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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 09.06.2015 36 §

Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan toimen täyttäminen

Dnro D/89/01.01.01.01/2015

Valmistelija/lisätiedot:  Kirjastonjohtaja Aki Rossi  p. (040-126 3278) sähköposti:
etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk Teuvan kunnankirjaston henkilökunta on tällä hetkellä johtaja sekä neljä
kirjastovirkailijaa. Virkailijoista kaksi on vakituisia täysiaikaisia sekä kaksi
osa-aikaista, joista toinen vakituinen ja toinen määräaikainen. Yhteensä
henkilötyövuosia on 4,0.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuosituksissa tode-
taan, että ”laadukkaita palveluja pystytään varmimmin tuottamaan ja jatku-
vasti kehittämään, jos henkilöstömäärä on vähintään 0,8 – 1 henkilötyö-
vuotta / 1000 asukasta.” Teuvalla luku on nyt 0,71.

1.9.2015 jää eläkkeelle vakituisessa täysiaikaisessa toimessa ollut kirjas-
tovirkailija. On ensiarvoisen tärkeää, että kirjasto saa palkata uuden kirjas-
tovirkailijan eläkkeelle siirtyneen tilalle. Ilman uutta virkailijaa henkilöstö-
määrä olisi noin 0,5 htv / 1000 asukasta. Tämä määrä koulutettua henki-
löstöä olisi riittämätön ylläpitämään nykyistä palvelun tasoa.

Uuden virkailijan toimenkuvaan kuuluisi mm. kirjavinkkaus Teuvan alakou-
lulaisille. Vinkkaus on erityisosaamista vaativa tehtävä, ja se on jäänyt pois
kirjaston palvelutarjonnasta, kun sitä hoitanut virkailija siirtyi eläkkeelle ke-
väällä 2014. Lisäksi uusi virkailija ottaisi laajemman vastuun koulujen ja
varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallituksel-
le lupapyynnön, että kirjastovirkailijan avoimeksi jäävään toimeen saa ha-
kea avoimella haulla uutta kirjastoammattilaista. Sivistyslautakunta määrit-
telee myöhemmin tarkemmat kelpoisuusehdot. Toimi täytettäisiin 1.9.2015
alkaen.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Keskustelun kuluessa valmistelija teki tarkennetun esityksen seuraavas-
ti:

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lupapyynnön, että
kirjastovirkailijan toimen voi julistaa auki vakinaista täyttämistä varten
1.9.2015 lukien.

Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin.
_________

 Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 09.06.2015 36 §

Khall 20.4.2015 § 97

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.

Päätös:  Hyväksyttiin.
_________

Sivistysltk 9.6.2015 Valmistelija/lisätiedot:  Kirjastonjohtaja Aki Rossi  p. (040-126 3278) sähköposti:
etunimi.sukunimi@teuva.fi

Kirjastovirkailijan toimi on ollut haettavana ajalla 4.5. – 29.5.2015. Ilmoitus
on julkaistu kunnan nettisivuilla, Mol:ssa ja  kirjastot.fi/ammattikalenteri.

Määräaikaan mennessä tuli yhteensä 38 hakemusta, joista 28 pätevää:

Aho Kati
Borén Helmi
Heikkilä Maria
Hiltunen Minna
Hukkanen Sari
Jalonen Elina
Järvelä Juha
Järviluoma Marika
Järviniemi-Hemminki Heli
Karlström Nina
Keskitalo Merja
Kiviluoma Marika
Koivuluoma Maria
Koivisto Kati
Koivumäki Janne
Korkea-Aho Taina
Kuorikoski Henna
Kyllönen Helena
Lehtonen Helena
Lukkarinen Ossi
Matinolli Eeva-Liisa
Meriö Elina
Mäkelä Anita
Mäki-Kala Mirka
Nevala Anna-Kaisa
Niska Marja
Ojala Heidi
Pehkonen Pekka
Pitkäranta Maarit
Saarijärvi Jonna
Salmela Kari
Seppälä Johanna
Sulosalmi Laura
Tapola Noora
Tossavainen Oula
Tuomola Kaarina
Uusimäki Henna
Venäläinen Seija
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 09.06.2015 36§

Yhteenveto hakijoista toimitetaan kokouksessa ja alkuperäiset hakuasiakir-
jat on nähtävillä kokouksessa.

