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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivltk § 68
28.8.2019

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 kokouskutsu, esityslista,
liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.
Lautakunta on päättänyt 20.6.2019 § 50, että jatkossa kokouskutsut
voi tarvittaessa lähettää sähköisesti.
Kokousmateriaali tähän kokoukseen on toimitettu sähköisesti pe
23.8.2019.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sivltk § 69
28.8.2019

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 Hilkka Nikitin.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistyslautakunta

TAINIONMÄEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2019-2020
Sivltk § 70
28.8.2019
Liite 18

Perusopetusasetuksen 9 §:n 1. mom. mukaan opetuksen
järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan
perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä
järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä
järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun
ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista
opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.
Koulun vuosisuunnitelma käsitellään lautakunnassa vuosittain
uuden lukuvuoden alkaessa ja se on hyväksytty opettajan
kokouksessa 22.8.2019.
Vuosisuunnitelma on kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.
Rehtori on esittänyt, että sivistyslautakunta hyväksyy Tainionmäen
koulun vuosisuunnitelman lukuvuodeksi 2019–2020 liitteen 18
mukaisesti.
Sivistyslautakunta hyväksyi 21.5.2019 § 43 muutoksen edelliseen
lukuvuosisuunnitelmaan 2018-2019 eli turvakurssia ei järjestetty
keväällä.
Lautakunta
kuitenkin
totesi,
että
se
pitää
turvakurssiaiheita tärkeinä ja toivoo, että turvakurssista ei
luovuttaisi
jatkossa.
Turvakurssia
ei
ole
merkitty
lukuvuosisuunnitelmaan, joten lautakunta voi halutessaan ottaa
kantaa asiaan.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta
hyväksyy
Tainionmäen
koulun
vuosisuunnitelman lukuvuodeksi 2019–2020 liitteen 18 mukaisesti.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta päätti edellyttää, että aiemmin pidetyn turvakurssin asiasisällön opettaminen, mm. mahdollisuus suorittaa
hygieniapassi, toteutuu lukuvuoden aikana.
----Merkittiin, että rehtori ( ) osallistui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajan
klo 18-19.45.
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KOULUKULJETUSKALUSTO LUKUVUODEKSI 2019-2020 / ITSEOIKAISU
Sivltk § 65
16.7.2019
Liite 17

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 20.6.2019 § 58 päättänyt
•

pyytää
leasing-/vuokratarjoukset
koulukuljetuskaluston
osalta vähintään kolmelta eri toimittajalta lukuvuodeksi 20192020,

•

hakea linja-autokuljettajaa syyslukukaudeksi 2019 ja
hyödyntää tarvittaessa kunnan henkilöstöä toisen auton
kuljettajana sekä

•

päättänyt varautua oman kaluston hankintaan ensi vuoden
talousarviossa.

Kunnan pienhankintaohjeen mukaan kalustotarjoukset on pyydetty
27.6.2019 kolmelta eri toimittajalta. Tarjousten jättöaika päättyy
11.7.2019.
Tarjouspyyntö, tarjoukset
nähtävänä kokouksessa.

ja

tarjousten

avauspöytäkirja

ovat

Tarjousten vertailu on toimitettu lautakunnan jäsenille ennen
kokousta.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy Tilausliikenne A Kainulaisen jättämät
edullisimmat tarjoukset 22- ja 13-paikkaisista linja-autoista
lukuvuodeksi 2019-2020.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
---Sivltk § 71
28.8.2019

Sivistysjohtajan kokouksessa antama päätösehdotus ja sitä myöten
päätös eivät vastaa lautakunnan käymää keskustelua ja päätöksen
asiasisältöä eli antavat väärän kuvan valitusta vuokrakalustosta,
sillä vuokrakalustoksi on haettu/valittu vain yksi linja-auto.
Tarjouspyynnössä
haettiin
toisena
autona
”pienoisbussia
koululaispenkeillä, 13 oppilaalle, B-kortilla ajettavaa”, joten tarjoajat
ovat ymmärtäneet, että toiseksi autoksi on haettu M 1-luokan
ajoneuvoa (henkilöautoa) 1+8, jossa on koululaispenkit ja riittävät
turvavyöt 13:lle.
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Päätöksessä olevan asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta
säädetään hallintolain 8 luvussa. Viranomaisen on korjattava
päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu
niihin verrattava selvä virhe.
Virheen voi korjata itseoikaisuna, koska korjaaminen ei
päätöksen sisältöön eikä muuta ratkaisua miltään osin.

