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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 40
21.5.2019

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

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 41
21.5.2019

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 Leena Sepponen ja Sirpa Kinnunen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAATUARVIOINNIN TULOKSET 2019

Sivltk § 42
21.5.2019

Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen
vaikuttavuutta. Lain hengen mukaisesti arvioinnin tarkoituksena on
tukea  koulutuksen  kehittämistä  sekä  parantaa  oppimisen
edellytyksiä. (Perusopetuslaki 21§.) 

Opetusministeriö  on  julkaissut  suosituksen  perusopetuksen
laatukriteereistä  (2010),  joiden  tavoitteena  on  tukea  opetuksen
korkeaa laatua sekä monipuolista tarjontaa. Tarkoituksena on myös
turvata  opetukselliset  ja  sivistykselliset  perusoikeudet  kaikille
lapsille  ja  nuorille  asuinpaikasta,  kielestä  ja  taloudellisesta
asemasta riippumatta. (Perusopetuksen laatukriteerit 2010, 9―10.)

Perusopetuksen  laatukriteerit  toimivat  työkaluina  koulujen  ja
opetuksen  järjestäjän  toiminnan  arvioinnissa  ja  kehittämisessä.
Esiopetuksessa laatukriteerit otetaan käyttöön soveltuvasti. 

Perusopetuksen  laatukriteerit  kohdistuvat  rakenteen  ja  toiminnan
laatuun.

Rakenteen laatu: 

 johtaminen 

 henkilöstö 

 taloudelliset resurssit 

 arviointi 

Toiminnan laatu: 

 opetussuunnitelma 

 opetus ja opetusjärjestelyt 

 oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 

 osallisuus ja vaikuttaminen 

 kodin ja koulun yhteistyö 

 oppimisympäristö ja sen turvallisuus 

 käyttäytyminen- ja vuorovaikutustaidot 

Vuoden 2018-2019 arvioinnin kohteet olivat:

 johtaminen 

 henkilöstö 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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 taloudelliset resurssit 

 arviointi 

 osallisuus ja vaikuttaminen 

Laatuarvioinnin keskeiset tulokset käydään läpi kokouksessa.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee laatuarvioinnin tulokset tiedoksi.

 

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi laatuarvioinnin tulokset tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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 MUUTOS LUKUVUOSISUUNNITELMAAN 2018-2019

Sivltk § 43
21.5.2019

Sivistyslautakunta  on  hyväksynyt  lukuvuosisuunnitelman  2018-
2019 kokouksessaan 28.8.2018.

Kivijärvellä on järjestetty turvakurssia 9. vuosiluokan oppilaille lähes
kymmenen  vuoden  ajan.  Kurssi  on  ajoittunut  pääosin  huhti-
toukokuulle. Kurssin kesto on ollut noin 40 tuntia.

Rehtorin mukaan opettajainkokouksessa on käyty läpi turvakurssin
sisältöä  ja  mietitty  kurssin  tarpeellisuutta.  ”Turvakurssiin  käytetyt
tunnit  ovat   pois  oppilaiden  oppiaineista/viikkotuntimäärästä.
Missään  muussa  kunnassa/kaupungissa  emme  tiedä  tällaista
järjestettävän.”

Kurssin sisältö on ollut pääosin seuraava:

9. LUOKAN TURVAKURSSIN OHJELMA / 38 TUNTIA

1. päivä 2015 KLO 9.00 - 10.00
LÄHIVAKUUTUS - VAKUUTUSTURVA

KLO 10.00 – 11.00
KIVIJÄRVEN YRITTÄJIEN PJ - YRITTÄJYYS

2. päivä 2015 KLO 09.00-11.00
KOULUTUS- JA TUKIYKSIKKÖ (KSKOTU) - SUOMEN TURVALLISUUSPOLIITTINEN 
ASEMA, SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS, SUOMEN PUOLUSTUSVOIMAT