Sivistysjohtaja: Ehdotus: Esitys haastatteluihin kutsuttavista esitetään kokouksessa.

Haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat:

Pehkonen Pekka
Heikkilä Maria
Hukkanen Sari
Niska Marja
Kuorikoski Henna
Koivisto Kati
Saarijärvi Jonna
Koivuluoma Maria

Haastattelut suoritetaan Kulttuuritalo Orrelassa ti 23.6.2015 alkaen klo
15.00, haastattelijoina toimivat sivistyslautakunta, kirjastonjohtaja ja sivis-
tysjohtaja.

Päätös: Hyväksyttiin.
_________

Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 09.06.2015 37 §

Kirjaston aukioloajat kesällä

Dnro D/170/00.01.02/2015

Valmistelija / lisätiedot: kirjastonjohtaja Aki Rossi, puh. 040-126 3278
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk Teuvan kunnan hallintosäännön 19 § 9 mom. mukaan sivistyslautakunta
päättää kirjaston aukioloajoista. Kirjasto on nykyisten aukioloaikojen mu-
kaan avoinna ma-to klo 12-19 ja pe klo 12-17. Arkipyhien aattoina klo 10-
15. Aukioloajat ovat samat läpi vuoden.

Kesä- ja heinäkuun asiakas- ja lainamäärät ovat merkittävästi pienempiä
kuin muina kuukausina. Kesäaikaan viikon edetessä klo 17:00 jälkeen teh-
tävät lainat vähenevät selkeästi. Kesä-heinäkuussa 2014 keskiviikkoisin ja
torstaisin klo 17-19 lainojen osuus oli noin 65 % keskimääräisestä koko vii-
kon saman ajankohdan lainamäärästä. Yksittäisten lainojen määrä (yht.
516 lainaa) klo 17-19 oli keskiviikko - torstai välillä noin puolet vähemmän
kuin maanantain ja tiistain lainat (yht. 1092 lainaa). Kts. liite.

Kirjaston henkilökuntavähennysten, kesäsijaisten määrärahavähennysten,
kahden työntekijän osa-aikaisuuden sekä runsaiden vuosilomien vuoksi ke-
sällä henkilökuntaa on vähemmän töissä kuin talvella. Tästä johtuen kesä-
kuukausina voi tulla useiden perättäisten viikkojen jaksoja, jolloin töissä on
vain kolme henkilöä yhtä aikaa. Ilta-aamuvuorojen jaksottamista ei voi teh-
dä normaalisti ja sama työntekijä voi joutua olemaan iltavuorossa pidempiä
jaksoja putkeen. Jos yksi työssä olevista henkilöistä on kirjastonjohtaja, on
hänen osallistuttava enemmän myös virkailijoille kuuluviin tehtäviin, joko il-
ta- tai aamuvuorossa. Tämä vaikuttaa suoraan heikentävästi johtajalle kuu-
luvien tehtävien hoitamiseen.

Kesäaika on kirjaston hiljaisimmista vuodenajoista lainauksen sekä kävijä-
määrän suhteen. Tästä syystä väliaikaiset ja lyhyet poikkeukselliset au-
kioloajat eivät aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asiakkaille ja edesauttaisivat
henkilökunnan työssä viihtymistä ja jaksamista. Lisäksi vähäisemmän hen-
kilöstömäärän työpanos tulisi tehokkaammin hyödynnettyä päiväsaikaa.
Myös paine ottaa useampia kesäsijaisia olisi pienempi.

Iltavuorojen määriä voisi vähentää ja työntekoa tehostaa siten, että kirjas-
tonjohtajalla olisi mahdollisuus oman harkinnan ja kirjaston tarpeen mukaan
muuttaa kirjaston aukioloaikoja kesä- ja heinäkuussa viranhaltijapäätöksel-
lä. Jos henkilökuntaa on riittävästi kesäaikaankin tai henkilökunnan vähyys
on lyhytaikaista, aukioloaikoja ei välttämättä tarvitse muuttaa.

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiakkaille aina kirjaston tiloissa sekä
verkossa. Merkittävistä muutoksista voidaan ilmoittaa myös Tejukassa. Ke-
sän työvuorolistat tehdään yleensä hyvissä ajoin ja kerralla koko kesän yli,
joten muutokset ovat tiedossa kesän osalta jo keväällä.

Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta päättää antaa kirjastonjohtajalle
pysyvät valtuudet muokata oman harkinnan ja kirjaston tarpeen mukaan vi-
ranhaltijapäätöksellä kirjaston kesäaukioloaikoja sopiviksi kulloinkin käytet-
tävissä olevien henkilöstöresurssien mukaan, kunnes kyseisen vuoden ke-
sälomakausi on päättynyt.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 09.06.2015 37 §

Sivistysjohtaja: Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Päätös: Keskustelun jälkeen hyväksyttiin.
_________

Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.

D: 170/2015§ 37, SIVLTK 9.6.2015 18:00 Sivu 7



0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke to to to to to to to to to to to pe pe pe pe pe pe pe pe pe 

Ensilainat 1.6. - 31.7.2014 viikonpäivittäin ja aukiolotunneittain 

Ensilainat kpl 

Sivu 7§ 37, SIVLTK 9.6.2015 18:00 / Pykälän liite: Ensilainat 1.6.-31.7.2014 viikonpäivittäin ja aukiolotunneittain



TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Sivistyslautakunta 09.06.2015 38 §

Teuvan kunnankirjaston liittyminen maakunnalliseen kirjastokimppaan

Dnro D/169/00.04.01/2015

Valmistelija/lisätiedot:   Kirjastonjohtaja Aki Rossi  p. (040-126 3278)
sähköposti:  etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistyslautakunta Seinäjoen kaupungin kulttuurilautakunta on päättänyt maakuntakirjaston esittämä-
nä ja tehtyyn selvitykseen pohjautuen (liitteenä), että Etelä-Pohjanmaalle muodos-
tettaisiin koko maakunnan kattava kirjastokimppa ja pyytää alueen kirjasto-
ja/kimppoja liittymään siihen. Vastauksia kunnista toivotaan talousarvioaikataulun
vuoksi saatavan 15.6.2015 mennessä. (Pykälän pöytäkirjaote liitteenä Kultt.ltk.
4.5.2015, § 21)

Asiasta on keskusteltu kirjastojen edustajien kesken maakuntakirjastokokoukses-
sa Seinäjoella 15.4.2015 sekä Krannit-kirjastojen johtoryhmän kokouksessa
14.4.2015 ja 19.5.2015. Yleinen käsitys on, että maakunnallinen kimppa tuo
enemmän etuja kuin haittoja.

Teuvan kunnankirjasto hyötyy jo nykyisestä Krannit-kimpasta tiettyinä kustannus-
säästöinä esimerkiksi kirjastojärjestelmä- ja aineistohankintakustannuksissa, kos-
ka kulut jaetaan asukasluvun perusteella. Maakunnanlaajuisessa kimpassa edel-
leen asukaslukuun suhteutetut kustannukset olisivat entisestään pienempiä.

Yhdistymiskustannuksia varten on tarkoitus hakea maakunnallista avustusta
AVI:sta. Avustuksen turvin hoidetaan pääosa kustannuksista. Kuntien vastuulle
jää omavastuuosuus.

Tarkemmat hallinnolliset kysymykset ratkaistaan myöhemmin.

Teuvan kunnankirjaston kannalta maakunnallinen kimppa tuo etua kustannus-
säästöjen sekä asiakkaille laajentuvan kokoelman myötä.

Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Seinäjoen kulttuurilau-
takunnan pyynnön, että Teuvan kunnankirjasto liittyy mukaan maakunnalliseen kir-
jastokimppaan.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin.
_________

Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta kirjastonjohtaja Aki Rossia.
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SEINÄJOEN KAUPUNKI

Kulttuurilautakunta

Pöytäkirjanote

04.05.2015, §  21

SIKE: 0 /0

21  § Selvitys yhteistyön lisäämisestä Etelä-Pohjanmaan kirjastojen kesken

Kultt.ltk. 4.5.2015, § 21

Etelä-Pohjanmaan kirjastot tekevät keskenään paljon yhteistyötä ja maakuntakir-
jastona Seinäjoella on iso rooli tuon yhteistyön edistäjänä. Seinäjoki mm. vetää
alueellisten hankkeiden ohjausryhmää ja yleensä meneillään on yhtä aikaa use-
ampikin koko Etelä-Pohjanmaan kattava yleisten kirjastojen hanke. Lisäksi tärkeä-
nä yhteistyön muotona ovat ns. kirjastokimpat.

