook hankinta Kirkonkulman koululle
4/2019 § viranhaltijan päätös: Kirkonkulman koulun luokanopettajan viransijaisuus
12.8.2019-30.5.2020.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Kirjaston AV-aineiston hankinta, 10.04.2019
Kirjastotoimenjohtaja
§ 7 Kirjaston tietokoneiden hankinta, 02.08.2019
Perusopetuksen rehtori
§ 4 Tietokoneet ja oheislaitteet, 13.09.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Henkilöstöasiat, 13.09.2019
Varhaiskasvatuspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Hankintaoikeuksien delegointi, 04.04.2018
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Varhaiskasvatuksen vastaavan lastentarhanopettajan viran täyttäminen,
06.07.2018
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja

Auran kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
24.09.2019
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Sivistyslautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeutta edellä mainituissa päätöksissä
ja merkitsee päätökset tietoon saatetuiksi.
Päätös
Lautakunta päätti, ettei se käytä otto-oikeutta.

Auran kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
24.09.2019

3/2019

§ 41
Muut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös
Pöytäkirjaan merkittiin, että nuorisovaltuusto on valinnut edustajaksi
sivistyslautakuntaan Silja Sillanpään ja varalle Vertti Virtasen.
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Auran kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
24.09.2019

3/2019
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§ 42
LISÄPYKÄLÄ: Tutkimuslupa
AurDno-2019-417
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Turun yliopiston hoitotieteen laitos on hakenut Auran kunnalta tutkimuslupaa
Movenator-tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää lasten fyysistä
aktiivisuutta edistävä peli-interventio. Lisäksi testataan peli-intervention käytettävyyttä
ja vaikuttavuutta lasten fyysisen aktiivisuuden edistämisessä. Kohderyhmänä ovat
Turun lähikuntien 9-11-vuotiaat perusopetuksen oppilaat. Tutkimuksessa jaetaan
oppilaat koe- ja kontrolliryhmiin satunnaisesti siten, että saman opetusryhmän lapset
kuuluvat aina samaan ryhmään. Mukaanottokriteerit ovat: oppilas 3.-5.-vuosiluokkien
oppilas, ymmärtää ja kommunikoi suomen kielellä, ei fyysisiä esteitä liikunnalle,
käytössä Android-älypuhelin. Vaikka kunta myöntäisi tutkimusluvan, lapsen huoltaja ja
oppilas voivat päättää, osallistuuko lapsi tutkimukseen. Tutkimuslupa-anomus ja sen
liitteet ovat oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta päättää myöntää tutkimusluvan Turun yliopiston Movenatur-
tutkimukselle Auran koululaitoksessa syksyn 2019 aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
elina.a.sateri@utu.fi

Auran kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
24.09.2019
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Muutoksenhakukielto
§26, §27, §28, §29, §30, §32, §33, §34, §36, §37, §38, §39, §41
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Auran kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
24.09.2019

3/2019
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Oikaisuvaatimus
§31, §35, §40, §42
Oikaisuvaatimusohje
Muutoksenhaku
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 tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa
siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran sivistyslautakunta.
Postiosoite: PL 24, 21381 Aura
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 Aura

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Auran kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
24.09.2019

3/2019
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– 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.

