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

Koulutoimistossa 5.12.2017
Virka-asema

sivistysjohtaja

Allekirjoitus

Hanna-Kaisa Pekkarinen

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

28.11.2017

104

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivltk § 79
28.11.2017

Kivijärven
sivistyslautakunnan
kokous
on
laillinen
ja
päätösvaltainen, mikäli jäsenistä on yli puolet saapuvilla ja
sivistyslautakunnan kokouskutsu on toimitettu jäsenille postitse 4
päivää ennen kokousta.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sivltk § 80
28.11.2017

Kivijärven kunnan 1.6.2017 alkaen voimaan tulleen hallintosäännön
98 § mukaan muun toimielimen kuin valtuuston pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta
valitsee
kaksi
pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Valittiin Risto Oinonen ja Maire Hautanen.

Pöytäkirjan tarkastus

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

TAINIONMÄEN KOULUN TYÖ- JA LOMAPÄIVÄT LUKUVUONNA 2018-2019
Sivltk § 81
28.11.2017

Perusopetusta
antavan
koulun
työajoista
määrätään
perusopetuslain 23 §:ssä ja perusopetusasetuksen 7 §:ssä.
Säädösten mukaan
lukuvuodessa on 190 työpäivää, joista
vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvat
itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Näistä itsenäisyyspäivä
ja vapunpäivä osuvat arkipäiville lukuvuonna 2018–19, joten muita
työpäiviä jää 188.
Kouluvuoden alkamispäivän ratkaisee
päätöksellään opetuksen järjestäjä. Lukuvuoden koulutyö
päätetään perusopetusasetuksen 7 § mukaisesti viikon 22
viimeisenä arkipäivänä, lukuvuonna 2018 – 2019 siis 1.6.2019.
Esityksen mukaan koulu alkaa torstaina 9.8.2018 ja päättyy
perjantaina 21.12.2018. Kevätlukukausi alkaa maanantaina
7.1.2019. Syyslomaviikko on viikko 42 ja talvilomaviikko viikko 9.
Syyslukukausi

to 9.8.2018 – pe 21.12.2018

Syysloma vko 42

ma 15. - su 21.10.2018

Kevätlukukausi

ma 7.1.2019 - la 1.6.2019

Talviloma vko 9

ma 25.2. - su 3.3.2019

Vappu

ke 1.5.2019

Helatorstai

to 30.5.2019

Koulu voi halutessaan tehdä yhden ylimääräisen lauantaikoulupäivän ja korvata sillä yhden työpäivistä, esimerkiksi
itsenäisyyspäivän jälkeisen perjantain. Kivijärvellä on perinteisesti
pidetty syyskaudella yksi lauantaityöpäivä (kirppismarkkinat/
päivätyökeräys). Mahdollisen ylimääräisen lauantaityöpäivän ja sitä
vastaavan lomapäivän ajankohta päätetään lukuvuosisuunnitelman
käsittelyn yhteydessä.
Esiopetus noudattaa muutoin koulun työaikoja, mutta päättyy pe
31.5.2019
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Lautakunta hyväksyy Tainionmäen koulun työ- ja loma-ajat
lukuvuodelle 2018 – 2019 edellä esitetysti.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Tainionmäen koulun henkilökunta, oppilaat ja huoltajat

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN 2017
Sivltk § 82
28.11.2017

Sivistyslautakunta on palkinnut vuosittain hyvin menestyneitä
urheilijoita. SM-mitalin saavuttaneet urheilijat palkitaan urheilijoiden
palkitsemissäännön perusteella ja määrärahojen salliessa
palkituiksi on tullut myös mitalisijojen tuntumassa olleita sekä piirin
mestareita.
EMja
MM-mitaleista
ei
ole
mainintaa
palkitsemissäännössä.
Urheilijoiden
palkitsemissääntö
koskee
valtakunnallisen
keskusjärjestö Valon lajiliittojen mestaruuskilpailuja, joista jaetaan
SM-mitalit. Mikäli laji ei kuulu olympialajeihin (pois lukien
suunnistus ja keilailu), stipendisumma jaetaan kahdella. Yksilölajien
joukkuekilpailuissa stipendi jaetaan urheilijoiden kesken.
Myös toisen paikkakunnan seuraa edustava Kivijärvellä kirjoilla
oleva urheilija palkitaan tämän säännön nojalla.
Epävirallisten
lajien
kohdalla
tapauskohtaisesti harkiten.

