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Jan-Mikael Hakomäki
puheenjohtajana
§111

Henna Kumpula
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Käsitellyt asiat
105 - 111

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastettu kokonaisuudessaan ___/___/____

Tarja Kinnunen

Ninni-Ingrid Kokkonen

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Kaupungin yleisessä tietoverkossa 06.10.2021
Ptk tark.

vara Jyri Tallgren

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta

§ 105

29.09.2021

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
SIVISTYS 29.09.2021 § 105

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

_______
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§ 106

Asialistan hyväksyminen
SIVISTYS 29.09.2021 § 106

Päätösehdotus

Hyväksytään asialista.

Päätös

Hyväksyttiin.

_______
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Pöytäkirjan tarkastus
SIVISTYS 29.09.2021 § 107

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja yksi varatarkastaja.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kinnunen Tarja ja Kokkonen Ninni-Ingrid
sekä varalle Tallgren Jyri.
Hyväksyttiin.

_______
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Viranhaltijoiden pöytäkirjat
SIVISTYS 29.09.2021 § 108

Alla olevassa luettelossa mainitut viranhaltijat ovat jättäneet pöytäkirjat,
jotka ovat nähtävillä kokouksen aikana kokouspaikalla KuntaL:n 92 §:n ja
Tornion kaupungin hallintosäännön 29 ja 30 §:ien mukaisia toimenpiteitä
varten.
Sivistystoimenjohtajan henkilöstöpäätös § 82
Sivistystoimenjohtajan salaiset päätökset § 83-95 ja § 97
Päätösehdotus

Lautakunta ei ota käsittelyyn sivistystoimenjohtajan päätöksiä § 82
ja § 83-95 sekä § 97

Päätös

Hyväksyttiin.

_______
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Varhaiskasvatuspalvelun arviointityöryhmä
SIVISTYS 29.09.2021 § 109
941/12.07.00.00/2021

Valmistelija

Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Keloneva, 0407536231
Varhaiskasvatuslain mukaan kunnat vastaavat varhaiskasvatuksen
järjestämisestä siten, että palvelu täyttää lain edellytykset ja vastaa
kuntalaisten varhaiskasvatukseen liittyviin tarpeisiin.
Varhaiskasvatuksen laadun arviointi on osa Kansallisen koulutuksen
arviointia (Karvi ja Valkea). Varhaiskasvatuksen järjestäjien ja yksityisten
palveluntuottajien tulee laatia indikaattoreiden pohjalta yksityiskohtaisempia kriteerejä, joiden avulla toimintaa on mahdollista arvioida.
Tornion varhaiskasvatuksen painopistealueet 2021-2022 ovat pedagoginen
toiminta ja oppimisympäristöt (lapsi oppii tunnistamaan ja löytämään omat
vahvuutensa) sekä vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri (ryhmän ilmapiiri luodaan turvalliseksi, oppimaan innostavaksi ja välittäväksi.
Arviointityöryhmä seuraa mm. miten edellä mainitut asiat ovat toimikauden
aikana toteutuneet.
Arviointityöryhmä on kokoontunut kahden kuukauden välein. Varhaiskasvatuspäällikkö on kutsunut työryhmän koolle. Työryhmän jäseniä ovat esihenkilöt Raisa Niskala ja Paula Rautio, terveydenhoitaja Heidi Juuso, sosiaalityöntekijä Alisa Lepistö, sivistyslautakunnan jäsen Matti Lankila, Touhulan
esihenkilö Minttu Kangas sekä varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Keloneva.
Työryhmä esittää, että sivistyslautakunta valitsee uuden jäsenen Matti Lankilan tilalle.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta valitsee varhaiskasvatuksen arviointityöryhmään Matti
Lankilan tilalle uuden jäsenen.

Päätös

Keskustelun aikana Birgit Hietanen esitti valittavaksi Ismo Urpilaisen.
Lautakunta päätti yksimielisesti valita varhaiskasvatuksen
arviointityöryhmän lautakunnan edustajaksi Ismo Urpilaisen.
Hyväksyttiin.
_______
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Sivistyslautakunnan talousarvio 2022
SIVISTYS 29.09.2021 § 110
816/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö sekä talous- ja
hallintopäällikkö:
Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeen 7.6.2021 §199.
Ulkoisten tulojen muutosprosentti on vuoden 2022 koko kaupungin osalta
1,25 % ja ulkoisten menojen osalta 2,8 %. Henkilöstökulut huomioidaan
koko kaupungin osalta 1,9%:n korotuksella, lomarahat maksetaan
täysimääräisenä.
Vuoden 2022 sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja
menot perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei
ole tulosvaikutuksista.

Oheismateriaali

Käyttötalouden talousarvioesitys 2022, investointiosa ja toiminnalliset
tavoitteet 2022.

