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§ 69
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. Kokous voidaan pitää
kokonaan etänä ja sähköisesti.
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. Juhani Yli-Pohja toimi Niina Aarnion
varajäsenenä.
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§ 70
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.
Vuorossa ovat Maria Sundqvist ja Ari-Pekka Haapanen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Sundqvist ja Ari-Pekka Haapanen.
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Sivistyslautakunta, § 66,20.10.2020
Sivistyslautakunta, § 71, 08.12.2020
§ 71
Varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet
AurDno-2020-443
Sivistyslautakunta, 20.10.2020, § 66
Valmistelijat / lisätiedot:
Anita Peltonen
anita.peltonen@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö
Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on
varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen. Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen
periaatteiden päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi mm. varhaiskasvatuslain
säätämisen sekä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muuttumisen takia.
Liitteenä on päivitetty "Varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet"
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet.
Päätös
Sanna Laine ehdotti, että kesäkuukaudet ovat 1.5. - 31.8. välillä pois yhtäjaksoisesti 8
viikkoa pois oleva lapsi saa maksuvapautuksen kuten kesä-heinäkuussa poissaolevat.
Juhani Yli-Pohja ja Heidi Rajakangas kannattivat.
Päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun.

Sivistyslautakunta, 08.12.2020, § 71
Valmistelija / lisätiedot:
Anita Peltonen
anita.peltonen@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 Periaatteet varhaiskasvatuksen järjestämisestä Auran kunnassa.pdf

Oheismateriaali
1 Tulovertailu kesäajan keskeytyksessä.pdf
Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 20.10.2020 varhaiskasvatuksen
järjestämisen periaatteiden päivitystä. Asiakirja päätettiin palauttaa uuteen
valmisteluun niin, että kesäkeskeytystä laajennetaan ja esiopetuksen järjestäminen
sisällytetään asiakirjaan. Lautakunta edellytti selvittämään taloudellisia vaikutuksia, jos
kesän maksuttomuus laajennetaan toukokuuhun.
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Nykyisen käytännön mukaisesti, jos lapsi on yhtäjasoisesti pois varhaiskasvatuksesta
vähintään 8 viikkoa (sisältää heinäkuun kokonaisuudessaan), ei ko. ajalta peritä
varhaiskasvatusmaksua. Samantyyppinen käytäntö on voimassa kaikissa Turun
seudun opetustoimen foorumin kunnissa. Käytäntö perustuu siihen, että
maksutuottojen kertyminen laskee vain hieman, koska heinäkuu on pääsääntöisesti
kaikille lapsille maksuton kuukausi. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtisen
mukaan hänen tiedossaan ei ole muuta käytäntöä kuin maksuton heinäkuu. Tällöin
pelisäännöt ovat kaikille samanlaiset ja palvelun käyttäjille ymmärrettävät. Nykyisen
käytännön aikana henkilökunnan vuosilomat ml. talkoo- ja muut palkattomat vapaat
(v. 2020 yhteensä 65 päivää = 5500,00 €) sekä päiväkodin perussiivous on voitu
järjestää keskitetysti kesä-heinäkuun aikana eikä ulkopuolisia sijaisia ole tarvinnut
palkata.
Maksuvapautuksen laajentaminen alkamaan jo toukokuussa ilman vaatimusta koko
heinäkuun poissaolosta aiheuttaa maksutuottoihin alennusta seuraavasti:
1. Lapsen loma ajoittuu 3.5.-27.6.2021 (oletus, että kk-maksu on 200,00 €):
Uuden käytännön mukaisesti laskut toukokuu 20,00 €, kesäkuu 28,57 € ja heinäkuu
0,00 €
Nykyisen käytännön mukaisesti laskut toukokuu 100,00 €, kesäkuu 200,00 € ja
heinäkuu 0,00 €. Ero tulokertymässä - 251,43 €.
2. Lapsen loma ajoittuu 10.5.-4.7.2021 (oletus, että kk-maksu on 200,00 €)
Uuden käytännön mukaisesti laskut toukokuu 50,00 €, kesäkuu 0,00 €, ja heinäkuu
0,00 €
Nykyisen käytännön mukaisesti laskut toukokuu 200,00 €, kesäkuu 100,00 € ja
heinäkuu 0,00 €. Ero tulokertymässä - 250,00 €.
Vuosina 2019 ja 2020 toukokuussa ei ole ollut yhtään lasta lomalla useampaa viikkoa.
Jotta henkilökunnan vuosilomia voidaan vahvistaa toukokuulle, tulisi henkilön
ryhmästä olla pois vähintään 7 (yli 3 -vuotiasta) tai 4 (alle 3 -vuotiasta), ettei sijaiskuluja
muodostu. Yhden sijaisen palkkaaminen kuukaudeksi tuo työantajamaksuineen n.
2580-2800 euron lisäkulut.
Valtion hallinto on tehnyt esityksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
alentamisesta 1.8.2021 lukien niin, että entistä enemmän perheitä siirtyy
maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Kunnan varhaiskasvatuksen asiakkaista
suurimmalla osalla varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tulevat alenemaan tai
kokonaan loppumaan elokuusta 2021 lukien, joten varhaiskasvatuksen
asiakasmaksukertymä tulee jo sitä kautta pienenemään huomattavasti. Samoin
palvelusetelimenot tulevat kasvamaan, koska perheiden omavastuuosuudet laskevat.
Valtio kompensoi osan maksukertymien vähenemisestä yhteisöveron kautta, mutta
niitä tulomenetyksiä ei korvata, jotka johtuvat kunnan omista päätöksistä.
Ykstyisten päiväkotien johtajat esittävät, että kunta korvaisi yksityisille päiväkodeille
pidennetystä loma-ajan maksuttomuudesta koituvat tulonmenetykset saamatta
jäävistä omavastuuosuuksista.