vaikuta

Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen sisältävä toimituskirja
korjatulla toimituskirjalla eli pöytäkirjaan tehdään korjausmerkintä.
Asianosaiselle on yleensä varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen
kirjoitusvirheen korjaamista, mutta tässä yhteydessä asiasisältö ei
muutu ja asianosaisen kuuleminen on tarpeetonta.
Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai
asianosaisen vaatimuksesta. Sivistyslautakunta korjaa/tarkentaa
päätöstään kirjoitusvirheeseen verrattavan selvän virheen vuoksi
omasta aloitteesta.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta korjaa hallintolain 8. luvun mukaisesti
lukuvuoden 2019-2020 koulukuljetuskalustoa koskevan pykälän
päätösehdotuksen ja päätöksen sanamuotoa siten, että hyväksytyt
tarjoukset koskevat 22-paikkaista linja-autoa ja M 1-luokan
ajoneuvoa (henkilöautoa).

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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( ) OIKAISUVAATIMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN 16.7.2019 TEKEMÄÄN
KOULUKULJETUSKALUSTON VUOKRAAMISTA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN § 65
Sivltk § 72
28.8.2019
Liite 19

( ) on tehnyt oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan 16.7.2019
tekemästä päätöksestä § 65, joka koski koulukuljetuskaluston
vuokraamista lukuvuodeksi 2019-2020. Oikaisuvaatimus on
toimitettu kunnanvirastolle sähköpostitse 2.8.2019 ja se on liitteenä
nro 19.
Oikaisussaan liikennöitsijä vaatii, että
1) päätös on kumottava kunnan pienhankintaohjeen ja hankintalain
§ 31 vastaisena sekä
2) kuljetuskalusto on hankittava ja niiden kuljettajat on palkattava
kansallisen kynnysarvon (60 000 euroa) ylittävänä hankintana
hankintalakia noudattaen.
Korjaukset ja kommentit ( ) esittämien vaatimusten
perusteluihin (oikaisuvaatimuksen referointi):
( ): Sivistyslautakunta (kunta) on kokouksessaan 20.6.2019 § 58
päättänyt, että se pyytää leasing-/vuokratarjouksia vähintään
kolmelta eri toimittajalta kahden linja-auton vuokraamiseksi
kunnalle lukuvuodeksi 2019-2020.
Kommentti: Sivistyslautakunta ei ole pyytänyt tarjouksia linjaautoista, vaan ”koulukuljetuskalustosta”.
( ): Linja-autonkuljettajan hakuilmoituksen mukaan vuokrattavia
linja-autoja
käytetään
koulukuljetuksiin
ja
kunnan
asiointikuljetuksiin. Kunta on jo aikaisemmin ostanut henkilöauton
(ERB-473) asiointikuljetuksia varten.
Kommentti: Myöskään linja-autonkuljettajan hakuilmoituksessa ei
puhuta linja-autoista, vaan ”kalustosta”. Koulukuljetuksiin
vuokrattavaa kalustoa on tarkoituksenmukaista käyttää myös
asiointikuljetuksiin ja linja-autonkuljettajaa haettaessa onkin todettu,
että hän ajaisi myös ”mahdollisesti asiointiliikennettä”. Kunnan
teknisen osaston aiemmin hankkimaa henkilöautoa ei ole hankittu
koulu- ja asiointiliikennekuljetuksiin, vaan ruokahuollon tarpeisiin.
Ruokahuollon auton hankintahintaa – ( ) ilmoittamaa hintaa, noin 10
000 euroa – ei lasketa koulukuljetuskalustohinnaksi ja -hankinnaksi.
Kun henkilöauton käyttötarkoitus ja sen lisäksi myös hankintahetki
poikkeaa linja-autokaluston hakkimisesta, ei kyseessä ole sama
hankintakokonaisuus.
( ): Vuokra-autojen vuokra on yhteensä 38 000 euroa.
Kommentti: Pitää paikkansa eli hankinta (kuljetuskaluston
vuokraaminen) ei ylitä kansallista kynnysarvoa, joka on 60 000
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euroa.
( ): Sivistyslautakunnan 20.6.2019 § 58 mukaan kunta on varannut
koulukuljetuksiin vuonna 2019 109 000,00 € (kevät-syyslukukausi
2019). Em. 109 000,00€ on siis suuruudeltaan suunnilleen myös
lukuvuoden 2019-2020 koulukuljetusten hankintahinta Kun siihen
lisätään asiointikuljetusten osuus samalta ajanjaksolta n. 10000€,
koulukuljetusten ja asiointikuljetusten hankinta-arvo lukuvuodeksi
2019-2020 on yhteensä n. 120000,00€.
Kommentti: Kuljetukset järjestetään uudella tavalla, joten
kuljetusten
hankinta-arvoa
ei
voi
määritellä
aiempien
määrärahojen/toteutumien perusteella. Kuljetuspalvelussa ollaan
menossa kohti omaa henkilöstöä ja omaa/vuokrattua kalustoa.
Asiointiliikenne hoidetaan sisäisesti. Koulukuljetusten hankinta-arvo