Etelä-Pohjanmaan alueella on tällä hetkellä viisi erillistä kirjastokimppaa (Seitti,
Krannit, Oiva, Yty ja Lakia) ja lisäksi yksi kunnankirjasto (Ilmajoki), joka ei toistai-
seksi kuulu mihinkään kimppaan. Kimpoilla on yleensä yhteinen aineisto- ja asia-
kastietokanta ja yhteinen kirjastokortti ja lisäksi voi olla yhteiset käyttösäännöt, yh-
teinen e-kirjakokoelma, yhteinen maksupolitiikkakin sekä aineistokuljetukset. Yksit-
täisen kunnankirjaston resurssien heiketessä asiakkaat hyötyvät kirjastojen väli-
sestä yhteistyöstä mm. saamalla käyttöönsä aineistoa naapurikunnasta tai e-
aineistoja yhteisestä e-kokoelmasta.

Kirjastojen yhteistyölle haasteita kuitenkin tuovat kuntien huonontuneen talousti-
lanteen lisäksi myös kuntakentän muutokset. Kun kuntarakenteessa tapahtuu
muutoksia, esimerkiksi kuntaliitoksia, jotka eivät noudata kirjastojen ns. kimppara-
joja, seuraa siitä haasteellinen tilanne, jossa tietokannat pitää irrottaa vanhasta
kimpasta ja liittää (konvertoida) uuden kunnan tietokantaan. Operaatiot teettävät
paljon työtä ja ovat lisäksi hyvin kalliita.

Jos kimppa on muodostunut vain muutamista kirjastoista, joiden taloudelliset re-
surssit ovat pienet, eivät asiakkaat välttämättä hyödy yhteistyöstä toivotulla tavalla
ja toisaalta tietokantojen ja ohjelmistojen ylläpito vie kohtuuttoman ison osan kir-
jastojen/kuntien budjeteista.

Näitä haasteita on muualla Suomessa lähdetty ratkomaan isojen, maakunnallisten
kimppojen ja seutukirjastojen avulla. Koko maakunnan tai lähes koko maakunnan
kattavat kimpat löytyvät mm. Pirkanmaalta, Keski-Suomesta, Varsinais-Suomesta
ja Uudeltamaalta.

Kirjastojen alueellisten hankkeiden ohjausryhmän ehdotuksesta Seinäjoen kau-
punginkirjasto haki ja sai 2014 Pohjanmaan Aluehallintovirastolta avustusta kirjas-
tojen alueellisen yhteistyön lisäämisen selvittämiseen. Selvittämistyötä tekemään
valittiin tradenomi Jani Ikonen. Selvitys on nyt valmistunut (liite 21) ja on aika päät-
tää jatkotoimenpiteistä sen perusteella.

Selvityksestä ja sen jälkeen käydyistä tarkemmista neuvotteluista selviää, että
isosta/maakunnallisesta kimpasta olisi kirjastoille sekä taloudellista hyötyä (mm.
kirjastojärjestelmän tukimaksut, palvelinten ylläpitomaksut) että toiminnallista hyö-
tyä (erityisosaamisen jakaminen, aineiston saatavuuden paraneminen). Asiakkai-
den kannalta alueellisen yhteistyön lisääminen on hyväksi, sillä esimerkiksi yhtei-
nen kirjastokortti ja aineistokuljetukset parantavat palvelua.

Valmistuneen selvityksen perusteella olisi järkevää, että Seinäjoen kulttuurilauta-
kunta ehdottaisi Etelä-Pohjanmaan kunnille/kunnankirjastoille, että nämä liittyisivät
yhteiseen, maakunnalliseen kirjastokimppaan. Lähtökohtana on, että tulevalla
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SEINÄJOEN KAUPUNKI

Kulttuurilautakunta

Pöytäkirjanote

04.05.2015, §  21

kimpalla on ainakin yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri, yhteinen kirjasto-
ohjelmisto sekä yhteinen aineiston kuljetusjärjestelmä. Yhteistyösopimuksen muis-
ta yksityiskohdista päätetään myöhemmin ja sopimuksen valmistelee Seinäjoen
kaupunginkirjaston koolle kutsuma alueellisten hankkeiden yhteistyöryhmä, johon
kuuluu edustajat kaikista alueen kirjastokimpoista. Koska alueen kimppoihin kuu-
luu kunnankirjastoja myös Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelta (Isokyrö ja Laihia jotka
kuuluvat Lakiaan sekä Perho ja Veteli, jotka kuuluvat Yty-kimppaan), on syytä pyy-
tää myös näitä kirjastoja liittymään uuteen kimppaan.