Ehdotus

Auran kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
08.12.2020

7/2020

8 (23)

Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että kesäajan maksuttomuussäännöt pidetään ennallaan
niin, että jos poissaolo kesä-, heinä- elokuussa jatkuu kahdeksan viikkoa
yhtäjaksoisena ja poissaoloon sisältyy heinäkuu kokonaisuudessaan, ei tuolta ajalta
peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua. Poissaolo tulee ilmoittaa
varhaiskasvatuspäällikölle 30.4.mennessä kirjallisesti tai TietoEdun kautta.
Päätös
Käsittely: Sanna Laine ehdotti, että touko-elokuussa loman pitäminen yhtäjaksoisesti
8 viikkoa oikeuttaa maksuttomaan heinäkuuhun. Kalle Isotalo kannatti. Esittelijän
ehdotus on äänestyksessä JAA ja Sanna Laineen ehdotus EI.
Äänestys:
Sanna Laine JAA
Kalle Isotalo JAA
Ari-Pekka Haapanen JAA
Kimmo Rantala JAA
Heidi Rajakangas JAA
Juhani Yli-Pohja TYHJÄ
Maria Sundqvist TYHJÄ
Äänestyksen jälkeen Sanna Laine veti ehdotuksensa pois.

Äänestyksen jälkeen esittelijän ehdotus jäi lautakunnan päätökseksi.
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Sivistyslautakunta, § 51,22.09.2020
Sivistyslautakunta, § 61,20.10.2020
Perusturvalautakunta, § 91,11.11.2020
Sivistyslautakunta, § 72, 08.12.2020
§ 72
Kouluverkkkoselvitys
AurDno-2020-363
Sivistyslautakunta, 22.09.2020, § 51
Liitteet