3. päivä 2015 KLO 13.00 - 15.00
RIISTAPÄÄLLIKKÖ - TURVALLISESTI LUONNOSSA

4. päivä 2015 KLO 13.00 - 15.00
VETERAANIEN KOULUVIERAILU

5. päivä 2015 KLO 9.00 – 15.00
HYGIENIAPASSIKOULUTUS (Erillisenä MPK:n kurssina)

KLO 13.00 - 15.00
KUNNON SYKE - KUNTOTESTI

6. päivä KLO 10.00-12.00
YLIKONSTAAPELI - TURVALLISESTI JA LAIN MUKAISESTI

7. päivä 2015 KLO 12.00-14.00
TOIMITTAJA - LEHDET, LEHTIKUVAT JA NIIDEN TULKINTA

8. päivä 2015 KLO 9.00 – 15.00
PALOPÄÄLLIKKO - TURVAPÄIVÄ

9. päivä 2015 KLO 10.00 – 11.00
IT-HENKILÖ - TIETOTURVA

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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10.päivä 2015 KLO 9.00 – 15.00
MAASTOPÄIVÄ / PERKAUSVUORI

11. päivä 2015 KLO 9.00-12.00
SPR:N TOIMINTA, ERILAISUUDEN KOHTAAMINEN

KLO 13.00 – 15.00
NORDEA - RAHANKÄYTÖN TURVALLISUUS

Rehtori  esittää,  että  turvakurssi  tällaisenaan  jätetään  toistaiseksi
pois  lukuvuosisuunnitelmasta.  Monet  kurssin  sisällöistä  tulevat  jo
automaattisesti uudessa opetussuunnitelmassa ja eri oppiaineissa.
Halutessaan  opettajat  pystyvät  kutsumaan  vierailijoita  tunneille
kertomaan  samoista  sisällöistä  kuin  yllä  olevassa  listassa  on
mainittu.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Lautakunta  hyväksyy  rehtorin  muutosesityksen
lukuvuosisuunnitelmaan  2018-2019.  Turvakurssia  ei  järjestetä
keväällä 2019.

Päätös:

Lautakunta  hyväksyi  rehtorin  muutosesityksen  lukuvuosi-
suunnitelmaan 2018-2019. 

Sivistyslautakunta  pitää  turvakurssiaiheita  tärkeinä  ja  toivoo,  että
turvakurssista ei luovuttaisi jatkossa.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Sivltk § 44
21.5.2019

Sivistyslautakunta  on  päättänyt  9.10.2019  §  58,  että  rehtorin
sijainen,  tuntiopettaja  Tuomas  Kultalahti  määrätään
suostumuksensa  nojalla  hoitamaan  rehtorin  virkaa  määräajaksi
31.5.2019 saakka. Virkamääräys tulee voimaan 1.10.2018 alkaen.

Määräaikaisuuteen päädyttiin valitun henkilön toiveesta.

Jokaisesta koulusta vastaa rehtori. Määräaikaisuudelle ei ole enää
perusteita.  Kunnanhallitus  on  antanut  6.5.2019  §  72  täyttöluvan
rehtorin viran vakinaiseen täyttämiseen. 

Rehtorin  viran  hakuilmoitus  on  ollut  kunnan  ilmoitustaululla  ja
kotisivuilla  7.-20.5.2019. Hakuaika päättyy 20.5.2019. 

Määräaikaan mennessä saapui yksi (1) hakemus.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Virkaa määräaikaisena hoitava rehtori  Tuomas Kultalahti  valitaan
rehtorin virkaan toistaiseksi 1.6.2019 alkaen.

Rehtorin  opetustuntimäärä  on  5-7  lukujärjestyksestä  riippuen  ja
tehtäväkohtainen palkka on 4 366,15 e/kk 1.6.2019 lähtien.