Vastaaviin kimppojen yhdistymisiin on muualla Suomessa myönnetty hankerahaa,
jota voidaan hakea aikaisintaan syksyllä 2015. Toisaalta liitoksiin on syytä jollain
tavalla varautua myös kuntien talousarvioissa, joten periaatepäätökset on hyvä
tehdä jo keväällä 2015, mikäli yhteenliittyminen toteutetaan tavoiteajassa eli vuon-
na 2016.

Lisätietoja: kirjastotoimenjohtaja Mervi Heikkilä, p. 06 416 2320
mervi.heikkila@seinajoki.fi

Kulttuuritoimenjohtajan päätösesitys:
Valmistuneen selvityksen perusteella Seinäjoen kaupungin kulttuurilautakunta esit-
tää, että Etelä-Pohjanmaalle muodostettaisiin koko maakunnan kattava kirjasto-
kimppa ja pyytää alueen kirjastoja/kimppoja liittymään siihen. Vastauksia kunnista
toivotaan talousarvioaikataulun vuoksi saatavan 15.6.2015 mennessä.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa,
Seinäjoki 17.6.2015 Toimistosihteeri Mirva Kurhela
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39 § Ryhmäperhepäivähoitajan toimen vakinainen täyttäminen, Perälän ryhmis

Dnro D/124/01.01.00.00/2015

Valmistelija / lisätiedot:  varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p. 050 386 4650
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk Perälän ryhmis on aloittanut toimintansa lokakuussa 2008. Ryhmiksessä
on alunperin ollut hoidossa kahdeksan alle kouluikäistä lasta ja kaksi kou-
lulaista/eskarilaista. Ryhmiksessä on lasten hoitoaikojen vuoksi ollut kolme
työntekijää, joista yksi on jo pidempään tehnyt osa-aikatyötä, ja siirtyy ko-
konaan osa-aikaeläkkeelle.

Syksystä 2013 lukien hoidontarve Perälän kylässä on lisääntynyt, niin että
hoidossa on ollut keskimäärin 12 lasta päivittäin. Ryhmikseen on palkattu
lisätyövoimaa lasten määrän lisääntyessä.
Tällä hetkellä Perälän ryhmiksessä on kirjoilla 15 lasta, joista neljä on es-
karilaista tai koululaista.
Päivähoidontarve Perälässä jatkuu nykyisellään myös syksyllä 2015.
Kolmannen ryhmäperhepäivähoitajan tarve yksikössä jatkuu, joten määrä-
aikaisesti hoidettu toimi voitaisiin täyttää vakinaisesti.

Ryhmiksen kasvattajien ja lasten välisessä suhdeluvussa noudatetaan
perhepäivähoidon mitoitusta 1:4, viidentenä lapsena voi olla eskarilainen
tai koululainen.
Kun ryhmiksessä hoidetaan samanaikaisesti 12 lasta, tulee yhdellä työnte-
kijällä olla vähintään lähihoitajan tms. pätevyys.

Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle että
Perälän ryhmikseen perustetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimi, ja että se
voidaan täyttää vakituisesti 1.8.2015 lukien.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin.
_________

Khall 112 §
11.5.2015
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus antaa sivistystoimelle luvan palkata ryhmäperhe-

päivähoitajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2015 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin.
_________

Sivistysltk
9.6.2015 Valmistelija / lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p. 050 386 4650

sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi
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Sivistysltk Ryhmäperhepäivähoitajan toimi, alkusijoituspaikka Perälän ryhmis, on ollut
haettavana 2.6.2015 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu MOL:ssa, pai-
kallislehti Tejukassa, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan www-sivuilla.

Kunnanhallitus on myöntänyt luvan täyttämiseen 11.5.2015 § 112.

Määräaikaan 2.6.2015 mennessä tointa hakivat seuraavat henkilöt:

Ala-Heikkilä Jonna
Kaari Leena
Karhu Laura
Keski-Lusa Marina
Lehto Tiia
Kykkänen Niina
Pakkanen Tarja
Perkiö Minna
Samppala Piritta
Tamsi Elina
Tavasti Elina
Tuunainen Sirpa
Vesala Sanna
Viljanen Jaana
Yli-Rahnasto Salla-Maija

Lisäksi tuli yksi hakemus myöhässä, joten sitä ei huomioida.