koostuu kilpailutetusta eli vuokratusta kalustosta ja on noin 40 000
euroa lukuvuonna 2019-2020, ei ( ) laskelman mukainen.
( ): Kivijärven kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan
4.2.2019 § 8 pienhankintaohjeet käytettäviksi kansallisen
kynnysarvon
60000,00€
alittavissa
hankinnoissa.
Pienhankintaohjeen mukaan mm. palveluhankinnat pääsääntöisesti
kilpailutetaan. Pienhankintojen kilpailuttamisessa kunnan tulee
noudattaa avoimuutta, tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua, eikä
hankintaa saa pilkkoa keinotekoisesti osiin välttääkseen
hankintalain soveltamisen kilpailuttamisessa. Hankintalakia täytyy
noudattaa yli 60 000,00€:n hankinnoissa. Toisin, kuin
sivistyslautakunta on kokouksessaan 20.6.2019 § 58 päättänyt,
kunta on päätöksen 16.7.2019 § 65 mukaan päättänyt soveltaa
kunnan pienhankintaohjetta kalustotarjouksen pyytämisessä
lukuvuodeksi 2019-2020.
Kommentti: ( ) mainitsemat päätökset eivät ole ristiriidassa
keskenään. Lautakunta ei ole 20.6. maininnut mitään
pienhankintaohjeesta, eikä näin ollen ole myöskään kieltänyt
pienhankintaohjeen soveltamista. Kun päätös pelkän kaluston
vuokraamisesta /kilpailutuksesta on tehty, on ollut jo ilmeistä, että
kyseessä on pienhankinta. Lisäksi tarjouspyynnöissä on kerrottu,
että tarjousten on jäätävä Hilma-kilpailutuksen rajan alle. Hankinta
on tehty hankintalain ja kunnan pienhankintaohjeiden mukaisesti,
koska hankinta jäi alle 60 000 euron ja hankintaa ei ole pilkottu
keinotekoisesti, vaan koulukuljetukset on päätetty järjestää uudella
tavalla, omalla henkilökunnalla ja omalla/vuokratulla kalustolla.
Ratkaisulla on haettu parempaa toiminnallisuutta ja mahdollisuutta
vaikuttaa palvelun määrään ja laatuun. Oppilaita voidaan
esimerkiksi kuljettaa nyt myös koulupäivän aikana tenniskentälle
yms. kohteisiin ilman lisäkustannuksia.
( ): Sivistyslautakunnan 20.6.2019 tekemän päätöksen § 58
mukaan kalustotarjouksia tuli pyytää vähintään kolmelta eri
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toimittajalta. Kunta on rikkonut tekemäänsä päätöstä pyytämällä
kalustotarjousta vain kahdelta toimittajalta (Oy Auto-Way Ltd ja Oy
Veho Ab/Charter Way Rent). Ascar Oy:n antama tarjous on annettu
Oy Auto-Way Ltd:n välittämänä omatoimisena tarjouksena
(alihankintana).
Kommentti: ( ) tiedot ovat virheelliset. Tarjoukset pyydettiin kunnan
pienhankintaohjeiden mukaisesti kolmelta eri toimittajalta, edellä
mainittujen lisäksi Tillgren Lines Oy:ltä. Yritys ilmoitti sähköpostitse,
että se ei jätä tarjousta tällä kertaa.
( ): Tilausliikenne A. Kainulainen on saanut jättää yksinoikeudella
omatoimisen tarjouksen kunnan asiamiehen (PTCServices)
hyväksymänä.
Kommentti: Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:ltä ei pyydetty
tarjousta. Yritys kuitenkin jätti tarjouksen määräajassa. Kunnan
lakimieheltä on tarkistettu, että tarjous tulee ottaa huomioon, ellei
tarjouspyynnössä ole erikseen mainittu, että tarjouksia, joita ei ole
pyydetty, ei huomioida. Kyse ei ole yksinoikeudesta.
( ): Vaikka tarjousvertailun mukaan ( ) tarjouksesta ei käy ilmi
tarjotun kaluston yksilöintitiedot (rekisteröintitiedot), kunta on
hyväksynyt tarjouksen ja valinnut sen kaluston toimittajaksi.
Kommentti: Vuokrattavan auton rekisterinumero ei ole ollut
olennainen asia. Rekisterinumeroita ei pyydetty keneltäkään.
( ): Sivistyslautakunta on hyväksynyt päätöksellään 16.7.2019 § 65
Tilausliikenne A Kainulaisen omatoimisesti jättämät tarjoukset 22ja 13-paikkaisista linja-autoista. Kunnan asiamies PTCServices:n
mukaan 13-paikkaista linja-autoa saa ajaa B- kortilla. B-kortti
tarkoittaa henkilöauton ajokorttia, joten sillä ei voi ajaa linja-autoa.
Kommentti: Sivistyslautakunta on korjannut omasta aloitteestaan
edellisessä pykälässä hallintolain 8. luvun mukaisesti lukuvuoden
2019-2020
koulukuljetuskalustoa
koskevan
pykälän
päätösehdotuksen
ja
päätöksen
sanamuotoa,
joka
on
kirjoitusvirheeseen verrattava selvä virhe siten, että hyväksytyt
tarjoukset koskevat 22-paikkaista linja-autoa ja M 1-luokan
ajoneuvoa eli henkilöautoa (ei 13-paikkaista linja-autoa).
( ) tulkitsee edellisen kokouksen liitettä väärin. Kunnan käyttämä
