
KIVIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta
Kokousnumero 7/2019

Aika Torstai 20.6.2019  klo 18.00     

Paikka Kirjaston aula   



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta 

KOKOUSKUTSU
20.06.19

Kirjaston aula

Nro

7/2019

ASIA LIITE

§ 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 51 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

§ 52 14 OPINTOSTIPENDIT 2019

§ 53 VUODEN NUOREN VALINTA

§ 54 NUORISOTILOJEN SIIRTYMINEN KIVIJÄRVI-TALOON

§ 55 VAPAA-AIKAOHJAAJAN TEHTÄVIEN HOITO

§ 56 15 NUPPUKUMMUN VÄISTÖTILOJEN OTTAMINEN 

VAKINAISEEN KÄYTTÖÖN

§ 57 KOULUPSYKOLOGIRESURSSIN LISÄÄMINEN

§ 58 KOULUKULJETUKSET LUKUVUONNA 2019-2020

§ 59 SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

§ 60 SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Pöytäkirja on nähtävillä: Koulutoimistossa, 27.6.2019 klo 9.00 - 15.00

MERK. Riitta Sarén

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta 

Nro Sivu

7/2019 81

KOKOUSAIKA Torstai 20.6.2019  klo 18.00 – 21.15

KOKOUSPAIKKA Kirjaston aula

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x  Sarén Riitta pj. Hytönen Ulla, vj.

x  Urpilainen Antti, 1 vpj., saap. 18.06 Pitkänen Kari, vj.

x  Hautanen Maire, 2 vpj. Hytönen Minna, vj..

x  Näsi Heikki, poist. § 60- Minkkinen Timo, vj.

x  Haapaniemi Jari, poissa § 53, 
poist. § 60-

Korpi Jussi, vj.

x  Sepponen Leena, poissa § 52 Salmi-Lampila Elina, vj.

x  Kinnunen Sirpa, poissa § 53 Nikitin Hilkka, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

x Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

x Holm Risto, kunnanhallituksen edustaja, poist. § 58-

x Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, poist. § 58-

- Mängli Annabel, nuorisovaltuuston edustaja

x Ahonen Hannu, vapaa-aikaohjaaja, § 50-56

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 50

ASIAT § 52-60

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 51

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Riitta Sarén Pirkko Oinonen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Kirjastossa 20.6.2019
Allekirjoitukset

Antti Urpilainen Maire Hautanen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Koulutoimistossa 27.6.2019

Virka-asema Allekirjoitus 

sivistysjohtaja Pirkko Oinonen



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

20.06.2019 82

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 50
20.6.2019

Kivijärven  sivistyslautakunnan  kokous  on  laillinen  ja
päätösvaltainen,  mikäli  jäsenistä  on  yli  puolet  saapuvilla  ja
sivistyslautakunnan  kokouskutsu  on  lähetetty  jäsenille  neljä  (4)
päivää ennen kokousta.

Hallintosäännön  81.  pykälän  mukaan  ”(k)okouskutsu,  esityslista,
liitteet  ja  oheismateriaali  voidaan  lähettää  sähköisesti.  Tällöin
toimielimen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat
tekniset  laitteet,  järjestelmät  ja  tietoliikenneyhteydet  ovat
käytettävissä.” 

 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lautakunta  päätti,  että  jatkossa  kokouskutsut  voi  tarvittaessa
lähettää sähköisesti.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 51
20.6.2019

Kivijärven kunnan hallintosäännön  98 § mukaan muun toimielimen
kuin  valtuuston  pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättämällä
tavalla. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  valitsee  kaksi  pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Urpilainen ja Maire Hautanen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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OPINTOSTIPENDIT 2019

Sivltk § 52
20.6.2019
liite 14

Kunnan  opintostipendit  on  ilmoitettu  haettavaksi  kunnan
ilmoitustaululla,  Kivijärvi-facebookissa  ja  kunnan  kotisivuilla
julkaistulla ilmoituksella.

Hakuaikana,  joka  päättyi  7.6.2019,  saapui  kaksi  (2)  hakemusta.
Stipendihakemukset liitteineen ovat nähtävänä kokouksessa.

Opiskelijoiden stipendirahastossa pääomaa on jaettavana 703,93
euroa. 