 
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.4.2019 § 38 / OIKAISUVAATIMUS 

Sivltk § 45
21.5.2019
Liite 12

Taksiyrittäjä  Mauno  Puranen  on  tehnyt  oikaisuvaatimuksen
sivistyslautakunnan tekemästä päätöksestä 15.4.2019 § 38. Päätös
koski  kuljetussopimuksen  purkamista  ja  päättämistä.
Oikaisuvaatimus on toimitettu kuntaan sähköisesti 26.4.2019.

Liikennöitsijä  vaatii  päätöstä  kumottavaksi  lainvastaisena  ja
perusteettomana  sekä  päätöksen  toimeenpanon  kieltämistä
hallintolain pykälään 49f vedoten. Oikaisuvaatimus perusteluineen
on liitteenä 12.

Tiedoksiantaminen

Sivistyslautakunta on toimittanut  kaikki  sopimuskauden päätökset
liikennöitsijälle  kirjeitse,  koska  hän  ei  ole  antanut  suostumusta
sähköiseen tiedoksiantoon.  Postiosoitteekseen hän on ilmoittanut
Hiitolantie  661,  jonne  päätökset  lähetetään.  Liikennöitsijä  ilmoitti
oikaisuvaatimuksessaan  tarkistavansa  postilaatikkonsa
viikonloppuisin.  Kunta  ei  ole  vastuussa  siitä,  kuinka  harvoin
liikennöitsijä postilaatikkonsa tarkistaa. 

Kuljetussopimuksen  päättämistä  on  käsitelty  5.4.2019  ja
jatkokokouksessa  15.4.2019.  Kokouksen  5.4.2019  käsittely  oli
valmistelua,  jossa  liikennöitsijälle  annettiin  mahdollisuus  antaa
selvitys ja täydentää puuttuneita asiakirjoja. Kyseinen valmistelua
koskeva pykälä postitettiin liikennöitsijälle 8.4.2019 ja mukana oli
tieto muutoksenhakukiellosta, koska kyseessä oli asian valmistelu,
ei  muutoksenhakukelpoinen  päätös.  Myös  Aluehallintovirasto  on
informoinut  liikennöitsijää  tämän  17.4.2019  tekemään  kanteluun,
että asian valmisteluun koskevaan asiaan ei voi  hakea muutosta
eikä kyse ole muotovirheestä kesken muutoksenhaun. 

Lisäksi  tieto  mahdollisuudesta  selvityksenantoon  välitettiin
liikennöitsijälle  sähköpostitse  8.4.2019,  sopimuksessa  ilmoitetun
yhteyshenkilön  eli  liikennöitsijän   sähköpostiosoitteeseen.
Sivistyslautakunta voi toteen näyttää, että liikennöitsijä sai tiedon jo
8.4.2019  (liikennöitsijä  vastasi  viestiin,  oli  pyytänyt  lautakunnan
pyytämää  Tyel-tietoa  vakuutusyhtiöltä  8.4.2019,  välitti  kyseisen
tiedon  kunnalle  10.4.2019  ja  antoi  selvityksen  11.4.2019,  kun
selvitysaikaa jatkettuna olisi ollut 15.4.2019 saakka). 

Kunta  pystyy  siis  toteen  näyttämään,  että  liikennöitsijällä  oli
seitsemän  (7)  päivää  aikaa  antaa  selvitys  ja  sitä  voidaan  pitää
riittävänä aikana asian valmisteluvaiheessa.

Varsinainen  15.4.2019  tehty  päätös  sopimuksen  purkamisesta
toimitettiin  liikennöitsijälle  16.4.2019  ”käteen”  kahden  todistajan
läsnäollessa,  postitettiin  kirjeenä  sekä  varmuuden  vuoksi
sähköpostina ja kirjattuna kirjeenä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Oppilaiden valvonnan tarve ja odottaminen

Liikennöitsijä sitoutui tarjouksessaan ajamaan ajot useammalla kuin
yhdellä  autolla  siten,  että  oppilaat  noudetaan  välittömästi  koulun
päättymisen  jälkeen  ja  että  oppilaiden  valvontaa  kuljetusten
järjestämistavan  vuoksi  ei  tarvita.  Valvonnan  tarve  ja  odotus  oli
jatkuvaa. Erityisen moitittavaa oli ajo yhdellä autolla luvatun kahden
auton sijaan ja siitä syntynyt odotus ja valvonnan tarve. Tällaisesta
järjestelystä ei oltu sovittu.