Yhteenveto hakijoista toimitetaan kokouksessa, ja alkuperäiset hakemus-
asiakirjat on nähtävillä kokouksessa ja haastattelutilaisuudessa.

Valmistelija esitys: Esitys haastatteluun kutsuttavista annetaan kokouk-
sessa.

Haastattelut suoritetaan ma  22.6.2015 kulttuuritalo Orrelassa, alkaen klo
14.

Haastattelijoina toimivat lautakunta, sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja
sekä ryhmäperhepäivähoidonohjaaja.

Sivistysjohtaja: Ehdotus: Haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat:

Lehto Tiia
Perkiö Minna
Samppala Piritta
Yli-Rahnasto Salla-Maija
Tamsi Elina

Päätös: Hyväksyttiin. Haastattelut suoritetaan ti 23.6.2015 alkaen klo
14.00. Lisäksi lautakunta totesi, että haastatteluun kutsuttavista Lehto ja
Samppala on haastateltu 12.5.2015 lastenhoitajan toimien täyttämisessä,
joten heidän haastattelunsa on voimassa.
_________
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Vakinaistaminen ryhmäperhepäivähoitajan toimeen 1.8.2015 lukien/Elina Tamsi

Dnro D/125/01.01.01.01/2015

Valmistelija / lisätiedot:  varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p. 050 386 4650
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk Teuvan kunnan hallintosäännössä 39 § todetaan, että   ”Työsopimussuh-
teeseen henkilö voidaan ottaa myös ilman hakumenettelyä silloin, kun hän
on hoitanut vastaavia tehtäviä määräaikaisesti vähintään kuusi kuukautta
kuitenkin siten, että toimi julistetaan haettavaksi vähintään sisäisessä
haussa.”

Vuororyhmiksessä on neljä työntekijää. Työsuhteista kaksi on täytettynä
vakituisesti. Kaksi muuta työsuhdetta on jäänyt avoimeksi eläköitymisen ja
työntekijän poismenon vuoksi. Nämä toimet on täytettynä määräaikaisesti.
Vuororyhmiksessä on hoidossa keskimäärin 12 lasta päivittäin, ja hoidon-
tarvetta lapsilla on varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan, ja viikonloppui-
sin.

Elina Tamsi on toiminut eripituisissa sijaisuuksissa ryhmäperhepäivähoita-
jana (sairas- ja vuosilomasijaisuuksia) 1.8.2011 lukien, ja 1.8.2014 alkaen
avoimen toimen hoitajana Vuororyhmiksessä. Nykyinen määräaikainen
työsopimus päättyy 31.7.2015.
Elina Tamsi on koulutukseltaan lastenhoitaja, ja siten pätevä ryhmäperhe-
päivähoitajan tehtäviin.

Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle Elina
Tamsin vakinaistamista toistaiseksi voimassa olevaan ryhmäperhepäivä-
hoitajan toimeen 1.8.2015 lukien, koska määräaikaisuudelle ei ole perus-
tetta. Toimen alkusijoituspaikkana on Vuororyhmis Vaahteramäki.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Keskustelun kuluessa sivistysjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen
seuraavasti:

toimi julistetaan auki sisäisessä haussa hallintosäännön mukaisesti.

Päätös:  Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.
_________

Sivistysltk
9.6.2015 Vuororyhmiksessä avoimeksi tullut ryhmäperhepäivähoitajan toimi on ollut

haettavana sisäisen haun kautta 2.6.2015 mennessä.
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Hakuilmoitus on julkaistu kunnan intranetissä, ja siitä on tiedotettu varhais-
kasvatuksen kaikille hakuaikana työsuhteessa olleille vakituisille ja määrä-
aikaisille työntekijöille.

Määräaikaan 2.6.2015 mennessä tointa hakivat seuraavat henkilöt:

Samppala Piritta
Tamsi Elina

Yhteenveto hakijoista toimitetaan kokouksessa, ja alkuperäiset hakemus-
asiakirjat on nähtävillä kokouksessa.