1 AURAN KOULUVERKKOSELVITYS
Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 edellyttänyt kouluverkkoselvityksen
laatimista vuoden 2021 alkuun mennessä. Selvityksessä tulee huomioida
tulevaisuuden väestöennusteet. Työtä tehdään viranhaltijoiden toimesta muiden
työtehtävien ohella. Virkamiestyöskentelyyn ovat osallistuneet hallintojohtaja Tuija
Pellosmaa, rehtori Ville Kouki, rehtori Kaisa Olari ja varhaiskasvatuspäällikkö Anita
Peltonen. Kiinteistöjen kunnon, ylläpidon ja kustannusten osalta työtä ovat tehneet
tekninen johtaja Kari Tuohi ja rakennusmestari Pentti Urho. Vaikutuksia kunnan
elinvoimaisuuteen arvioivat kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio ja kunnanjohtaja Mika
Joki.
Sivistyslautakunta päätti edellisessä kokouksessaan, että lautakunta käsittelee
kouluverkkoselvitystä syksyn kokouksissaan sitä mukaa kun selvitys etenee. Selvitys
on tässä vaiheessa vielä keskeneräinen ja siitä puuttuu osia. Keskeneräinen versio on
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta päättää kuuluttaa kouluverkkoselvityksen vireilläolosta ja tiedottaa
Kirkonkulman lasten huoltajia. Lautakunta keskustelee kouluverkkoselvityksen
sisällöstä, tekee tarvittavia linjauksia ja merkitsee tämän hetken tilanteen tietoon
saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää, että
kivikoulu tutkitaan ulkopuolisen konsultin toimesta mahdollisten sisäilmaongelmien
vuoksi sekä talotekniikan osalta ennen kuin kouluverkkoselvitys etenee
päätöksentekoon.

Sivistyslautakunta, 20.10.2020, § 61
Liitteet

1 Kirkonkulman vanhempainyhdistyksen kirje
2 AURAN KOULUVERKKOSELVITYS_3
Auran Kirkonkulman koulun vanhempainkerho on jättänyt sivistyslautakunnalle
kokoukseen 22.9.2020 päivää aiemmin allekirjoittamansa vetoomuksen koulun
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puolesta.Vetoomuksellaan vanhempainkerho pyytää selvitys- ja kehitysaikaa vuosille
2020 - 2022, jotta päätös Kirkonkulman koulun jatkosta tehtäisiin kuntalaisia
kuunnellen ja kuntastrategiaa noudattaen. Vanhempainkerhon tavoitteena on lisätä
lapsiperheiden määrää Kirkonkulmalla vuoteen 2023 mennessä ja myydä Järykselän
alueen tontit. Kirkonkulman koulun tuloja lisätään vuokratuotoilla ja
hankerahoituksella.Vanhempainkerhon kirje on liitteenä.
Kuulutus kouluverkkoselvityksestä julkaistiin viikolla 40 kunnan internet-sivulla, some-
kanavilla sekä Auranmaan viikkolehdessä. Samalla viikolla kaikkien koululaisten
vanhemmille ja varhaiskasvatuksen asiakkaille lähetettiin tiedote Wilman kautta.
Lapsivaikutusten arviointia tehtiin rehtori Ville Koukin, varhaiskasvatuspäällikkö Anita
Peltosen ja sivistysjohtaja Tuija Pellosmaan yhteistyöllä. Kaikille viisi-vuotiaiden
ja esiopetuksen oppilaiden vanhemmille sekä ala-koulun oppilaille lähetettiin
Webropol-kysely viikolla 41. Alle kouluikäisten kyselyyn vastasi 19 % kyselyn saajista,
mutta alakoululaisten kyselyyn vastasi vain kahdeksan oppilasta 322:sta.
Kouluverkkoselvitysluonnoksen tilannetta käydään kokouksessa tarkemmin läpi.
Luonnoksen lokakuun versio on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta päättää pyytää lausunnot kouluverkkoselvityksestä
nuorisovaltuustolta, perusturvalautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä
lautakunnalta 30.11.2020 mennessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että tekninen johtaja Kari Tuohi oli kokouksessa kuultavana
tämän pykälän käsittelyn aikana.

Perusturvalautakunta, 11.11.2020, § 91
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Liitteet