Lautakunta  myöntää  stipendit  16.12.2005 vahvistettujen  stipendi-
rahaston sääntöjen ja liitteen 14 mukaisesti seuraavasti:

• Korkeakouluopiskelijat, 
ylempi korkeakoulututkinto                          100 euroa

• Ammattikorkeakoulusta valmistuneet        80 euroa

• Toisen asteen oppilaitoksissa 
opintonsa päättäneet                                    50 euroa

Stipendirahaston sääntöjen mukaisesti  stipendit  voidaan myöntää
ainoastaan niille hakijoille, jotka täyttävät ehdot kivijärveläisyydestä.
Stipendiä  voi  hakea  vain  kerran  koulutustasoa  kohti.  Myönnetyn
stipendin maksun ehtona on toimitettu tutkintotodistus.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää stipendien jaosta.

 
Päätös:

Päätettiin myöntää stipendi Antti Kotilaiselle, 50 e.

Toinen hakija ei  ole kirjoilla Kivijärvellä,  joten rahaston sääntöjen
mukaan hänelle ei voida myöntää stipendiä.

---

Merkittiin, että Leena Sepponen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.15-18.22. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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 VUODEN NUOREN VALINTA

Sivltk § 53
20.6.2019

Kunnanhallitus  hyväksyi  26.4.2004  §  118  juhlatoimikunnan
esityksen  siitä,  että  alle  30-vuotiaista  syntyperäisistä  tai
kivijärveläistyneistä henkilöistä valitaan Vuoden Nuori, joka on

• merkittävällä tavalla vaikuttanut omalla esiintymisellään / 
toiminnallaan / aktiivisuudellaan tietyn asian/toiminnan myönteiseen 
kehitykseen Kivijärvellä tai 

• tuonut myönteistä julkisuutta Kivijärvelle tai 
• esimerkillisesti osallistunut yhteisten asioiden hoitamiseen, 

järjestötoimintaan tai muuhun vastaavaan yhteisen hyvän luomiseen 
Kivijärvellä.

Vuoden Nuori pyritään valitsemaan vuosittain. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  valitsee  Vuoden  Nuoren  2019.  Valinta
julkistetaan  rantakeittojuhlassa  7.7.2019,  jonka  jälkeen  se  on
julkinen. 

Päätös:

Vuoden Nuoreksi 2019 valittiin 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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NUORISOTILOJEN SIIRTYMINEN KIVIJÄRVI-TALOON

Sivltk § 54
20.6.2019 Osastonjohtajat  ja  puheenjohtajat  ovat  pitäneet

tilannekuvapalaverin  26.4.2019 kunnan taloudellisesta tilanteesta,
johon mm.  Keski-Suomen Verkkoholding  Oy (laajakaista),  uuden
sairaalan  rakentaminen,  Saarikan  mahdollisesti  lisääntyvät
kustannukset,  suuret  investointien  poistot  ja  ylijäämien
hupeneminen  tuovat  haastetta.  Tulevien  talousarvioiden  raamit
tulevat olemaan aiempaa tiukemmat.

Tilannekuvapalaverin  jälkeen  20.5.2019  ja  27.5.2019  on  pidetty
kaksi osastonkokousta, joihin koko henkilöstö on osallistunut. 

Keskusteluissa  on  ollut  myös  nuorisotalon  kohtalo.  Tekninen
lautakunta  on  22.5.2019  §  26  todennut,  että  nuorisotalon
korjausvelka on vuosien saatossa kasvanut niin suureksi, että ei ole
taloudellisesti  kannattavaa  lähteä  investoimaan  tilojen
peruskorjaukseen.  Kiinteistön  kuluista  on  päästävä  eroon  joko
purkamalla  rakennus  tai  laittamalla  kiinteistö  myyntiin
purkukuntoisena.  Lautakunta  on  päättänyt  laittaa  kiinteistön
myyntiin huutokaupat.com -sivustolle purkukuntoisena.

Nuoristotalon  osalta  on  käyty  keskustelua  nuorisotilojen
sijoittamisesta Kivijärvi-taloon, entisen Tenholan koulun tiloihin. Tilat
ovat keskellä kylää, torin ja sataman välittömässä läheisyydessä.

Kivijärvi-talon tilat on jaettu yhdistyksille 5.6.2019 ja nuorisotiloiksi
on  alustavasti  varattu  alakerran  tilat  (kaksi  luokkaa  auloineen).
Nuoriso itse pääsee tekemään tiloista mieleisensä.