Hakijoista Piritta Samppala on työskennellyt varhaiskasvatuksessa
/ryhmiksissä eri pituisissa työsuhteissa vuosina 2010 – 2015 yhteensä n.
32 kk. Pisimpään  Piritta on työskennellyt Norin ryhmiksessä äitiys- ja hoi-
tovapaan sijaisena 2012 – 2014, ja sen jälkeen kiertävänä perhepäivähoi-
taja tehden mm.vuosilomasijaisuuksia ja työntasauspäiviä eri yksiköihin.

Elina Tamsi on työskennellyt ryhmiksissä elokuusta 2011 lukien lähes yh-
denjaksoisesti, vuosiloma- ja sairaslomasijaisena, sekä avoimen toimen
hoitajana, yht. 47,5 kk. Kaikki työsuhteet ovat olleet vuororyhmiksessä yhtä
kahden viikon pituista jaksoa lukuun ottamatta.

Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle Elina
Tamsin vakinaistamista toistaiseksi voimassa olevaan ryhmäperhepäivä-
hoitajan toimeen 1.8.2015 lukien, koska määräaikaisuudelle ei ole perus-
tetta. Toimen alkusijoituspaikkana on Vuororyhmis Vaahteramäki.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin.
_________
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Anomus osa-aikaisesta työlomasta osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi

Dnro D/168/01.01.03.19/2015

Valmistelija / lisätiedot:  varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p. 050 386 4650
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk Ryhmäperhepäivähoitaja Ulla Valkama anoo kirjeellään 30.4.2015 osittaista työ-
lomaa osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.6.2015 alkaen.

Työaika 60% ja työloma 40% koko työajasta
.

Viikottaiset työpäivät määritellään erikseen työvuorolistalla.

KEVA on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen 21.4.2015.

Valmistelijan esitys: Sivistyslautakunta päättää myöntää osittaista työlomaa Ulla
Valkamalle 1.6.2015 lukien osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi. Työaika 60 % ja
työloma 40 % koko työajasta.

Sivistysjohtaja Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen.

Päätös:  Sivistyslautakunta päätti myöntää osittaista työlomaa Ulla Valkamalle
1.6.2015 lukien osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi. Työaika 60 % ja työloma 40
% koko työajasta.
_________
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Irtisanoutuminen toimistosihteerin toimesta eläkkeelle siirtymisen vuoksi

Dnro D/155/01.01.04.00/2015

Valmistelija / lisätiedot: sivistysjohtaja  Pauliina Niemi, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk Tellervo Ristiluoma on kirjeellään 12.5.2015 irtisanoutunut Teuvan yhte-
näiskoulun toimistosihteerin toimesta 1.8.2015 alkaen eläkkeelle siirtymisen
vuoksi.

Sivistysjohtaja: Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää myöntää eron Tellervo Ristiluomalle
1.8.2015 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Päätös:  Sivistyslautakunta päätti myöntää eron Tellervo Ristiluomalle
1.8.2015 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
_________
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Sivistyslautakunnan edustajan vaihtaminen Perälän koulun johtokuntaan

Dnro D/156/00.01.02/2015

Valmistelija / lisätiedot: sivistysjohtaja  Pauliina Niemi, p. 050 386 4611
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Sivistysltk Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on kokouksessaan 21.3.2013 ni-
mennyt edustajansa koulujen johtokuntiin.

Saija Syväluoma on nimetty Perälän koulun johtokuntaan. Kunnanvaltuusto
on kokouksessaan  28.4.2015 § 25 myöntänyt eron Saija Syväluomalle si-
vistyslautakunnan jäsenyydestä ja nimennyt hänen tilalleen Irma Harjulan.

Sivistysjohtaja: Ehdotus:  Sivistyslautakunta nimeää keskuudestaan edustajansa Perälän
koulun johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli v. 2016 loppuun.

Päätös: Sivistyslautakunta nimesi edustajakseen Perälän koulun johtokun-
taan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli v. 2016 loppuun Eliisa Panttilan.
_________
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen
perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-

valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 36 – 39, 41 - 43

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 40

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

XX

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Teuvan sivistyslautakunta
PL 25, 64701 TEUVA
Porvarintie 51, 64700 TEUVA
sähköposti: kunta@teuva.fi
fax (06) 267 1070

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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Valitusosoitus

Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun 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
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
faksi  010 364 2760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

XX 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

XX ___ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika

___ päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, jolla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys alkamisen ajankohdasta
- asiakirja, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaisille
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Oikeudenkäynti-
maksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän vir-
ka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä-
tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Lisätiedot Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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