1 AURAN KOULUVERKKOSELVITYS_3
Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.6.2020 edellyttänyt sivistyslautakunnalta
kouluverkkoselvityksen laatimista vuoden 2021 alkuunmennessä. Aurassa
kouluverkoista päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus tekee päätösehdotuksensa
kouluverkkoselvityksestä kunnanvaltuustolle. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan
20.10.2020 pyytää lausunnot liitteenä olevasta kouluverkkoselvityksestä
nuorisovaltuustolta, perusturvalautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä
lautakunnalta 30.11.2020 mennessä.
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Ehdotus
Esittelijä: Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja
Perusturvalautakunta tutustuu tehtyyn kouluverkkoselvitykseen, ja antaa lausuntonsa
sivistyslautakunnan pyynnöstä liitteenä olevasta kouluverkkoselvityksestä, joka
kuitenkin vielä on luonnos.
Sosiaalijohtaja esittää päätösehdotuksensa kokouksessa.
Päätös
Sosiaalijohtaja esitti päätösehdotuksensa kokouksessa seuraavasti:
Pyydettynä lausuntona perusturvalautakunta esittää sivistyslautakunnalle seuraavaa:
Lapsivaikutusten (LAVA) arvioinnista:
Työryhmä on selvityksessään tehnyt Kirkonkulman lakkauttamiseen liittyvän
SWOT-analyysin, jossa perusturvalautakunnan kannanoton mielestä on hyvin
arvioitu koulun lakkauttamisen aiheuttamat hyvät ja huonot puolet.
Lapsivaikutusten arvioinnissa ei kuitenkaan ilmene onko Kirkonkulman oppilaita
tarkoitus osallistaa tai kuulla koulun lakkauttamisasiassa. Kuitenkin voidaan
olettaa, että oppilaiden suurimmat huolenaiheet liittyisivät pitenevään
koulumatkaan, ja sitä myöten piteneviin koulupäiviin. Pienen koulun hyvinä
puolina nähdään yleisesti vahva yhteisöllisyys ja mahdollisuus puuttua
ongelmatilanteisiin, kuten kiusaamiseen, nopeasti.
Kyläläisille koululla on sosiaalista merkitystä kyläyhteisölle, ja koululla
on merkitystä kylän vetovoimaisuudelle.
Käyttöastetta parantamalla ja lisäämällä yhteistyötä yhtenäiskoulun ja
Kirkonkulman kesken voitaisiin saavuttaa nykyiselläkin
kouluverkolla taloudellista etua.
Kouluverkkoselvityksessä voitaisiin määritellä, että Kirkonkulman koulu
lakkautetaan, kun koulun oppilasmäärä alittaa 38 oppilasta.
Perusturvalautakunta hyväksyi sosiaalijohtajan kokouksessa esittämän
päätösehdotuksen.