urheilijoita

on

palkittu

Antti Ruusuvirta voittii viime kesänä saappaanheitossa yleisen
sarjan MM-kilpailuissa pronssia Viron Viljandissa. Lisäksi hän oli
yhdessä Miika Pekkalan kanssa Suomen MM-kultaa voittaneessa
kuusihenkisessä
maajoukkueessa.
Pekkala
sijoittui
henkilökohtaisessa kilpailussa neljänneksi.
Suomen
Saappaanheittäjien
järjestämissä
SM-kilpailuissa
Ruusuvirta ja M60 Aimo Kolehmainen voittivat kultaa ja lisäksi
seurajoukkueiden mestaruuden yhdessä Pekkalan kanssa.
Suomen Perinneurheiluliiton liitosaappaanheiton MM-kilpailuissa
Ruusuvirta ja Kolehmainen voittivat kultaa.
Suomen Saappaanheittäjät ja Perinneurheiluliitto eivät ole Valon
jäseniä,
mutta
ensin
mainittu
kuuluu
kansainväliseen
saappaanheittoliittoon.
Vuoden aikana useamman arvokisamitalin saavuttaneet palkitaan
korkeimman sijoituksen mukaisella stipendillä.
Antti Kotilainen hätyytteli frisbeegolfissa Suomen kovinta kärkeä ja
voitti suuria kansallisia kilpailuja. Kivekkäät sijoittuivat joukkuegolfin
SM-kilpailuissa viidenneksi ja jäivät tiukassa kilpailussa vain yhden
heiton päähän pronssista. Joukkueessa heittivät Antti Kotilainen,
Petri Kotilainen, Ville IIruu ja Juha Pohjoisaho, josta kaksi
ensimmäistä ovat kirjoilla Kivijärvellä.
Kivijärven Kivekkäiden urheilijat saavuttivat kesän aikana Suomen
Aikuisurheiluliiton virallisissa yu-lajeissa lisäksi kaksii SM-kultaa,
liitosaappaanheiton
MM-kilpailuissa
yhden
kullan,
sekä
ikäkausisarjoissa yhden pm-kullan ja kaksi hopeaa. Nämä urheilijat

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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eivät ole kirjoilla Kivijärvellä.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta palkitsee Antti Ruusuvirran 200, Antti Kotilaisen
200, Aimo Kolehmaisen 50, Miika Pekkalan 50 ja Petri Kotilaisen
50 euron stipendillä.
Stipendien yhteissumma on 550 euroa. Tarvittava määräraha on
liikunta- ja urheilutoiminnan menokohdalla Muut palvelut.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi: vapaa-aikaohjaaja
Tiedoksi: palkittavat

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2017 LIIKUNTATEKO
Sivltk § 83
28.11.2017

Keski-Suomen Liikunta ry valitsee vuoden 2016 keskisuomalaisen
urheilijan sekä palkitsee muita urheilun ja liikunnan sektorilla
kunnostautuneita henkilöitä sekä urheiluseuroja Keski-Suomen
urheilujuhlassa pe 26.1.2017 Jyväskylässä.
Kunnat valitsevat vuoden 2017 kunnan "Vuoden liikuntateko"palkinnon saaja. Valinnassa toivotaan nostettavan esiin kunnassa
merkittävästi liikunta-aktiivisuutta lisäävä toimija/toiminta. Palkittava
voi olla valmentaja, ohjaaja, urheiluseura tai muu toimija/toiminta.
Keski-Suomen Liikunta antaa juhlassa kaikille kuntien valitsemille
palkittaville kehystetyn kunniakirjan ja ruusun.
Kunnan
toivotaan
tarjoavan
palkittavalle
urheilujuhlaan, jonka hinta on 65 euroa/hlö.

osallistumisen

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta nimeää kivijärveläisen Vuoden liikuntatekopalkinnon saajan sekä kunnan edustajan juhlaan.