Vapaa-aikaohjaaja  on  pyydetty  kokoukseen  kertomaan  oman
näkemyksensä tiloista.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  tiedoksi  teknisen  lautakunnan
tekemän päätöksen nuorisotilojen myynnistä.  Nuorisotilat  siirtyvät
Kivijärvi-talon  alakertaan.  Lautakunta  antaa  päätöksen  tiedoksi
nuorisovaltuustolle toimenpiteitä varten.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VAPAA-AIKAOHJAAJAN TEHTÄVIEN HOITO

Sivltk § 55
20.6.2019

Kunnan  henkilöstöpolitiikan  mukaan  ”viran/toimen  tarpeellisuus,
sisältö, sen kehittämistarve sekä viran/toimenhaltijalta edellytettävät
ominaisuudet selvitetään  aina ennen hankintatoimiin ryhtymistä.

Vapaa-aikaohjaajan  jäädessä  eläkkeelle  tehtävien  hoitotapa  on
ratkaistava  1.9.2019  alkaen.  Koska  tehtävää  ei  voi  täyttää
sisäisesti, henkilö valitaan avoimella haulla tai vapaa-aikaohjaajan
tehtävät jaetaan. 

Kunnanhallitus on sivistysosaston pyytämään täyttölupaan liittyen
pyytänyt  nykyiseltä  vapaa-aikaohjaajalta  selvitystä  toimen-
kuvastaan,  jotta  voidaan  selvittää,  voiko  vapaa-aikaohjaajan
toimenkuvaan kuuluvat tehtävät hajauttaa esimerkiksi kolmannelle
sektorille.

Sivistysjohtaja  on pyytänyt  hallitukselta  lupaa vapaa-aikaohjaajan
toimen täyttämiseen 1.9.2019 alkaen, mikäli kesän aikana liikunta-
ja  nuorisojärjestöjen  kanssa  käytävät  neuvottelut  osoittavat,  että
tehtävää  ei  voida  ulkoistaa.  Hallitus  on  hyväksynyt  esityksen
10.6.2019 § 78.

Vapaa-aikaohjaaja  on  pyydetty  sivistyslautakunnan  kokoukseen
esittelemään toimenkuvansa.

Sivistyslautakunta selvittää, voidaanko vapaa-aikaohjaajan tehtäviä
ulkoistaa.  Mikäli  tehtäviä  ei  voida  ulkoistaa,  toimi  laitetaan  auki.
Hallintosäännön mukaan valinnan tekee kunnanjohtaja, tarvittaessa
kunnanhallitus.  Sivistyslautakunnan  edustus  tulee  olla  mukana
valintaprosessissa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Päätetään,  kenen  kanssa  neuvotellaan.  Neuvotteluihin  nimetään
henkilöt. 

Mikäli vapaa-aikaohjaajan tehtäviä ei voida ulkoistaa, toimi laitetaan
auki. Valitaan edustajat haku- ja valintaprosessiin.

Päätös:

Lautakunta  päätti,  että  käydään  yhteistyöneuvottelut  4H:n,
Kivekkäiden  ja  muiden  mahdollisten  yhdistysten  kanssa
seuraavaan  kokoukseen  mennessä.  Lautakunnan  puolesta
neuvotteluihin  osallistuvat  puheenjohtaja/varapuheenjohtajat  ja
muut jäsenet mahdollisuuksien mukaan. 

Mikäli vapaa-aikaohjaajan tehtäviä ei voida ulkoistaa, toimi laitetaan
auki. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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NUPPUKUMMUN VÄISTÖTILOJEN OTTAMINEN VAKINAISEEN KÄYTTÖÖN

Sivltk § 56
20.6.2019
liite 15

Varhaiskasvatuslain   540/2018  §  10  mukaan  varhaiskasvatus-
ympäristön  on  oltava  kehittävä,  oppimista  edistävä  sekä
terveellinen ja turvallinen lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset
huomioon  ottaen.  Toimitilojen  ja  toimintavälineiden  on  oltava
terveellisiä,  turvallisia  ja  asianmukaisia,  ja  niissä  on huomioitava
esteettömyys.

Päivähoitoyksikkö Nuppukumpu on siirtynyt 5.4.2018 väistötiloihin
palvelukeskukseen,  entisiin  sairaalan  eli  Hoivarannan  tiloihin
Nuppukummussa ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.5.2019 § 26 todennut,
että Nuppukummun kiinteistön  korjauskustannukset nousevat niin
korkeiksi,  ettei  kunnan  taloudellisessa  tilanteessa  tiloja  kannata
peruskorjata. Tekninen lautakunta on päättänyt, että tilat puretaan
ja  purkuun  tarvittava  määräraha  varataan  vuoden  2020
talousarvioon.

