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Hertteli Anni
Alatalo Ilona
Elgland Niina
Humalajoki Tapani
Tamminen Mikko

Klo
18:10 - 21:00
18:10 - 21:00
18:10 - 21:00
18:10 - 21:00
18:10 - 21:00

MUU

Siironen Mirja
Riihimäki Anni

18:10 - 21:00 kh:n edustaja
18:10 - 21:00 esittelijä

POISSA

Isomöttönen Antti
Jänkä Jussi
Louhula Matti
Laajala Lauri

LÄSNÄ

Tehtävä
vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

pj.
jäsen
kh:n pj.
kunnanjohtaja

KÄSITELLYT ASIAT 36 - 44
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALKokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
TAISUUS
ALLEKIRJOITUKSET
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti.
Anni Hertteli
Anni Riihimäki
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niina Elgland ja Tapani Humalajoki
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on
allekirjoitettu sähköisesti .
PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirjan tarkastus

Tämä pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuille 22.12.2021 .
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15.12.2021

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN
Sivila § 36

Valmistelija sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com.

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus voi käyttää otto-oikeutta alaisensa
viranhaltijan päätöksiin.
Otto-oikeutta pitää lain mukaan käyttää viimeistään sen ajan kuluessa, jossa
oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (Kuntalaki 134 §).
Hallintosäännön 64 §:n mukaan päätöspöytäkirjaa pitävä viranhaltija toimittaa
lautakunnalle,
johtokunnalle
tai
kunnanhallitukselle
luettelon
tekemistään
viranomaispäätöksistään lautakunnan, johtokunnan tai kunnanhallituksen seuraavaan
kokoukseen otto-oikeuden käytön ratkaisemista varten niiltä osin kuin ne eivät ole
ristiriidassa kuntalain 92 §:n 5 mom. kanssa.
Seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 5.11.2021 - 8.12.2021 jaetuissa asiakirjoissa:
 sivistysjohtaja
 alakoulujen rehtori
 yläkoulun ja lukion rehtori
 kirjastonjohtaja
 varhaiskasvatusjohtaja
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303,
anni.riihimaki@perho.com.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset
8.12.2021, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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MÄÄRÄAIKAISEN OHJAAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA SEN TÄYTTÖ
Sivila § 25

Valmistelija sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com.

Perhon kunnan varhaiskasvatuksessa on tarve henkilökohtaiselle ohjaajalle
kuntouttavaan varhaiskasvatukseen 15.11.2021 - 31.10.2022 väliseksi ajaksi. Kunnan
rekrytointiohjeen mukaisesti on laadittu hakuilmoitus sekä arviointilomake lautakunnan
hyväksyttäväksi.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303,
anni.riihimaki@perho.com.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää
1.
anoa
kunnanhallitukselta
täyttölupaa
varhaiskasvatukseen ajalle 15.11.2021 - 31.10.2022.

määräaikaiselle

ohjaajalle

2. hyväksyä laaditun rekrytointi-ilmoituksen ja arviointilomakkeen
3. hyväksyä haastattelutyöryhmään vt. sivistysjohtajan ja varhaiskasvatusjohtajan sekä
lautakunnan jäsenet Ilona Alatalon ja Anni Herttelin.
4. että rekrytointiprosessi käynnistetään välittömästi sen jälkeen, mikäli kunnanhallitus
myöntää määräaikaisen ohjaajan täyttöluvan.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Khall § 286

Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Hallintosäännön 36 §:n mukaan kunnanhallitus päättää toimien ja virkojen
perustamisesta enintään talousarviovuodeksi kerrallaan (määräaikaiset työ- ja
virkasuhteet).
Ohjaajan toimen määräaikaisuuden peruste on tuentarvitsijan kuntoutussuunnitelma.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. perustaa varhaiskasvatukseen määräaikaisen ohjaajan toimen 15.11.2021 31.10.2022 väliselle ajalle
2. myöntää sivistyslautakunnalle täyttöluvan määräaikaisen ohjaajan toimeen
varhaiskasvatuksessa
3. edellyttää, että sivistysjohtaja ja varhaiskasvatusjohtaja selvittävät ja hyödyntävät
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käytettävissä olevan ulkopuolisen rahoituksen kustannusten kattamisessa.
Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

---

-----

Khall § 298

Valmistelija hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. perustaa varhaiskasvatukseen määräaikaisen ohjaajan toimen 15.11.2021 31.10.2022 väliselle ajalle,
2. myöntää sivistyslautakunnalle
varhaiskasvatuksessa ja

täyttöluvan

määräaikaisen

ohjaajan

toimeen

3. edellyttää, että sivistysjohtaja ja varhaiskasvatusjohtaja selvittävät ja hyödyntävät
käytettävissä olevan ulkopuolisen rahoituksen kustannusten kattamisessa.
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Sivila § 37

Valmistelija sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com.