Koulukuljetusopimuksen liite 1 B

Liite 1B tuli allekirjoitettavaksi uudelleen Talviaislahden uuden reitin
(+  86  e  päivähintaan)  ja  viiden  prosentin  taksantarkistuksen
(+19,90 e päivähintaan 397,50 e) jälkeen.

Talviaislahden  uuden  reitin  hinta  hyväksyttiin  liikennöitsijän
esittämällä  tavalla,  86  euroa/koulupäivä,  molempiin  suuntiin
kilometrit  korvaamalla  ilman  aikaperustetta.  Liikennöitsijälle
esitettiin aikaperusteen käyttämistä edellisen viranhaltijan toimesta
(käyty sähköpostikeskustelu):

• Kunta:  ”Koulukuljetusreitin  pidennyksestä  maksetaan  1.10.2018
alkaen  2  x  21,5km  x  1€/km  =  43€  sekä  reitin  jatkamisesta
aiheutuvasta lisäajasta 0.75h x 15€/h = 11,25€.” 

• Liikennöitsijä 4.9.2018: ”Tuossa laskelmassasi on tapahtunut  virhe.
Mikäli  matka  on  21,5  km,  niin  edestakainen  matka  on  43  km.
Tarjoukseni  mukaan  veroton  kilometrihinta  on  1,00€/km.  Siispä
oppilaan  haku  Talviaislahdesta  maksaa  43,00€  ja  vienti  takaisin
maksaa saman 43,00€. 

Liite  piti  allekirjoittaa  lokakuussa  2018.  Oikaisuvaatimuksessaan
liikennöitsijä toteaa nyt, että reitin hinta on laskettu virheellisesti ja
sen  takia  hän  ei  ole  hyväksynyt/allekirjoittanut  liitettä.  Reitin
hinnaksi  sovittiin  86  euroa/koulupäivä  eikä  viiden  prosentin
hinnantarkastus koskenut uutta reittiä, joten liikennöitsijällä ei ollut
perusteita jättää liitettä allekirjoittamatta ja sitoutumatta sovittuun. 

Liitteet  ovat  sopimuksen  erottamattomia  osia.  Allekirjoittamatta
jättäminen  /  hinnantarkastusneuvottelujen  kariutuminen  ei  ollut
suoranainen syy sopimuksen päättämiseen, mutta osoitus siitä, että
liikennöitsijä ei suhtautunut vakavasti yhteistyöhön kunnan kanssa
juuri missään kohtaa.

Ylikuorma

Liikennöitsijä  väittää,  että  kunta  olisi  pakottanut  ottamaan
ylikuormaa.  Liikennöitsijä  viittaa  sivistysjohtajan  ja
sivistyslautakunnan  tekemiin  päätöksiin,  joissa  jo  Kivijärvellä
opiskelevalle  koululaiselle  myönnettiin  hakemuksesta  oikeus
kuljetukseen,  koska  Talviaislahden  uusi  reitti  kulkee  kodin  ohi  ja
reittiä  ajavassa  taksissa  oli  tilaa.  Liikennöitsijä  kieltäytyi

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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itsepintaisesti  ottamasta  oppilasta  kyytiin  erilaisin  verukkein  7.1.-
15.2.2019.  Aluehallintovirasto  ohjeisti  kuntaa  asiassa.  Vasta
lautakunnan antaman sopimuspurku-uhkaisen kehotuksen jälkeen
liikennöitsijä  otti  koululaisen  kyytiin,  liikennöitsijän  sanoin
”väliaikaisella  luvalla”.  Oikaisuvaatimuksessaan  liiikennöitsijä
toteaa: ”nyt ylikuormaa ei ole ollut, kun kaksi kuljetusoppilasta jäi
pois  kuljetuksesta  poismuuttamisen  takia”.  Nämä  kaksi
kuljetusoppilasta eivät edes kulkeneet kyseisessä autossa.