Sivistyslautakunta, 08.12.2020, § 72
Liitteet

1 Kouluverkkkoselvitys
2 Kouluverkkkoselvitys
3 Kirkonkulman vanhempainyhdistyksen kirje
4 Kouluverkkkoselvitys
5 Kouluverkkkoselvitys
6 ari haanperä.pdf
7 arvo laakso.pdf
8 Pöytäkirjan ote-Vapaa-aikalautakunta - 24.11.2020, klo 17 00.pdf
9 adressin saate
10 nuorisovaltuusto.pdf
11 Pöytäkirjan ote-Tekninen lautakunta - 26.11.2020, klo 18_01 (1)
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12 AURAN KOULUVERKKOSELVITYS_3xx
Kunnan tulee varata riittävät vaikutusmahdollisuudet asiaan osallisille ennen
kouluverkkoa koskevaa päätöksentekoa. Kouluverkkoselvityksen vireilletulosta,
käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista on annettava ennen päätöksentekoa riittävästi
tietoa. Lisäksi asian osallisille on varattava mahdollisuus mielipiteiden jättämiseen.
Sivistyslautakunta päätti, että kouluverkkoa koskeva asian käsittely on julkista ja
avointa alusta lähtien. Näin asiaan osallisilla on ollut todelliset vaikutusmahdollisuudet
asian valmisteluun ja käsittelyyn. Kouluverkkoselvityksen luonnos julkaistiin jo
syyskuussa lautakunnan kokouskutsun yhteydessä. Kouluverkkoselvityksen
tekemiseen ja vireilletuloon liittyvä kuulutus oli kunnan internetsivulla 29.9.2020
alkaen ja kahteen otteeseen Auranmaan viikkolehdessä. Kuulutuksen yhteydessä on
ollut suorat puhelinnumerot selvitystä aktiivisesti tekeville henkilöille. Selvityksen
luonnosta on täydennetty kuulutussivulle. Kouluverkkoselvityksen kuulemistilaisuus
pidettiin OP-areenalla 21.10.2020. Tilaisuuteen osallistui 43 henkilöä. Kuntayhtymän
johtavan lääkärin ohjeistuksen mukana tilaisuuteen olisi voinut osallistua maskia
käyttäen 200 henkilöä. Tilaisuuteen otettiin ennakkoilmoittautumiset
Koronapandemian vuoksi. Ilmoittautua sai suoraan kunnan verkkosivun kautta tai
soittamalla kunnan keskusnumeroon. Mielipiteitä kouluverkkoselvityksestä on
pyydetty 15.11.2020 mennessä.
Nuorisovaltuusto, perusturvalautakunta, vapaa-aikalautakunta ja tekninen lautakunta
ovat käsitelleet kouluverkkoselvitystä kokouksissaan. Määräaikaan mennessä saapui
kaksi yksityisen henkilön kannanottoa ja Kirkonkulman koulun
vanhempainyhdistyksen keräämä adressi. Adressin on allekirjoittanut 320 auralaista
henkilöä. Kirkonkulman koulun henkilöstön ja sivistystoimen toimialajohtajan
välisessä keskustelussa (16.11.2020) käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja koulun
kehittämiseksi, samoin OAJ:n pääluottamusmiehen ja kunnan yhteistyöryhmän
edustajien välisessä epävirallisessa keskustelussa (17.11.2020).
Lapsivaikutuksia päätettiin arvioida kyselyllä, joka suunnattiin kaikille 5 - 6 -vuotiaille
sekä alakoululaisille. Alakoululaisten kyselylinkki ei ollut ensimmäisellellä kerralla
lähtenyt yhtenäiskoulun oppilaille. Linkki laitettiin uudelleen auki, jonka jälkeen
vastauksia saatiin lisää myös Kirkonkulman lapsilta. Vastauksia saatiin yhteensä 133.
Kivan koulun tunnusmerkeistä kaverit ovat tärkein asia lähes kaikille vastanneista.
Perusturvalautakunnan päätös sisältää ehdotuksen nykyisten koulujen toiminnan
tehostamisesta ja Kirkonkulman koulun lakkauttamisesta mikäli oppilasmäärä putoaa
alle 38 oppilaan.
Vapaa-aikalautakunta on antanut seuraavanlaisen lausunnon:
"Vapaa-aikalautakunnan mukaan koulun mahdollisella lakkauttamisella on vaikutuksia
harrastus- ja liikuntamahdollisuuksiin Kirkonkulman alueella. Keskusta-alueen tilojen
käyttö ainakin rajoittuisi.
Vapaa-aikalautakunta toivoo, ettei lisätä nuorten mahdollista pahoinvointia
muutospäätösten tekemisellä poikkeusaikoina tai välittömästi niiden jälkeen ennen
kuin tilanne on normalisoitunut. Toivotaan, että otetaan huomioon nuorten
lisääntynyt oireilu päätöksiä tehdessä."
Tekninen lautakunta on antanut seuraavanlaisen lausunnon:
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"Mikäli kirkonkulman koulu suljetaan korvaavien luokkatilojen kustannuksista pitäisi
esittää kustannusarvio.
- Kirkonkulman koulun sulkemisen ja neljän muun vaihtoehdon lisäksi pitäisi selvittää
muita vaihtoehtoja säästöjen saamiseksi.
- Kirkonkulman koulun mahdollinen sulkeminen saattaa vaikuttaa Järykselän alueen
tonttien myyntiin, mikä tulisi myös huomioida päätöstä tehdessä ja laskelmissa.
- Kivikoulun tämän hetkinen kunto pitää selvittää laajemmin, ennen kun
kouluverkkoselvityksen työryhmä tekee asiasta päätösehdotuksen."
Kouluverkkoselvityksen työryhmä on päätynyt esittämään yksimielisenä
mielipiteenään:
ESIOPETUS: Työryhmä ottaa lausunnossaan huomioon lasten lukumäärien
kehitysarviot tulevina vuosina, kunnan taloudellisen tilanteen, lasten edun, kunnan
elinvoimaisuuden kehittymisen ja yritysten tasa-arvoisen kohtelun. Tulevat ikäluokat
mahtuvat hyvin kunnan omaan esiopetusyksikköön, jossa toimisi kaksi alle 20 lapsen
ryhmää ja yksi pienennetty ryhmä. Poikkeuksena on vuosi 2021, jolloin
esiopetusikäisiä on paljon, mutta toiminta pystytään silti järjestämään turvallisesti.
Koska esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa, on selkeää, että kunta vastaa
toiminnasta. Täten työryhmä ehdottaa, että Auran kunnassa esiopetus järjestetään
jatkossa kunnan omassa toiminnassa.
PERUSOPETUS: Työryhmä ottaa huomioon lausunnossaan lasten lukumäärien
kehitysarviot tulevina vuosina, kunnan taloudellisen tilanteen, lasten edun ja kunnan
elinvoimaisuuden kehittymisen. Työryhmä näkee, että kouluverkkoa voidaan muuttaa
toimimaan selvityksen vaihtoehdon viisi mukaisesti. Karviaisen suunnan lapset
osoitetaan syksystä 2021 alkaen Kirkonkulmalle lähikouluun. Tämä lisää Kirkonkulman
oppilasmäärää vuosittain 1-4 lapsella. Mikäli Kirkonkulman koulun oppilasmäärä
alittaa 40 oppilasta, lakkautetaan koulu seuraavan parittoman vuoden syksyllä
vuorokurssijärjestelmä huomioiden. Oppilasmäärä tarkistetaan vuosittain
marraskuun kunnanhallituksessa ja viedään tarvittaessa joulukuun valtuustoon.
Tällöin saadaan riittävä aika koulujen yhdistämisen valmisteluun.
Saapuneet asiakirjat ja kouluverkkoselvitys ovat liitteissä. Kiinteistöjen
kuntoselvitykset ovat oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
1. esiopetus järjestetään jatkossa kunnan omassa toiminnassa
2. koulupiirin raja muodostetaan siten, että Karviaisen suunnan lapset käyvät
alakoulua vuoden 2021 syksystä alkaen Kirkonkulman koulussa
3. Kirkonkulman koulun kehittämiseksi valitaan selvityksen vaihtoehto numero 5
4. mikäli oppilasmäärä laskee alle 40 oppilaan tai mikäli yhtenäiskoulun oppilasmäärä
laskee niin merkittävästi, että luokkakoot kaksisarjaisina ovat alle 16 lasta,
Kirkonkulman koulu lakkautetaan seuraavana parittoman vuoden syksynä.
Päätös
Käsittely: Juhani Yli-Pohja ehdotti ja Heidi Rajakangas kannatti, että puheenjohtaja on
asian käsittelyssä esteellinen, koska hänen lapsensa käyvät Kirkonkulman koulua. JAA
on äänestyksessä, että puheenjohtaja on esteellinen ja EI on äänestyksessä ei
esteellinen.
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Äänestys:
Sanna Laine JAA
Heidi Rajakangas JAA
Juhani Yli-Pohja JAA
Kimmo Rantala JAA
Ari-Pekka Haapanen EI
Maria Sundqvist EI
Pöytäkirjaan merkittiin, että lautakunta päätti, että puheenjohtaja Kalle Isotalo on
esteellinen (intressijäävi) käsittelemään asiaa. Tämän pykälän kohdalla
puheenjohtajana toimi Heidi Rajakangas.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Ari-Pekka Haapanen ehdotti, että jos Kirkonkulman koulu
lakkautetaan, niin se lakkautetaan aikaisintaan vuonna 2025. Ehdotusta ei kannatttu.
Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 73
Auran kunnan koulukuljetusperiaatteet lukuvuodesta 2021-2022 alkaen
AurDno-2020-509
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Kouki
ville.kouki@aura.fi
Rehtori
Liitteet