Perhon kunnan varhaiskasvatuksessa on edelleen tarve henkilökohtaiselle ohjaajalle
kuntouttavaan toimintaan määräaikaisesti 15.11.2021 - 31.10.2022. Tilanteeseen on
tullut muutoksia edellisen käsittelykerran jälkeen, josta sivistysjohtaja antaa
tilannekuvan kokouksessa. Määräaikaisen ohjaajan tarve ei ole ollut tiedossa
talousarvion valmisteluvaiheessa ja sen vuoksi määrärahaa ei ole varattu vuodelle
2022. Kunnan on järjestettävä palvelut (3.4.1987/380) laki vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista §8 perusteella. Kunnan on myös huomioitava
(13.7.2018/540) varhaiskasvatuslain §25 mukainen riittävä henkilöstö.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303,
anni.riihimaki@perho.com.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää
1. anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa varhaiskasvatukseen määräaikaisen ohjaajan
toimeen 1.1. 2022 - 31.10.2022.
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2. hyväksyä laaditun rekrytointi-ilmoituksen ja arviointilomakkeen
3. hyväksyä haastattelutyöryhmään sivistysjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan sekä
lautakunnan jäsenet Ilona Alatalon ja Anni Herttelin.
4. rekrytointiprosessi käynnistetään välittömästi sen jälkeen, mikäli kunnanhallitus
myöntää määräaikaisen ohjaajan täyttöluvan.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖ
Sivila § 29

Valmistelija sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com,
varhaiskasvatusjohtaja
Saara-Maija
Kalliokoski,
puh.
040
0760
472,
saara-maija.kalliokoski@perho.com

Perhon varhaiskasvatuksessa on ollut kaksi määräaikaista varhaiskasvatuksen
lastenhoitajan tointa jo muutaman vuoden ajan, ja näiden tarve jatkuu edelleenkin
tulevina vuosina. Lisäksi Mäntymetsän päiväkodin avauduttua syyskuussa 2021, tuli
tarve avata myös päiväkodin jakoryhmätilaksi aluksi ajateltu päiväkotiryhmä, koska
tarve päivähoitopaikoille kasvoi oletettua enemmän. Näkymänä on, että uusia
hoitopaikkoja haetaan ja tarvitaan myös jatkossa, tasaisin väliajoin. Näin ollen on
tarpeen hakea täyttöluvat kolmen toistaiseksi voimassa olevan varhaiskasvatuksen
lastenhoitajan toimen täyttämiseksi Perhon kunnan rekrytointiprosessin mukaisesti.
Talousarvioesityksessä 2022 on otettu huomioon määrärahat toimille.
Perhon varhaiskasvatuksessa on valmiiksi perustetut lastenhoitajapaikat kolmelle
varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle. Aiempien työntekijöiden eläköidyttyä, paikkoja ei
ole täytetty toistaiseksi voimassa olevina. Näin ollen varhaiskasvatuksella ei ole tarvetta
perustaa uusia lastenhoitajan toimia.
Pisteytysluonnos ja rekrytointi-ilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303,
anni.riihimaki@perho.com, varhaiskasvatusjohtaja Saara-Maija Kalliokoski, puh. 040 0760 472,
saara-maija.kalliokoski@perho.com

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää
1. anoa täyttöluvan kolmelle varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimelle 1.1.2022
alkaen.
2. hyväksyä toimien rekrytointi-ilmoituksen ja pistetysluonnoksen.
3.
että
pisteytykseen
ja
haastatteluun
osallistuvat
varhaiskasvatusjohtaja ja kaksi sivistyslautakunnan jäsentä.

sivistysjohtaja,

4. että rekrytointiprosessi käynnistetään välittömästi sen jälkeen, kun kunnanhallitus
myöntää niille täyttöluvan.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Khall § 308

Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Perhon kunnan hallintosäännön 41 §:ssä määrätään palvelussuhteeseen ottamisesta,
ja sen mukaan lautakunnat valitsevat alaisensa vastuualueen viranhaltijat ja
toimihenkilöt.
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Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien
talousarvioesityksessä vuodelle 2022.
Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