lakimies (tai sivistyslautakunta) ei ole väittänyt, että 13-paikkaista
linja-autoa saa ajaa B-kortilla. Lakimies on ottanut kantaa vain
siihen, otetaanko Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:n ”omatoimisesti”
jättämä tarjous huomioon.
( ): Koska ( ) tarjoamien autojen yksilöintitiedot puuttuvat, kunnalla
ei ole voinut olla tiedossa, ovatko hyväksytyiksi tulleet autot linjaautoja vai henkilöautoja, sekä ovatko autot yksityiskäyttöisiä vai
luvanvaraiseen käyttöön rekisteröityjä. Tilausliikenne A Kainulaisen
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pyytämättä jättämää tarjousta ei olisi saanut ottaa mukaan
tarjousvertailuun, vaan se olisi pitänyt hylätä muita yrityksiä
syrjivänä.
Kommentti: Kokousliitettä varten Tilausliikenne A. Kainulainen
Oy:tä on pyydetty tarkempia tietoja, minkälaista autoa hän tarjoaa.
Lakimieheltä on tarkistettu, että yrityksen jättämät tarjoukset
voidaan ottaa huomioon. Pyydettyjen tarjouspyyntöjen määrä on
ollut pienhankintaohjeiden mukainen ja riittävä.
( ): Kivijärven kunta (sivistyslautakunta) on pilkkonut koulukuljetusja asiointikuljetushankinnan lainvastaisesti osiin siten, että se on
ensin hankkinut henkilöauton (ERB-473) asiointikuljetuksia varten,
nyt kunta on hankkinut päätöksellä 16.7.2019 § 65 kaksi autoa
(ilman rekisteröintitietoja) koulukuljetuksiin ja asiointikuljetuksiin.
Kommentti: Kunnalla on oikeus ja velvollisuus kehittää
palveluitaan. Yli puolet oppilaista on koulukuljetusten piirissä ja
määrä lisääntyi noin kymmenellä lukuvuodelle 2019-2020, joten
kuljetukset tuskin olisivat edes onnistuneet aiemmalla tavalla.
Omalla henkilöstöllä ja omalla/vuokratulla kalustolla haetaan
toimivuutta ja laadukkuutta. Kaluston vuokraaminen on tehty
kunnan pienhankintaohjeiden mukaisesti. Kaluston vuokrauspäätös
on selkeästi alle kansallisen rajan eli alle 60 000 euroa.
Pilkkomisesta ei ole kysymys - kahden vuokratun auton hinnat on
laskettu yhteen. Kunnan ruokahuoltoautoa ei ole ostettu
koulukuljetuksiin ja asiointiliikenteen hoitoon, vaan teknisen
osaston ruoanjakeluun. Ruokahuoltoa varten hankitun ajoneuvon
hankinta on tehty huomattavasti aiemmin, jo alkuvuodesta 2019.
Jos autolla olisi ajateltu ajettavan koulukyytejä, hankittavaksi olisi
valittu tila-auto eikä viiden hengen henkilöautoa. Kyseessä ei siis
ole koulukuljetuskalustohankinta, vaan siitä erillinen hankinta.
MP: Lisäksi kunta on palkannut ( ) kuljettajaksi Tilausliikenne A
Kainulaiselta vuokraamiin autoihin. Toisen vuokratun auton
kuljettajaksi kunta aikoo käyttää osa-aikaista työntekijäänsä, joten
hänen työnsä muuttuu kokopäiväiseksi.
Kommentti: Kunnan henkilöstöratkaisut ja kalustohankinnat ovat
kaksi erillistä asiaa. Työsopimukset jäävät hankintalain
soveltamisalan ulkopuolelle (hankintalaki 9 § 1 mom. 10 kohta).
Todettakoon, että kunnan tavoitteena on löytää koulukuljetukseen
kuljettajat omasta henkilöstöstä esimerkiksi kouluttamalla heidät
tehtävään. Toiseen löytyi henkilö heti omasta takaa. Linjaautonkuljettajaa ei tässä vaiheessa ollut, joten toimi on ollut kenen
tahansa haettavana (mol.fi, kunnan kotisivujen ”ajankohtaistapalsta” ja kunnan virallinen ilmoitustaulu). Kahdesta pätevästä
hakijasta tehtävään valittiin määräaikaisena ( ).
MP:
Kuljetushankinnan
kokonaisarvo
ylittää
kansallisen
kynnysarvon 60000,00€. Kaluston vuokraamisessa Tilausliikenne A
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Kainulaiselta kunta (sivistyslautakunta) on lainvastaisesti ylittänyt
toimivaltansa.
Kommentti: Kuljetushankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa.
Koulukaluston vuokraaminen lukuvuodeksi 2019-2020 oli arvoltaan
38 000 euroa, huomattavasti alle Hilma-kilpailutettavan 60 000
euron kynnysarvon. Vuokrakalusto on kilpailutettu kunnan
pienhankintaohjeiden mukaisesti. Kalusto on vuokrattu halvimpien
tarjousten perusteella. Vuokraaminen Tilausliikenne A Kainulainen
Oy:ltä ei ole ollut kunnan pienhankintaohjeiden eikä hankintalain
vastaista. Sivistyslautakunta ei ole siten ylittänyt toimivaltaansa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä mainituin
perustein.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN
Sivltk § 73
28.8.2019