”Ylikuorma ei  ole  missään tilanteessa sallittua ja  vastuu on aina
kuljettajalla” (Avaimet ammattilaisuuteen - taksinkuljettajan perusopas, 3.
p.,  2019).  Tiedossa  on  -  saadun  palautteen  ja
asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella - että ylikuormaa on ajettu.
Kunta ei hyväksy ylikuormaa missään tilanteessa.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja rikosrekisteriotteet

Sopimuksessa  6.3.  todetaan  liikennöitsijää  koskevat  yleiset
velvoitteet, mm. tilaajavastuulain 1233/2006 mukaisten todistusten
toimittamisen tilaajan (kunnan) pyynnöstä viivyttelemättä.

Tilaajavastuulain  mukaiset  todistukset  –  todistus  verojen
maksamisesta ja  eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta -  on yli
12 kuukautta voimassa olevan sopimussuhteen aikana toimitettava
12 kuukauden välein. Ei siis riitä, että liikennöitsijä on toimittanut ne
ennen  sopimusuhteen  alkamista  kesällä  2017.  Todistuksia
pyydettiin  28.6.2018.  Liikennöitsijä  toimitti  ne  vasta  18.2.2019  ja
TyEL:n osalta 10.4.2019.

Kuljettajien  rikosrekisteriotteiden  hyväksyttäminen  tilaajalla
(kunnalla)  on  kirjattu  molempien  osapuolten  allekirjoittamaan
sopimukseen. Kunta edellytti, että sopimusta noudatetaan tältäkin
osin.  Liikennöitsijä  ei  hyväksyttänyt  tilaajalla  kuljettajien
rikosrekisteriotteita.

Kokoukseen  15.4.2019  toimitettu  selvitys  ja  sopimuksen
päättämisperusteet

Liikennöitsijän määräaikana antama selvitys käsiteltiin kokouksessa
15.4.2019.  Selvityksessä  oli  liikennöitsijän  käsityksiä
tiedoksiantotavoista,  oikeudesta  päättää  sopimus,  kritiikkiä
asiointityytyväisyyskyselystä ja koululaisista. Todettakoon vielä, että
kunnalla  oli  mahdollisuus  tarkastaa  itse  tai  teettää  kysely
kolmannella  taholla  Jyse-ehtojen  5.4  mukaan.  Lautakunta  päätti
tehdä  asiakastyytyväisyyskyselyn  itse,  jolloin  aineisto  saatiin
kerätyksi nopeasti ja pienin kustannuksin (liikennöitsijä ei halunnut
ottaa osaa rahallisesti ulkopuolisella teetettävään kyselyyn). Kysely
toteutettiin  neutraalisti,  nimettömästi  ja  luotettavasti  kyselyn,
palautusten  ja  julkaistun  yhteenvedon  osalta.  Kyselyn  runsas
sanallisen  palautteen  määrä  ja  laatu  osaltaan  velvoittivat
lautakunnan  välittömiin  toimenpiteisiin,  ts.  sopimuksen
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päättämiseen. 

Lautakunta muistuttaa, että ensisijaisesti kuljetussopimus purettiin
sopimuksen kohdan 8.3. ja Jyse 2014 palvelut -ehtojen kohdan 13
mukaisesti  sekä  toissijaisesti  sopimus  päätettiin  18.4.2019.
Sopimuksen  välitön  päättäminen  perustui   sopimuksen  kohtaan
7.2. ja Jyse 2014 palvelut  -ehtojen kohtaan 18 ja siinä viitattuun
hankintalain  harkinnanvaraiseen  poissulkemisperusteeseen
(syyllistyminen  ammattitoiminnassa  vakavaan  virheeseen;
voimassaolevan hankintalain, 1397/2016, 81 §:n 1 mom. 3. kohta). 