5/2021

kunnanjohtaja

toimet
Lauri

on

huomioitu

Laajala,

puh.

sivistyslautakunnan
0400

517

380

tai

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää sivistyslautakunnalle täyttöluvan kolmeen toistaiseksi
voimassa olevaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen 1.1.2022 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

---

-----

Sivila § 38

Valmistelija sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com,
Varhaiskasvatusjohtaja
Saara-Maija
Kalliokoski,
p.
040
076
0472,
saara-maija.kalliokoski@perho.com

Perhon kunnassa on ollut avoimessa haussa kolme toistaiseksi voimassa olevaa
lastenhoitajan tointa alkaen 1.1.2022. Hakuaika toimiin päättyi 7.12.2021 klo 12.00.
Lastenhoitajien sijoituspaikat on Mäntymetsän Päiväkodissa, joista kahden
lastenhoitajan ensisijainen sijoituspaikka on vuorohoitoryhmässä ja yhden
lastenhoitajan ensisijainen sijoituspaikka tavallisessa päiväkotiryhmässä.
Lastenhoitajien toistaiseksi voimassa oleviin toimiin tuli 12 hakemusta. Hakemukset
pisteytettiin 7.12.2021. Pisteytyksen perusteella haastatteluun kutsuttiin yhdeksän
hakijaa. Haastattelut pidetään 10.12.2021. Pisteytystyöryhmään osallistuivat
sivistysjohtaja Anni Riihimäki, varhaiskasvatusjohtaja Saara-Maija Kalliokoski ja
sivistyslautakunnan jäsen Anni Hertteli. Antti Isomöttönen oli estynyt osallistumaan
pisteytykseen. Haastattelutyöryhmään kuuluvat edellä mainitut henkilöt.
Haastattelupisteytys laitetaan jaettuihin asiakirjoihin 15.12.2021 mennessä.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303,
anni.riihimaki@perho.com, Varhaiskasvatusjohtaja Saara-Maija Kalliokoski, p. 040 076 0472,
saara-maija.kalliokoski@perho.com

Ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Sivistyslautakunta päättää, että
1. kolmeen toistaiseksi voimassa oleviin lastenhoitajan toimiin valitaan haastattelun ja
pisteytyksen perusteella 1.1.2022 alkaen Jenna Koto, Miia Kivimäki ja Anneliina
Humalajoki.
2. varasijoille valitaan kolme hakijaa: Elina Paananen, Eerika Honkalehto, Aino-Maija
Ylikoski.
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3. koeaika on kuusi (6) kuukautta.
4. toimeen valitun on 29.12.2021 mennessä ilmoitettava toimen vastaanottamisesta ja
esitettävä ennen toimen aloittamista lasten ja nuorten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä
lääkärintodistus terveydentilastaan.
5. sivistyslautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan rekrytoimaan viranhaltijapäätöksillä
mahdolliset sijaisjärjestelyt ajalle 1.1.2022 - 31.7.2022, jotka aiheutuvat tämän
rekrytoinnin valinnoista.
---

-----

Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta

15.12.2021

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 20
§ 39

5/2021

69

13.10.2021
15.12.2021

MÄÄRÄAIKAISEN VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN IRTISANOUTUMINEN JA TÄYTTÖ
Sivila § 20

Valmistelija sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com.

Mäntymetsän päiväkodilla tarvitaan varhaiskasvatuksen opettaja ajalle 1.12.2021 31.7.2022, koska varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen toimeen valittu Heli
Uusitalo on ilmoittanut 8.10.2021 päivätyllä kirjeellään irtisanoutuvansa
määräaikaisesta työsuhteestaan koeajalla (1.8.2021 - 31.7.2022) Mäntymetsän
päiväkodilla 7.10.2021 alkaen.
Kunnan rekrytointi ohjeen mukaisesti on laadittu hakuilmoitus sekä arviointilomake on
oheismateriaaleissa 12.10.2021 lautakunnan hyväksyttäväksi.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303,
anni.riihimaki@perho.com.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä laaditun hakuilmoituksen ja arviointilomakkeen
2. valtuuttaa vt.
rekrytoinnin

sivistysjohtajan käynnistämään varhaiskasvatuksen opettajan

3. nimetä haastatteluryhmään sivistysjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan
sivistyslautakunnasta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:

ja

Hyväksytään muutettu päätösehdotus seuraavasti:
Sivistyslautakunta päättää
1. myöntää eron Heli Uusitalolle 7.10.2021 alkaen.
2. hyväksyä laaditun hakuilmoituksen ja arviointilomakkeen
3. valtuuttaa vt. sivistysjohtajan käynnistämään varhaiskasvatuksen rekrytoinnin
4. Nimetä haastatteluryhmään vt. sivistysjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan
sivistyslautakunnasta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

ja

---

----Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilona Alatalo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 18:20.
-----