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 16.7.2019 § 63 valinnut
varhaiskasvatuksen opettajaksi varhaiskasvatuslain 33. pykälän
mukaisesti vuodeksi ( ).
( ) on aloittanut varhaiskasvatuksen opettajana 7.8.2019.
Hallintosäännön § 16 mukaan valinta-, irtisanomis- ja
palkkauspäätökset suorittaa muun
esimiesasemassa olevan
henkilöstön (pl. osastonjohtajat) osalta toimialan toimielin.
( ) tehtävänkuva (myös esiopettajuus) muotoutui vasta
valintaprosessin jälkeen, joten palkkausta ei voitu määritellä
valintapäätöksen yhteydessä.
Esiopettajuuden osalta palkka on määritelty hallintosäännön
mukaisesti esimiehen eli rehtorin esityksestä ja esimiehen
esimiehen eli sivistysjohtajan päätöksellä.
Sivistyslautakunta hyväksyy ( ) palkan varhaiskasvatuksen
opettajuudesta. Palkka määräytyy suhteessa työaikaan (44,83
prosenttia).

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Varhaiskasvatuksen opettaja ( ) tehtäväkohtainen palkka on 2
663,62 euroa kuukaudessa, hinnoittelutunnus 05VKA020.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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VAPAA-AIKAOHJAAJAN TEHTÄVIEN HOITO
Sivltk § 74
28.8.2019
Liite 20