Aluehallintoviraston kanta

Aluehallintovirasto  valvovana  viranomaisena  on  todennut,  että
kuljetusten purkupäätös on tehty asianmukaisesti ja liikennöitsijälle
on  toimitettu  muutoksenhakuohjeet.  Avi  ei  ryhtynyt  liikennöitsijän
17.4.2019 tekemän hallintokantelun johdosta toimenpiteisiin.

Kunnanhallituksen kanta

Liikennöitsijä  esitti  kunnanhallitukselle  otto-oikeuden  käyttämistä
ko.  asiassa.  Kunnanhallitus  ei  käyttänyt  otto-oikeutta
kokouksessaan 23.4.2019.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Edellä  mainituin  sekä 5.4.2019 § 34 ja  15.4.2019 § 38 esitetyin
perustein  kuljetussopimus on päätetty  kuljetussopimuksen ja  sen
sopimusehtojen mukaisesti laillisesti.

Hallintolain 49 f 2. momentin mukaan päätös ”voidaan kuitenkin panna
täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos laissa niin säädetään tai jos päätös
on  luonteeltaan  sellainen,  että  se  on  pantava  täytäntöön  heti,  tai  jos
päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä”. 

Päätöksen  täytäntöönpanoa  ei  voitu  lykätä  yleisen  edun,  tässä
tapauksessa lasten edun vuoksi mm. asiakastyytyväisyyskyselyssä
ilmenneiden  seikkojen  vuoksi  ja  päätös  (sopimuksen  purku)  oli
luonteeltaan sellainen, että se oli pantava täytäntöön heti.

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.4.2019 § 39 / OIKAISUVAATIMUS 

Sivltk § 46
21.5.2019
Liite 13

Liikennöitsijä,  taksiyrittäjä  Mauno  Puranen,  on  toimittanut
sivistyslautakunnalle  oikaisuvaatimuksen  26.4.2019,  joka  on
liitteenä 13.

Oikaisuvaatimus  koskee  sivistyslautakunnan  15.4.2019  tekemää
päätöstä  §  39,  joka koski  koulukuljetusten  väliaikasta
järjestämistä 23.4.-1.6.2019.

Liikennöitsijä vaatii  päätöstä kumottavaksi hallintolain pykälän 49f
perusteella  ja  päätöksen  täytäntöönpanon  keskeyttämistä  siihen
asti,  kunnes  päätös  on  lainvoimainen.  Liikennöitsijän  mielestä
päätös  ei  ole  luonteeltaan  sellainen,  että  se  pitäisi  panna  heti
täytäntöön.

Sivistyslautakunta  on  laillisesti  ja  perustellusti  15.4.2019  §  38
päättänyt  liikennöitsijän  kanssa  tehdyn  koulukuljetus-  ja
asiointiliikennesopimuksen  siten,  että  sopimuksen  viimeinen
voimassaolopäivä oli 18.4.2019. 

Kivijärven  kunnalla  on  lakisääteinen  velvollisuus  huolehtia
koulukuljetuksista.  Esi-  ja  perusopetuksen  koulukuljetuspalveluita
käyttävien  oppilaiden  etu  edellyttää  kuljetuspalveluiden
keskeytyksetöntä  järjestämistä.  Uutta  hankintaa  ei  voitu  sen
luonteen  vuoksi  lykätä,  vaan  hankinnalla  oli  kiire  (kuljetukset
saatava toimimaan pääsiäisen jälkeen ti 23.4.2019) ja kunnalla oli
oikeus  järjestää  hankinta  nopeasti  suorahankintana  ilman
kilpailuttamisvelvoitetta.  Koulukuljetukset  hankittiin  lukuvuoden
loppuajaksi eli ajalle 23.4.-1.6.2019. 