Sivila § 39

Valmistelija sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com,
Varhaiskasvatusjohtaja
Saara-Maija
Kalliokoski,
p.
040
076
0472,
saara-maija.kalliokoski@perho.com.

Perhon kunnassa on ollut avoimessa haussa määräaikainen varhaiskasvatuksen
opettajan toimi ajalle 1.1.2022 - 31.7.2022. Hakuaika toimeen päättyi 7.12.2021.
Varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen toimeen tuli yksi hakemus.
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Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303,
anni.riihimaki@perho.com, Varhaiskasvatusjohtaja Saara-Maija Kalliokoski, p. 040 076 0472,
saara-maija.kalliokoski@perho.com

Ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Sivistyslautakunta päättää
1. että, koska varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen toimeen ei tullut
muodollisesti pätevää hakijaa, toimea ei täytetä rekrytoinnin kautta.
2. että, määräaikaisen varhaiskasvatuksen opettajan toimi järjestellään sisäisesti.
3. valtuuttaa sivistysjohtajan palkkaamaan lastenhoitajalle sijaisen 1.1.2022 31.7.2022
väliseksi
ajaksi
lastenhoitajan
siirtyessä
määräaikaiseksi
varhaiskasvatuksen opettajaksi.

---

-----
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15.12.2021

YLÄKOULUN JA LUKION VARAREHTORIN TEHTÄVÄT
Sivila § 40

Valmistelija sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com.

Yläkoulun ja lukion vararehtorin tehtävää hoitanut Reijo Koivisto pyysi saada
vapautuksen vararehtorin tehtävien hoidosta 1.9.2021 alkaen. Yläkoulun ja lukion
vararehtorin tehtävään haettiin sisäisellä haulla uusi henkilö hoitamaan tehtävää.
Opettajakunta valitsi kokouksessaan 8.9.2021 uudeksi yläkoulun ja lukion
vararehtoriksi opinto-ohjaaja Marika Riihimäen 1.9.2021 alkaen. Vararehtorille
maksetaan TVA-korvaus tehtävän hoidosta. Vararehtorin tehtävät on sovittu yhteisesti
rehtori Pirkko Keskitalon aloittaessa työnsä 1.11.2021. Rehtorin ja vararehtorin
työnjako on jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303,
anni.riihimaki@perho.com.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vararehtorin tehtävien järjestelyt yläkoulussa ja
lukiossa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

----Merkittiin, että Anni Hertteli ilmoitti esteellisyydestä (Hallintolaki 28§ 1 mom. ) ja poistui
kokouksesta klo 19:00 tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
--Merkittiin, että kokouksen puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan Tapani
Humalajoki.
--Merkittiin, että Anni Hertteli palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo
19:08.
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OPPIVELVOLLISUUDEN SEURANTA JA VALVONTAPALVELU VALPAS
Sivila § 41

Valmistelija sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com.

Oppivelvollisuuslaki (1214/2020) on vahvistettu 13.12.2020. Oppivelvollisuuslaki ja
perusopetuksen jälkeisen koulutuksen maksuttomuus on astunut voimaan 1.8.2021
alkaen. Perusopetuksen järjestäjän ohjaus ja valvontavastuu sekä sitä koskevat
säädökset ovat tulleet voimaan 1.1.2021 alkaen. Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen
asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat
olleet perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta
alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle
asteelle siirtyviä nuoria.
Opetushallitus on luonut sähköisen työkalu Valpas - palvelun oppivelvollisuuden
seurantaan ja valvontaan ja se on osana Opintopolun kokonaisuutta. Perhon kunnan
hallintosäännön §55 mukaan (kohdat 7-9) sivistysjohtaja vastaa lainmukaisesta
ohjaus- ja valvontavastuusta (oppivelvollisuuslaki 14§).
Valpas - palvelu toimii oppivelvollisuuden valvontavastuun täyttämisen helpottamiseksi.
Valpas - palvelun käyttäjäroolit ja palvelua käyttävät virkailijat jakautuvat
oppivelvollisuuslain eri valvontatehtävien mukaan.
Lisätietona jaetaan oheismateriaaleihin
- Oppivelvollisuuslain luku 3.
- Valpas käyttöoikeusryhmät ja niiden vastuuhenkilöt (sivistysjohtaja, opinto-ohjaaja)
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303,
anni.riihimaki@perho.com.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä oppivelvollisuuden seuranta ja valvontapalvelu
Valpaksen käyttäjäroolien vastuuhenkilöt.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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TIETOONSAATETTAVAT ASIAT
Sivila § 42

Valmistelija sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com.