Talven  aikana  on  kartoitettu  vaihtoehtoja  pysyviksi  tiloiksi.
Vaihtoehtoina  ovat  olleet  mm.  Tainionmäen  koulun  tilat,
oppilashuollon  tilat,  muutamia  kunnan  asuntoja  ja  nykyiset
väistötilat. Päättäjillä ja varhaiskasvatuksen lasten vanhemmilla on
ollut mahdollisuus vaikuttaa tilavalintaan. Myös varhaiskasvatuksen
lapsia on kuultu asiassa.

Nykyisissä väistötiloissa on toimittu reilun vuoden ajan, joten tilojen
soveltuvuudesta  pysyvään  käyttöön  on  kokemustietoa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on tehty työterveystarkastukset ja
nykyisiin  väistötiloihin  työpaikkaselvitys  13.5.2019.
Työterveyshuoltajalta  saadun  tiedon  mukaan  työntekijöillä  ei  ole
ilmennyt sisäilmaongelmia väistötiloissa. Lisäksi tiloista on teetetty
Brado Oy:llä 23.4.2019 sisäilmatutkimus, joka on esitelty  kunnan
sisäilmatyöryhmälle  24.5.2019.  Selvityksen  perusteella
väistötiloina  toimineet  tilat  voidaan  ottaa  vakituiseen  käyttöön
edellyttäen  että  muutokset  nukkumatilojen  käyttöön  toteutetaan
sovitusti ja selvityksessä ilmenneet korjaukset (rakenteiden pienet
pintavauriot,  alapohjan  puhdistaminen  ja  kunnostaminen,
läpivientien tarkastaminen ja tiivistäminen) tehdään.

Työpaikka- ja sisäilmaselvitys sekä sisäilmatyöryhmän muistio ovat
tutustuttavissa kokouksessa ja ne on välitetty lautakunnan jäsenille
etukäteen. 

Liitteenä  teknisen  johtajan  tekemä  tiedote  Nuppukummun
väistötilojen  sisäilmatilanteesta,  jossa  todetaan,  että  tilat  ovat
käyttökelpoiset ja käyttäjilleen terveelliset ja turvalliset.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Nuppukummun nykyiset väistötilat vakinaistetaan käyttötiloiksi.

Tiloihin  tehdään sisäilmaselvityksen ja  -työryhmän sekä liitteessä
15 mainitut korjaukset ja muutokset.

Päätös:

Päätettiin,  että  Nuppukummun  nykyiset  väistötilat  vakinaistetaan
käyttötiloiksi.

Tiloihin  tehdään sisäilmaselvityksen ja  -työryhmän sekä liitteessä
15 mainitut korjaukset ja muutokset.

- - -

Merkittiin,  että  Hannu  Ahonen  poistui  kokouksesta  tämän  pykälän  käsittelyn
jälkeen klo 19.50.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOULUPSYKOLOGIRESURSSIN LISÄÄMINEN

Sivltk § 57
20.6.2019

Kyyjärven,  Karstulan,  Kannonkosken  ja  Kivijärven  kunnilla  on
yhteinen  koulupsykologi,  jonka  työnantaja  on  Karstulan  kunta.
Psykologin  työpanos  jakautuu  seuraavasti:  Karstula  40  %,
Kannonkoski, Kivijärvi ja Kyyjärvi 20 %.

Koulupsykologipalveluiden  tarve  on  tällä  hetkellä  huomattavasti
suurempi  kuin  olemassa  oleva  resurssi.  Koulupsykologin  työ
sisältää  tutkimukset,  yksilötyön,  yhteisöllinen  työn  ja  muu  työn.
Tutkimuspyyntöjä  on  jonossa  syksyyn  asti,  eikä  uusia  pystytä
ottamaan. Kuormitusta lisää työskentely neljän kunnan alueella.

Lisäresurssin tarve perustuu myös seuraaviin seikkoihin: 

1. Oppilas-  ja  opiskelijahuoltolaki  tuli  voimaan  1.8.2014.  Sen
myötä  mm.  tulivat  aikarajat  vastaanotolle  pääsyyn  ja
perustettavaksi  tuli   oppilashuollon  ohjausryhmä,  jossa
mukana on oltava myös psykologi.