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2022 esitetyssä
muodossaan edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Päätös

Kuntalisästä käydyn keskustelun aikana lautakunnan jäsenet Jyri Tallgren
ja Jan-Mikael Hakomäki tekivät poikkeavan päätösesityksen. Kuntalisää
maksetaan 19 kuukauden ajan, ehtoja muuttamatta. Tuomo Ylikitti kannatti
Tallgrenin ja Hakomäen tekemää päätösesitystä.
Varajäsen Erkki Hurtig teki myös poikkeavan päätösesityksen. Kuntalisää
maksetaan 19 kuukauden ajan, mutta edellytyksistä poistetaan ehto hoitaa
kaikki alle kouluikäiset lapset kotona. Esitys raukesi kannattamattomana.
Myös jäsen Ismo Urpilainen teki muutetun päätösesityksen. Kuntalisä
maksetaan 24 kuukauden ajan 250 euroa kuukaudessa. Sisaruslisä 120
euroa kuukaudessa poistetaan. Edellytyksenä pysyy, että kaikki alle
kouluikäiset lapset tulee hoitaa kotona. Birgit Hietanen kannatti Urpilaisen
tekemää päätösesitystä.
Koska keskustelun aikana oli tehty kaksi (2) pohjaesityksestä poikkeavaa
kannatettua päätösesitystä, oli äänestettävä kumpi poikkeava esitys
menee äänestykseen pohjaesitystä vastaan.
Puheenjohtaja esitti, että ne sivistyslautakunnan jäsenet, jotka kannattavat
Jyri Tallgrenin ja Jan-Mikael Hakomäen tekemää ja Tuomo Ylikitin
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kannattamaa päätösesitystä, äänestävät "jaa", ja ne lautakunnan jäsenet,
jotka kannattavat Ismo Urpilaisen tekemää ja Birgit Hietasen kannattamaa
päätösesitystä, äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin. Nimenhuudon
mukaan suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 "jaa" ääntä (Hakomäki
Jan-Mikael, Kokkonen Ninni-Ingrid, Tallgren Jyri, Vanhala Taava-Tuulia ja
Ylikitti Tuomo) ja 6 "ei" ääntä (Tiensuu Timo, Kinnunen Tarja, Kärenlampi
Toini, Hurtig Erkki, Hietanen Birgit ja Urpilainen Ismo). Täten päätökseksi
oli tullut ottaa äänestykseen pohjaesitystä vastaan Ismo Urpilaisen tekemä
päätösesitys.
Puheenjohtaja esitti, että ne sivistyslautakunnan jäsenet, jotka kannattavat
sivistystoimenjohtajan tekemää pohjaesitystä äänestävät "jaa", ja ne
lautakunnan jäsenet, jotka kannattavat Ismo Urpilaisen tekemää
kannatettua päätösesitystä, äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin.
Nimenhuudon mukaan suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 "jaa" ääntä
(Kokkonen Ninni-Ingrid. Tallgren Jyri ja Vanhala Taava-Tuulia) ja 8 "ei"
ääntä (Tiensuu Timo, Hakomäki Jan-Mikael, Kinnunen Tarja, Kärenlampi
Toini, Hurtig Erkki, Hietanen Birgit, Urpilainen Ismo ja Ylikitti Tuomo), joten
sivistyslautakunnan päätökseksi oli tullut hyväksyä Ismo Urpilaisen tekemä
muutettu päätösesitys.
Pirkkiön koulun opetuksen siirtämisestä käydyn keskustelun aikana
lautakunnan jäsenet Jyri Tallgren ja Jan-Mikael Hakomäki tekivät
poikkeavan päätösesityksen, että Pirkkiön koulun toimintaa ei siirretä
Kokkokankaan ja Hannulan kouluihin 1.8.2022 alkaen. Tuomo Ylikitti
kannatti Tallgrenin ja Hakomäen tekemää päätösesitystä.
Koska keskustelun aikana oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu
päätösesitys, oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että ne
sivistyslautakunnan jäsenet, jotka kannattavat sivistystoimenjohtajan
tekemää pohjaesitystä äänestävät "jaa", ja ne lautakunnan jäsenet, jotka
kannattavat Tallgrenin ja Hakomäen tekemää kannatettua päätösesitystä,
äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin. Nimenhuudon mukaan
suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 "jaa" ääntä (Tiensuu Timo,
Kinnunen Tarja, Kokkonen Ninni-Ingrid, Kärenlampi Toini, Hietanen Birgit
ja Urpilainen Ismo) ja 5 "ei" ääntä (Hakomäki Jan-Mikael, Hurtig Erkki,
Tallgren Jyri, Vanhala Taava-Tuulia ja Ylikitti Tuomo), joten
sivistyslautakunnan päätökseksi oli tullut hyväksyä sivistystoimenjohtajan
tekemä päätösesitys

Hyväksyttiin
_______
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875/01.01.01.01/2021

Salainen asia: JulkiL 6 § (viranomaisen laatima ei-julkinen)
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Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

11

Pöytäkirja

9/2021

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 111
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:
•

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

•

kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 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.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
•
•

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
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päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Käyntiosoite Isokatu 4), 90101 OULU
Puhelin 029 56 42800 (vaihde)
Telekopio 029 56 42841010
Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
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
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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.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tornion kaupungin kirjaamosta.
TORNION SIVISTYSLAUTAKUNTA
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
Puh: 016-43211
Sähköposti: kirjaamo@tornio.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8-15.00.
Pöytäkirja on xx.xx.xxxx viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä / sähköpostilla, joka on
lähetetty xxx
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