Päätös:
Lautakunta valitsi Vuoden liikuntateko palkinnon saajaksi yhteisesti
Päivi Hakkaraisen ja Tuomas Kultalahden. Päivi ohjaa joogaa ja
senioriliikuntaa
kansalaisopistossa
kannustaa
muutenkin
kuntalaisia liikkumaan. Tuomaksen johdolla ja mittavalla omalla
talkootyöpanoksella liikuntasalin kuntosalin laitteet kunnostettiin ja
salin yleisilme ehostettiin kunnan tekemän lattiaremontin
yhteydessä 2016.
Kunnan edustajaksi juhlaan nimettiin Hannu Ahonen.

Toimeksi: vapaa-aikaohjaaja
Tiedoksi: palkittavat, Kesli

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TSEMPPARI JA TSEMPPAAJA 2017
Sivltk § 84
28.11.2017

Nuorten aktiivisuutta ja nuorten taustalla toimivia aikuisia halutaan
nostaa esille Nuorten Keski-Suomi ry:n järjestämässä jo perinteeksi
muodostuneessa palkitsemisjuhlassa keväällä 2018.
Jokainen Keski-Suomen kunta saa nimetä valitsemallaan tavalla
aktiivisen nuoren tai nuorten ryhmän sekä aikuisen tai aikuistahon,
joka omalla toiminnallaan on vaikuttanut positiivisesti nuorten
asioihin kunnassa.
Nuori Tsemppari, eli 14 - 19 –vuotias, aktiivinen nuori tai 14 - 19 –
vuotiaista koostuva nuorten ryhmä, joka esim. osallistuu
yhteiskunnalliseen toimintaan, ohjaa positiivisella otteella lasten tai
nuorten harrastusryhmää, kannustaa omalla esimerkillään
yritteliäisyyteen, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään tai
kannustaa ja opastaa muita nuoria toimimaan.
Aikuinen Tsemppaaja on aikuinen tai aikuisista koostuva taho, joka
tarjoaa nuorille mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan,
kannustaa nuoria yritteliäisyyteen sekä suhtautuu nuoriin ja heidän
ideoihinsa avoimesti. Tsemppaaja ei tee asioita nuorten puolesta,
vaan luottaa nuoriin antaen vastuuta, kuitenkin tarvittaessa auttaen
ja tukien.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta nimeää tsempparin ja tsemppaajan.

Päätös:
Lautakunta valitsi nuoreksi tsemppariksi Aliisa Hytösen. Aliisa on
nuori yrittäjä, joka antaa ratsastustunteja. Aikaisemmin hän on ollut
vuosikausia vastuullinen kerho-ohjaaja 4H:ssa.
Tsemppaajaksi lautakunta valitsi Ella Sorsamäen. Hän ohjasi
nuoria puistosuunnitelmien teossa. Hän on osallistunut myös
Kivijärvi Soi-tapahtuman järjestelyihin ja tulkkaustehtäviin. Ella on
toiminut myös monta vuotta nuorisoneuvoston sihteerinä.

Toimeksi: vapaa-aikaohjaaja
Tiedoksi: palkittava, NuK-Su

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TÄYTTÖLUVAT VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVIIN 1.1.2018 ALKAEN
Sivltk § 85
28.11.2017

Varhaiskasvatuslaissa
säädetään
lapsen
oikeudesta
varhaiskasvatukseen, jolla tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja
tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa
kokonaisuutta,
jossa
painottuu
erityisesti
pedagogiikka.
Varhaiskasvatuslain
5
§:n
mukaan
päiväkodissa
ja
perhepäivähoidossa
tulee
olla
tarvittava
määrä
kelpoisuusvaatimukset
täyttävää
henkilöstöä.
Kivijärven
varhaiskasvatuksessa on lapsimäärän ja vuorohoidon järjestämisen
takia
kokonaistarve
kahteen
kotona
työskentelevään
perhepäivähoitajaan ja kolmeen hoitajaan Nuppukummussa. Siten
täytettäväksi tulisivat seuraavat tehtävät:
1) Perhepäivähoitajan tehtävä määräaikaisesti kokoaikaisena
1.1. – 31.12.2018
Sivistyslautakunta päätti kokouksissaan 29.11.2016 § 73 ja
31.1.2017 § 9 saadun asiakaspalautteen perusteella lisätä
perhepäivähoidon
tarjontaa.
Kotona
työskentelevän
perhepäivähoitajan tehtävä täytettiin
määräaikaisena 16.1. –
31.12.2017. Hoitopaikka on ollut täynnä ja lapsimäärän perusteella
sitä on tarvetta jatkaa tulevalle vuodelle. Määräaikaisuuden
perusteena on kunnan ennakoidun lapsimäärän lasku ja
varhaiskasvatuksen muut tehtäväjärjestelyt.
2) Lastentarhanopettajan
alkaen toistaiseksi