2. Lain  keskeisenä  tavoitteena  on  ”siirtää  opiskeluhuoltotyön
painopistettä  yksilökeskeisestä  työstä  yhteisölliseen  ja
hyvinvointia edistävään työhön ja parantaa opiskeluhuollon
suunnitelmallista toteuttamista”. Tällä hetkellä työ painottuu
yksilökohtaiseen  työhön.  Ensimmäiset  ajat  pyritään
antamaan lain asettamassa määräajassa, mutta seuraavaa
aikaa voi joutua odottamaan kuusi (6) viikkoa, vaikka tarve
olisi  kriisitilanteissa  viikoittaisille  tapaamisille.  Ylipäätään
asiakkaille  ei  voi  tarjota  psykologin  tapaamisia  kuin
maksimissaan noin kerran kuussa.

3. Lakia  muutettiin  vielä  1.1.2018  siten,  että  esiopetus  siirtyi
terveyskeskuspsykologilta koulupsykologille.

4. Erikoissairaanhoidosta  tulee  painetta  hoitaa  aiempaa
huonovointisemmat  lapset  perustasolla.  Lastenpsykiatria
edellyttää, että laajat ja aikaavievät perustason tutkimukset
on  tehtynä,  ennen  kuin  heille  edes  laitetaan  lähetettä.
Yhteistyö jatkuu eli työ ei pääty lähetteeseen.

Karstulan  kunta  on  kysellyt  muiden  kuntien  mielipidettä  ja
sitoutumista  siihen,  että  palkataan  toinen  psykologi,  tässä
vaiheessa  kahdeksi  lukuvuodeksi.  Myönteisen  päätöksen  ovat
tehneet Karstula 24.4.2019 § 31, Kannonkoski 16.5.2019 § 31 ja
Kyyjärvi 22.5.2019 § 47.

Mikäli  suunniteltu  rekrytointi  onnistuu,  Kivijärven  osuus
koulupsykologin palveluista olisi  2 pv/vk. Saatava palvelu ja siitä
syntyvät kustannukset tuplaantuvat.  Tarvittava määräraha pyritään
löytämään perusopetuksesta. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Kivijärven  kunta  /  sivistysosasto  ostaa  nykyisen  koulupsykologi-
palvelun lisäksi psykologipalvelua määräaikaisena kahden vuoden
ajan  eli  1.8.2019  –  31.7.2021  Karstulan  kunnalta  yhdessä
Kannonkosken ja Kyyjärven kuntien kanssa.

Sivistyslautakunta  valtuuttaa  sivistysjohtajan  hyväksymään
sopimusmuutoksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOULUKULJETUKSET LUKUVUONNA 2019-2020

Sivltk § 58
20.6.2019

Perusopetuslain pykälässä 32 säädetään kunnan velvollisuudesta
järjestää oppivelvollisuusikäisille oppilaille maksuton koulukuljetus.

Koulukuljetuksiin  osallistuu  noin  21  prosenttia  esi-  ja
perusopetuksessa olevista oppilaista. Kaikkiaan kuljetuksen piirissä
on  päivittäin  noin  125  000  peruskoululaista  (Kuntaliitto,  2015).
Kivijärvellä  koulukuljetusten  piirissä  viime  lukuvuonna  oli  KA 45.
Tämän  hetkisten  tietojen  mukaan  kuljetettavien  määrä  nousee
54:ään,  noin  53  prosenttiin,  mikä  on  huomattavasti  valtakunnan
keskiarvoa  enemmän.  Linjaliikenteen  ulkopuolisessa
aamukuljetuksessa  oppilaita  on  31.  Klo  13  oppilaita  on
maksimissaan  43  ja  klo  15  maksimissaan  41.  Päiväkohtaiset
määrät tarkentuvat, kun ensi vuoden lukujärjestys on laadittu. 

Kunnan/sivistyslautakunnan on päätettävä,  miten koulukuljetukset
järjestetään lukuvuonna 2019-2020 ja siitä eteenpäin.

Koulukuljetuksia voidaan toteuttaa linjaliikenteenä, kilpailuttamalla,
kunnan omana toimintana tai näiden yhdistelmänä.

Yleensä  kuljetukset  pyritään  hoitamaan  linja-autojen
reittiliikennevuoroilla. Linjaliikenteen vähäisyyden vuoksi Kivijärvellä
vain osa oppilaista kulkee linjaliikenteessä kouluun aamuisin. Muut
kuljetusoppilaat  sekä  kaikki  kotiin  menevät  kuljetetaan  kunnan
päättämällä  tavalla.  Tähän  asti  kuljetukset  on  kilpailutettu  ja
kuljetuksia  on  ajatettu  taksi-  ja/tai  linja-autoilla  eri  mittaisin
sopimuksin. 

