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§ 59
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelijat / 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.
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§ 60
Pöytäkirjantarkastus
Valmistelijat / 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 Heidi Rajakangas ja Kimmo Rantala.
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Sivistyslautakunta, § 51,22.09.2020
Sivistyslautakunta, § 61, 20.10.2020
§ 61
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 vanahempianyhdistyksen kirje
2 AURAN KOULUVERKKOSELVITYS_3
Auran Kirkonkulman koulun vanhempainkerho on jättänyt sivistyslautakunnalle
kokoukseen 22.9.2020 päivää aiemmin allekirjoittamansa vetoomuksen koulun
puolesta.Vetoomuksellaan vanhempainkerho pyytää selvitys- ja kehitysaikaa vuosille
2020 - 2022, jotta päätös Kirkonkulman koulun jatkosta tehtäisiin kuntalaisia

Auran kunta
Sivistyslautakunta

Kokouskutsu
19.10.2020

6 (13)

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.
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§ 62
Sairaalakoulusopimuksen hyväksyminen
AurDno-2020-441
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Sairaalakoulusopimus
2 Tku Kiinanmyllyn koulu, opetus
Sairaalakoulun opetuksella tarkoitetaan erikoissairaanhoidon osasto- tai avohoidossa
olevalle esi- tai perusopetuksen oppilaalle annettavaa opetusta, jolla on oppimista ja
koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva
kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan
opetuksesta säädetään perusopetuslaissa.
Auran kunnalla on sopimus opetuksen järjestämisestä Kiinamyllyn koulun
nivelluokassa. Sopimuksen mukaan Turun kaupunki järjestää opetusta oppilaille,
joiden psyykkisten ongelmien vuoksi koulunkäynti on keskeytynyt taivaarassa
keskeytyä. Kiinamyllyn koulun nivelluokan opetus eroaa varsinaisesta
sairaalakoulusta, jossa opetusta annetaan erikoissairaanhoidon osastohoidossa
oleville.Nykyinen sopimus edellyttää päivitystä, jotta se noudattaa paremmin
voimassaolevaa lainsäädäntöä. Sopimus koskee tällä hetkellä ainoastaan nk. avo-
opetuksen järjestämistä, jota tuolloinen perusopetuslaki ei vielä tunnistanut.
Voimassa oleva perusopetuslaki ei kuitenkaan erottele enää ns. sairaalaopetusta
(osasto-opetus) avo-opetuksesta, vaan molemmat kuuluvat perusopetuslain alaiseen
sairaalaopetukseen
Uuden sopimuksen myötä otetaan käyttöön yhdenmukainen laskutus. Kuntia
laskutetaan ainoastaan sairaalaopetuksesta, joka pitää sisällään myös avohoidon
aikaisen opetuksen sekä konsultaation. Laskutus perustuu edeltävän tilinpäätöksen
mukaisiin toteutuneisiin kustannuksiin, jolloin koulupäivän hinta on ennalta tiedossa.
Voimassa oleva sopimus ja uusi sopimus ovat liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy uuden sopimuksen voimaantulevaksi heti ja valtuuttaa
sivistysjohtajan yksin allekirjoittamaan sopimuksen.
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§ 63
Rehtorin otto-oikeusasiat
AurDno-2020-442
Valmistelijat / 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.
12. Valitsen määräaikaiseksi, perhevapaan sijaiseksi, luokanopettajaksi KM Essi
Kedonpään 19.10.2020-5.6.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Lautakunta ei käytä otto-oikeutta asiassa.
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§ 64
Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2020-2021
AurDno-2020-428
Valmistelijat / lisätiedot:
Anita Peltonen
anita.peltonen@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 lukuvuosisuunnitelma 2020-2021 ltk.docx
Lukuvuoden alussa sivistyslautakunta hyväksyy esiopetuksen lukuvuosisuunnitelman.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Lautakunta hyväksyy esiopetuksen lukuvuosissuunnitelman.
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§ 65
Esiopetuksen toimintapäivät 2021-22
AurDno-2020-429
Valmistelijat / lisätiedot:
Anita Peltonen
anita.peltonen@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 työajat 2021-22.xlsx
Sivistyslautakunta on yleensä päättänyt esiopetuksen toimintapäivät. OPH:n ohjeen
mukaisesti maksuttoman esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia eli
keskimäärin neljä tuntia päivässä. Aurassa esiopetuksen toiminta on ajoitettu
perusopetuksen toiminta-aikaan niin, että esiopetusta annetaan 700 tuntia/lukuvuosi.
Ehdotus
Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta päättää Auran esiopetuksen osalta, että lukuvuoden 2021-2022
toiminta-ajat ovat seuraavat:
Syyslukukausi: 16.8.-17.12.2021
syysloma 11.10.-17.10.2021 (viikko 41)
joululoma 18.12.2021-9.1.2022
Kevätlukukausi: 10.1.-25.5.2022
talviloma 21.2.-27.2.2022 (viikko 8)
yhteensä 700 tuntia
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§ 66
Varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet
AurDno-2020-443
Valmistelijat / lisätiedot:
Anita Peltonen
anita.peltonen@aura.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 Periaatteet varhaiskasvatuksen järjestämisestä Auran kunnassa.docx
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.
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§ 67
Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjan päivitys 1.1.2021
AurDno-2020-444
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
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Muut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
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