Vapaa-aikaohjaaja (
eläköitymisen vuoksi.

)

palvelussuhde

päättyy

31.10.2019

Tehtävää ei voi täyttää sisäisesti, joten joko toimi laitetaan auki eli
henkilö valitaan avoimella haulla tai tehtävät hoidetaan muulla
tavalla.
Sivistyslautakunta päätti 20.6.2019 § 55, että käydään
yhteistyöneuvottelut 4H:n, Kivekkäiden ja muiden mahdollisten
yhdistysten kanssa. Vapaa-aikaohjaajan tehtäväkenttää on pohdittu
ja tehtävien ulkoistamista tiedusteltu mm. Kivijärven Kivekkäät
-urheiluseuralta ja Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistykseltä. Osa
nuorisotoimen tehtävistä voitaisiin ulkoista, mutta liikuntatoimea ei.
Lisäksi on tehtäväkokonaisuuksia, esim. työsuojelupäällikön
tehtävät, jotka selkeästi kuuluvat kuntaorganisaation hoidettavaksi.
Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 10.6.2019 § 78
anotun täyttöluvan ehdollisena eli mikäli osoittautuu, ettei toimen
tehtäviä voida hoitaa muutoin kuin ulkoisella rekrytoinnilla.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Vapaa-aikaohjaajan toimi pannaan auki liitteen 20 mukaisesti.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
----Merkittiin, että Jari Haapaniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 20.31.
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Sivistyslautakunta

JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASON MÄÄRITTELY 2020-2024
Sivltk § 75
28.8.2019
Liite 21

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt joukkoliikenteen
palvelutason määrittelytyön. Työn tavoitteena on päivittää vuonna
2016
Keski-Suomen
ELY-keskuksen
alueelle
tehty
palvelutasomääritys vastaamaan nykytilannetta. Työssä selvitetään
edellisen palvelutasotavoitteen toteutuminen, kuullaan kuntien
näkemyksiä palvelutasotarpeesta ja määritetään uusi tavoitteellinen
joukkoliikenteen palvelutaso vuosille 2020-2024.
Työ laaditaan tiiviissä vuorovaikutuksessa ELY-keskuksen ja alueen
kuntien kanssa syksyn 2019 aikana. Tavoitteena on, että
palvelutasomääritys ohjaa jatkossa ELY-keskuksen liikenteen
suunnittelua ja hankintaa.
Kuntakysely on saapunut 8.8.2019 sähköpostitse. Kyselyyn
pyydetään vastaamaan mahdollisimman pian, viimeistään 30.8.
Kysymykset
koskevat
matkustustarpeiden
kunnassa, palvelutasoa ja rahoitusta,
kehittämistarpeita sekä muita mahdollisia asioita.
Hallintosäännön
mukaan
joukkoliikennepalveluista.