Sivistyslautakunnalle saatetaan tietoon seuraavaa:
1. Reino Ahosen stipendirahaston perustamisen valmistelutilanne
2. Stipendirahastojen tilannekatsaus
3. Yläkoulun erityisopetuksen järjestelyt kevätlukukaudella 2022
4. Sivistysjohtajan sivutoimilupahakemus kunnanhallitukselle
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303,
anni.riihimaki@perho.com.

Ehdotus:

Merkitään tietoonsaatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
lisättiin kohta 5. kuukausiraportti marraskuu 2021

---

-----
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Sivila § 43

Valmistelija sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com.

Keskustellaan mahdollisesti muista esille nousevista asioista.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303,
anni.riihimaki@perho.com.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi muut mahdolliset asiat
Sivistyslautakunta keskusteli seuraavista asioista:
1. seuraava sivistyslautakunnan kokous on 19.1.2022 klo 18:00
2. sivistystoimen ja valtuuston seminaari mahdollisesti 26.1.2022
3. opettajien puhelimien hankinta sekä niiden käyttöperiaatteet.
5. Sivistysjohtaja tuo käyttöperiaatteet tammikuun lautakunnan kokoukseen.
4. Keskuskoulun ajankohtaiset asiat.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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HENKILÖKOHTAISEN OHJAAJAN TÄYTTÖLUPA-ANOMUS VARHAISKASVATUKSEEN
Sivila § 44

Valmistelija sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303, anni.riihimaki@perho.com.

Perhon kunnan varhaiskasvatuksessa on tarve henkilökohtaiselle ohjaajalle
varhaiskasvatuksessa 1.2.2022 - 31.12.2022. Asiaa on käsitelty sivistyslautakunnassa
13.10.2021 §21 (ei julkinen). Sivistystoimen talousarviossa 2022 on varattu määräraha
tähän määräaikaiseen tehtävään. Perhon kunnan hallintosäännön §36 mukaan
kunnanhallitus päättää toimien ja virkojen perustamisesta enintään talousarviovuodeksi
kerrallaan (määräaikaiset työ- ja virkasuhteet).
Kunnan rekrytointi-ohjeen mukaisesti laadittu hakuilmoitus sekä arviointilomake on
oheismateriaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa sivistysjohtaja Anni Riihimäki, puh. 040 763 2303,
anni.riihimaki@perho.com.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta päättää
1. anoa täyttölupaa kunnanhallitukselta henkilökohtaisen ohjaajan määräaikaiseen
tehtävään varhaiskasvatukseen ajalle 1.2.2022 - 31.12.2022
2. hyväksyä laaditun rekrytointi-ilmoituksen ja arviointilomakkeen
3. hyväksyä haastattelutyöryhmään sivistysjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan ja kaksi
lautakunnan jäsentä.
4. että rekrytointiprosessi käynnistetään välittömästi, mikäli kunnanhallitus myöntää
määräaikaisen ohjaajan täyttöluvan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
---Merkittiin pöytäkirjaan, että tässä rekrytoinnissa lautakunnan jäseninä ovat mukana
Mikko Tamminen ja Tapani Humalajoki.

---

-----
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnalKieltojen perusteet
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
36 - 37, 40 - 43.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
38 - 39
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
PERHON KUNTA
Kirjaamo
PL 20
69951 PERHO
kirjaamo@perho.com
Kirjaamon aukioloaika ma-to klo 9-14:30 ja pe klo 9-14.
Pykälät
38 - 39
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Perhon 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 asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimukse
n muoto ja sisältö

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:




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.
VALITUSOSOITUS
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

(Valitusaika 30 pv päätöksenantopäivästä lukien, tätä päivää lukuunottamatta.)
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Pykälät

Valituksen muoto ja
sisältö

Valitusaika

14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut
enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Lisätietoja:
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan
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