1 Auran kunnan koulukyytiperiaatteet 2020
Auran kunnan koulukuljetusperiaattet ovat päivityksen tarpeessa. Rehtori on
valmistellut uudet koulukuljetusperiaatteet, jotka ovat päätöksenteon liitteenä.
Lautakunnan tulee kiinnittää huomio eteenkin kahteen seikkaan:
1. Onko jatkossa vain yksi yhteinen matkaperuste koulukuljetukselle (5km) vai
kuljetetaanko esioppilaat ja alakoulun luokilla 1-2 yli kolmen kilometrin päästä
kouluun kuten tähänkin asti?
2. Muutetaanko tie numero yhdeksän vaaralliseksi vain alakoulun oppilaille?
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisesti koulukuljetusperiaatteet. Uusi
sääntö tulee voimaan 1.8.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 74
Rehtorin viranhaltijapäätökset
AurDno-2020-510
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Kouki
ville.kouki@aura.fi
Rehtori
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 hallintosäännön 32 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen
käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja
tai kunnanjohtaja.
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.
13. Valitse määräaikaiseksi erityisluokanopettajaksi KM Janne Svärdin ajalle 25.11.2020
- 5.6.2021
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivityslautakunta ei käytä otto-oikeutta asiassa.
Päätös
Lautakunta päätti, että se ei käytä otto-oikeutta.
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§ 75
Koulun tilojen vuokrausta koskeva hinnoittelu ja tästä vapautetut tahot
AurDno-2020-511
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Kouki
ville.kouki@aura.fi
Rehtori
Liitteet