suuntautumisia
joukkoliikenteen

sivistyslautakunta

päättää

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta vastaa kyselyyn, joka koskee joukkoliikenteen
palvelutason määrittelyä 2020-2024.
Päätös:
Lautakunta evästi sivistysjohtajaa kyselyyn vastaamisessa.
----Merkittiin, että Pekka Helppikangas poistui kokouksesta klo 21.04 ja Risto
Holm poistui klo 21.13 tämän pykälän käsittelyn aikana.
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Sivistyslautakunta

LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUTEEN ( ) VALITUKSEN JOHDOSTA
Sivltk § 76
28.8.2019

Liite 22

( ) on asiamiehensä välityksellä tehnyt kunnallisvalituksen
sivistyslautakunnan 21.5.2019 tekemästä päätöksestä, § 45.
Päätös koski koulukuljetussopimuksen purkua ja päättämistä.
( ) vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa sivistyslautakunnan
päätöksen ja velvoittaa kunnan maksamaan ( ) oikeudenkäyntikulut
hallinto-oikeudesta korkoineen.
( ) katsoo, että kunta on menetellyt sopimuksen päättämisessä
hallintolain vastaisesti. Hänen mielestään kunnan 5.4.2019
asettama kuulemisaika on ollut liian lyhyt eikä hänellä ole ollut
tosiasiallista mahdollisuutta vastata kunnan selvityspyyntöön.
Lisäksi ( ) katsoo, että kunta on kuullut häntä sähköisellä viestillä
(sähköpostilla) ja hän ei ole antanut sähköiseen viestintään
suostumustaan sekä kunta on tehnyt päätöksen sopimuksen
purkamisesta ennen kuin hän on ehtinyt antaa vastineensa.
Lausunto on annettava 30.8.2019 mennessä.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Lautakunta tutustuu lakimiehen laatimaan lausuntoluonnokseen.
Lausunto toimitetaan hallinto-oikeudelle viimeistään 30.8.2019.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk § 77
28.8.2019

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, varhaiskasvatuksen opettajan, vapaa-aikaohjaajan
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.

----Merkittiin, että Riitta Sarén ilmoitti esteellisyytensä sivistysjohtajan
viranhaltijapäätöksen nro 17/2019 osalta ja poistui kokouksesta klo 21.4521.47 kyseisen päätöksen käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Antti
Urpilainen.
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Sivistyslautakunta

SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT
Sivltk § 78

•

Kunnan antama vastine ( ) vahingonkorvausvaatimukseen,
osa 1, 17.7.2019 (liite 23)

•

Pohjatähti
keskinäinen
vakuutusyhtiö,
oikeusturvaedun myöntämisestä, 1.8.2019

•

Lapsiasiavaltuutetun toimisto, kirjelmä: lasten koulumatkat,
6.8.2019

•

Kunnan antama vastine ( ) vahingonkorvausvaatimukseen,
osa 2, 16.8.2019 (liite 24)

•

Kivijärvi-talon kokoushuone ”Riviera” valmiina käyttöön; tila
on Viitasalo-opiston käytössä maanantaisin klo 13-21 ja
torstaisin 13.30-14.30, 1. kokous – KYTin pyöreä pöytä –
pidetty tilassa 20.8.

•

Tilausliikenne
ajoneuvoista

•

Keski-Suomen
LAPE-akatemia,
lapsilähtöisen
palvelukokonaisuuden uudenlainen johtaminen -tilaisuus,
17.9.2019, ilmoittautuminen 2.9.2019

•

Kumppanuuspöytä, muistio, 21.8.2019

28.8.2019
Liitteet 23-24

A.

Kainulainen

Oy,

ilmoitus

vuokrasopimukset

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:
Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.
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MUUT ASIAT
Sivltk § 79

Muita asioita ei ollut.

28.8.2019
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