Hallintolain 49 f 2. momentin mukaan päätös ”voidaan kuitenkin panna
täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos laissa niin säädetään tai jos päätös
on  luonteeltaan  sellainen,  että  se  on  pantava  täytäntöön  heti,  tai  jos
päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä”. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Edellä mainituin perustein päätös kuljetuksen hankkimisesta 23.4.-
1.6.2019 oli luonteeltaan sellainen, että se oli pantava täytäntöön
heti.

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

21.05.2019 76

SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 47
21.5.2019

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:

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

- - - - - 

Merkittiin,  että  Riitta  Sarén  ei  osallistunut  sivistysjohtajan  vh-
päätöksen nro 27/2019, 34/2019, 37/2019 ja 38/2019 käsittelyyn
eikä Jari  Haapaniemi nro 24/2019, 26/2019,  28/2019 ja  30/2019
käsittelyyn  poistuen  kokouksesta  pykälän  käsittelyn  ajaksi.
Puheenjohtajana toimi Maire Hautanen.
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Sivltk § 48
21.5.2019

• Ellibs, 15.3.2019, toimitussopimus ELKS 1200/2019, e-kirjat
ja e-äänikirjat

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE,
21.3.2019, hallituksen pöytäkirja

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE,
5.4.2019, valtuuston pöytäkirja

• Elinkeino-,  liikenne-  ja  ympäristökeskus,  17.4.2019,
hankintapäätös,  Elyn  tarjouskilpailu  reittipohjaisista
joukkoliikennepalveluista 2019/1 

• Aluehallintovirasto,  25.4.2019,  vastaus  liikennöitsijän
kanteluun

• Kivijärven kunta, tilannekuvapalaveri, 27.4.2019, osaston- ja
puheenjohtajat, muistio

• Kivijärvi-talon  perutamistoimikunta,  29.4.2019,  1/2019,
pöytäkirja

• Visma  Enterprise  Oy,  2.5.2019,  muutos  Visma  Inschool
-palveluja koskevaan sopimukseen

• Varhaiskasvatuksen  erityisopettaja  Hanna  Saari,  3.5.2019,
varhaiskasvatuksen tilanne

• Kunnanhallitus,  6.5.2019,  varhaiskasvatuksen  toimien
täyttöluvat

• Kunnanhallitus, 6.5.2019, rehtorin viran täyttölupa

• Elinkeino-,  liikenne-  ja  ympäristökeskus,  6.5.2019,  päätös
yksinoikeuden  antamisesta  hankinnassa  KESELY/39/2019
(mm. Kivijärvi koulup 7.00 - Karstula 7.50 ja Karstula 14.05-
Kivijärvi 14.55 / Töysän Linja Oy ja Saarensalmen th koulup
15.55 – Kivijärvi 16.20 / Tillgren Lines Oy)

• Tillgren Lines Oy, 8.5.2019, koulukuljetussopimus

• O3  Keski-Suomi  (Keski-Suomen  opetus-  ja  sivistystoimen
henkilöstön  täydennyskoulutuskoordinaatio),  10.5.2019,
ohjausryhmän muistio

• Saarikka,  työterveyshuolto,  13.5.2019,  työpaikkaselvitys
(Nuppukumpu)

• LAPE-akatemia,  13.5.2019,  lapsilähtöiset
palvelukokonaisuudet  –  toimintaympäristö,  nykytila  ja
tavoitteet, kutsu 5.6.2019
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Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.
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MUUT ASIAT

Sivltk § 49
21.5.2019

Keskusteltiin  varhaiskasvatuksen  tilanteesta  ja  sivistysosastolle
tarvittavista täyttöluvista.

- - - 

Merkittiin,että  Jari  Haapaniemi  ja  Kari  Pitkänen  poistuivat  tämän  pykälän
käsittelyn aikana.
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