1 Uudet hinnat koululle.docx
Verkkojulkisuus rajoitettu
Auran yhtenäiskoulua koskevissa tilavuokrauksissa on ollut epätarkkuutta johtuen
mm. alv-kannan muutoksista. Näitä ohjeita ei ole päivitetty, joten ne on nyt syytä
päivittää ja käydä läpi. Liitteessä on ehdotus uusiksi hinnoiksi.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy uudet hinnat ja ohjeet vapautetuista tahoista.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteeseen lisätään alv-otsikko
selkiyttämään hintoja.
Tiedoksi
Anna Helsten, Kirsi Kulmala, Tuula Matilainen, Juho Karisaari, Jasmin Broman, Silja
Aalto, Arja Kima, Kari Tuohi
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Sivistyslautakunta, § 67,20.10.2020
Sivistyslautakunta, § 76, 08.12.2020
§ 76
Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjan päivitys 1.1.2021
AurDno-2020-444
Sivistyslautakunta, 20.10.2020, § 67
Valmistelijat / lisätiedot:
Anita Peltonen
anita.peltonen@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 Sääntökirja 010121korjattu.pdf
2 Sääntökirja 010121.docx
Palvelusetelien sääntökirjaan on tarpeellista tehdä joitakin muutoksia mm. 1.8.2020
voimaan tulleen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen poistamisen
vuoksi.
Sääntökirjaan on lisätty maininta, että asiakas voidaan ohjata kunnalliseen palveluun,
jos omassa toiminnassa on soveltuva, vapaa varhaiskasvatuspaikka. Sääntökirjaan on
myös täsmennetty kolmenkymmenen päivän poissaolosääntöä, palvelusetelin arvon
korjaamista takautuvasti sekä palveluntuottajan velvollisuutta tiedottaa
irtisanomiskäytännöistään. Viittaus varhaiskasvatusoikeuden rajoittamiseen on
poistettu.

Liitteenä sääntökirja sekä korjauksilla, että korjattuna versiona.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy päivitetyn Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen
sääntökirjan niin, että sen voimassaolo alkaa 1.1.2021
Päätös
Päätettiin yksimielisesti palauttaa valmisteluun.

Sivistyslautakunta, 08.12.2020, § 76
Valmistelija / lisätiedot:
Anita Peltonen
anita.peltonen@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 Sääntökirja 010121 versio2.docx
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Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 20.10.2020 palauttaa
Palvelusetelisääntökirjan uuteen valmisteluun.
Sääntökirjasta on poistettu varhaiskasvatusoikeuden rajaus sekä viittaukset
esiopetukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan varhaiskasvatuksen
palvelusetelisääntökirjan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Anita Peltonen, Hanna Stenbom, Päiväkoti Touhutasku, Päiväkoti Kurki
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Muut asiat
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Muutoksenhakukielto
§69, §70, §72, §73, §77
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§74, §75, §76
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
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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.