Koulukuljetukset ajalle 8.8.2019-30.5.2020 voidaan toteuttaa

a) kunnan omana toimintana 

b) kilpailuttamalla kuljetukset tai

c) osittain omana toimintana, osittain kilpailuttamalla.

Vuonna  2019  kuljetuksiin  on  varattu  määrärahaa  109  000  e.
Määrärahaa on käyttämättä noin 50 000 e.

- - - 
Lukujärjestykset on tehty ja tiedossa on oppilasmäärät eri reiteille. 

Kuljetuksiin tarvitaan kaksi autoa.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  päättää  pyytää  leasing-/vuokratarjoukset
koulukuljetuskaluston  osalta  vähintään  kolmelta  eri  toimittajalta
lukuvuodeksi 2019-2020. 

Haetaan linja-autokuljettajaa  syyslukukaudeksi  2019.  Tarvittaessa
toisen auton osalta hyödynnetään kunnan henkilöstöä. 

Oman  kaluston  hankintaan  varaudutaan  ensi  vuoden
talousarviossa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - -

Todettiin, että Risto Holm ja Pekka Helppikangas poistuivat kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.43. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 59
20.6.2019

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön   11  §  mukaan  lautakunnan
alaisen  viranomaisen  on  ilmoitettava  lautakunnalle  tekemistään
ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä,
joista  lautakunta  on  ilmoittanut,  ettei  se  käytä  otto-oikeuttaan.
Henkilöstöhallinto-ohjeen  mukaisesti  henkilöstöpäätöksistä
annetaan  toimielimille  tiedoksi  vain  työhönottamis-,  palkkaus-  ja
irtisanomispäätökset  sekä  henkilöstöpäätöksen  tekovallan
subdelegointipäätökset.

Sivistysjohtajan,  varhaiskasvatusjohtajan  ja  rehtorin  tekemät
viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kokouksessa. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  viranhaltijapäätökset  tiedoksi  ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Sivltk § 60
20.6.2019

• Kivijärvi-talon  perustamistoimikunta,  14.5.2019,  2/2019,
pöytäkirja

• Seudullinen oppilashuollon ohjausryhmä, 15.5.2019, muistio

• Hämeenlinnan hallinto-oikeus, 20.5.2019, päätös 19/0569/2
(liikennöitsijän  valitusta  ei  tutkita)  sekä  27.5.2019,
oikaisupäätös 19/0609/2 (em. asia, oikeuden kirjoitusvirheen
oikaisu)  

• Sisäilmatyöryhmä,  24.5.2019,  muistio,  Nuppukumpu
(liitteenä Brado Oy:n tekemä sisäilmatutkimus)

• Kumppanuuspöytä, 28.5.2019, muistio

• ILT-oppiminen Oy, 28.5.2019, sopimus Lukulumo-palvelusta
varhaiskasvatukselle ja kirjastolle 

• Korkein oikeus, 3.6.2019, päätös S2018/659  (liikennöitsijälle
ei myönnetty valituslupaa, hovioikeuden päätös 4.9.2018 nro
382/tuomio jää pysyväksi)

• LAPE-Akatemia, 5.6.2019 

• Kivijärvi-talon käytön aloituspalaveri, 5.6.2019, tilat jaettu

• Kulttuurihyvinvointityöryhmä, 6.6.2019, muistio

• Opetushallitus, 7.6.2019, määräys kunnan ja kuntayhtymän
järjestämän  varhaiskasvatuksen  huoltajatietojen
tallentamisesta  varhaiskasvatuksen  tietovarantoon  vardaan
1.9.2019  lähtien  ”viipymättä  ja  ajantasaisesti”,  viimeistään
31.12.2019

• Kunnanhallitus, 10.6.2019, § 98 ja 99 (täyttöluvat)

• Asianajotoimisto  Talviaro  Oy,  18.6.2019,  Mauno  Purasen
vahingonkorvausvaatimus 

• Koulutoimisto on suljettu heinäkuun ajan.

• Koulun  syyslukukausi  8.8.-20.12.2019,  syysloma  vk  42,
kevätlukukausi  7.1.-30.5.2020,  talviloma  vk  9,  vappu  ja
helatorstai vapaa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  saapuneet  kirjeet  ja  ajankohtaiset
asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi saapuneet kirjeet ja ajankohtaiset asiat
tiedoksi.

- - -

Todettiin,  että  Jari  Haapaniemi  ja  Heikki  Näsi  poistuivat  kokouksesta  tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 20.59.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