tehtävä

kokoaikaisena

1.1.2018

Viimeaikaisten varhaiskasvatuksen kansallisen tason linjausten
myötä
henkilöstölle
asettuvat
osaamisvaatimukset
ovat
laajentuneet ja syventyneet. Henkilöstön osaamisen vahvistamisen
ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen takia Nuppukummussa
on perusteltua olla lastentarhanopettajan toimi. Tällä ennakoidaan
varhaiskasvatuslain toisen vaiheen mahdollisia muutoksia mm.
henkilöstörakenteeseen
ja
henkilöstön
kelpoisuuksiin.
Lainvalmistelun selvitystyössä esitetään, että jatkossa selkeä
enemmistö päiväkotien hoito-, kasvatus- ja opetushenkilöstöstä on
korkea-asteen
koulutuksen
suorittaneita
ammattilaisia.
Lapsiryhmissä toimivan hoito- ja kasvatushenkilöstön suhteelliset
osuudet olisivat vähintään 40 % henkilöstöstä varhaiskasvatuksen
opettajia ja enintään 60 % henkilöstöstä joko varhaiskasvatuksen
sosionomeja
tai
lastenhoitajia.
Esityksen
mukaan
eri
henkilöstöryhmien
osuutta
henkilöstön
kokonaismäärästä
tarkasteltaisiin kuntakohtaisesti. Päivitetyn lain on määrä tulla
voimaan 1.8.2018. Lisäksi jo voimassaolevan lainsäädännön
mukaisesti
lastentarhanopettajan
rekrytointi
mahdollistaa
Nuppukummun
ryhmäperhepäivähoitoyksikön
muuttamisen
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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päiväkodiksi, mikä mahdollistaa ryhmäkokojen nykyistä paremman
joustavuuden.
Henkilöstörakenteen ja -kelpoisuuksien takia tehtävä on perusteltua
täyttää toistaiseksi voimassa olevana tehtävänä.
Tarvittaessa
täyttölupa
käytetään
määräaikaisesti
ryhmäperhepäivähoitajan tehtävään siihen saakka kunnes
lastentarhanopettajan tehtävää saadaan täytettyä.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistysosasto
hakee
kunnanjohtajalta
täyttölupaa
perhepäivähoitajan tehtävään määräaikaisesti kokoaikaisena 1.1. –
31.12.2018 ja kunnanhallitukselta täyttölupaa lastentarhanopettajan
tehtävään toistaiseksi kokoaikaisena 1.1.2018 alkaen.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi: kunnanjohtaja ja kunnanhallitus

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VOIMAA VANHUUTEEN -KÄRKIHANKE
Sivltk § 86
28.11.2017

Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman
päämääränä
on
edistää
kotona
asuvien,
toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä
selviytymistä
ja
elämänlaatua
terveysliikunnan
avulla.
Terveysliikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi
edistää
iäkkäiden
ihmisten
hyvinvointia
laaja-alaisesti.
Toimintakykyisempi
vanhusväestö
tukee
myös
kunnan
elinvoimaisuutta: sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset
vähenevät, ikäihmiset saavat lisää osallistumismahdollisuuksia ja
terveyserot kapenevat.
Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on innostaa kuntia ottamaan
käyttöön Voimaa vanhuuteen –ohjelmassa hyväksi todettuja
terveysliikuntakäytäntöjä. Hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi
• poikkisektorinen yhteistyömalli
• ikäihmisten liikuntaraati
• tehoharjoittelujakso kuntosalilla
• liikkumiskyvyn testaaminen
• vertaisohjauksen voimin toteutettu terveysliikunta
Kärkikunnat saavat itse päättää, mitä hyviä toimintatapoja ottavat
käyttöön ja millä laajuudella. Hanketta hyödynnetään siis omien
tarpeiden ja resurssien mukaisesti.
Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti sosiaali- ja terveysministeriön sekä
opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Ikäinstituutti tarjoaa
hankkeeseen ilmoittautuneille kunnille maksutonta koulutusta,
materiaaleja sekä yhdessä oppimista alueellisissa seminaareissa ja
verkossa. Kunnilla on jokaiseen tarjolla olevaan koulutukseen 1-3
maksutonta
paikkaa.
Hankkeeseen
osallistuminen
on
lähtökohtaisesti kunnalle maksuton, ja kunta ei saa erillistä
rahoitusta toimintaan.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää ilmoittaa Kivijärven kunnan Ikäinstituutin
”Voimaa
vanhuuteen
tutuksi
ja
tavaksi
(2017-2018)”
-kärkihankkeeseen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Toimeksi: sivistysjohtaja
Tiedoksi: Ikäinstituutti, vapaa-aikatoimi, Saarikka, kumppanuuspöytä

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk § 87
28.11.2017

Kivijärven kunnan 1.6.2017 alkaen voimaan tulleen 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-,
palkkausja
irtisanomispäätökset
sekä
henkilöstöpäätöksen tekovallan subdelegointipäätökset.
Sivistysjohtajan,
varhaiskasvatusjohtajan,
kirjastonhoitajan tekemät viranhaltijapäätökset
24.11.2017 ovat nähtävänä kokouksessa.

rehtorin
ja
ajalla 10.10.–

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

28.11.2017
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT
Sivltk § 88
28.11.2017

•

Valtionavustushakemus omatoimikirjastoon

•

Valtionavustushakemus
harrastustoimintaan

•

Perusturvaliikelaitos Saarikka: Koulupsykologipalvelujen
järjestämistä koskevan sopimuksen irtisanominen

•

Sopimus Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi
-hankkeen hallinnoinnista. Muutosagentti Hanna Hämäläinen
esittelee KSLAPE-ohjelmaa kokouksen aluksi.

•

Kyselyyn kuntalaisille yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
toteutumisesta Kivijärven kunnassa vastauksena saatu
kuntalaisaloite

•

Opetushallitus: KOSKI-tietovarantoon tallennettavat tiedot,
ohjeita opetuksen ja koulutuksen järjestäjille.

•

Kunnanvaltuusto:
Sivistyslautakunnan
jäsenten
ja
varajäsenten vaali toimikaudeksi 6/2017 – 5/2021 ja
Investointiohjelman
muutos/
Nuppukummun
pihaleikkivälineet

lasten

ja

nuorten

paikalliseen

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä
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SOPIMUS HENKILÖKULJETUSPALVELUISTA
Sivltk § 89
28.11.2017
Liite 30

Sivistyslautakunta päätti edellisessä kokouksessaan 31.10.2017 §
78 edellyttää kunnan kuljetuspalveluiden suorittajaksi 30.5.2017 §
37 valitun liikennöitsijän osallistuvan asiointiliikenteen suunnitteluun
tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla ja kuljetuksia koskevan
sopimuksen olevan allekirjoitettuna 24.11.2017 mennessä.
Mikäli hankintasopimusta ei tehdä voittaneesta tarjoajasta
johtuvasta syystä edellä mainittuun määräaikaan mennessä,
hankintayksikkö
ryhtyy
korvaaviin
toimiin
hankinnan
toteuttamisessa
(uusi
hankintapäätös
tai
hankinnan
keskeyttäminen, väliaikainen järjestely toisen liikennöitsijän kanssa
uuden kilpailutuksen ajaksi). Lisäksi hankintayksikkö varaa
tällaisessa tilanteessa oikeuden vaatia voittaneelta tarjoajalta
korvausta aiheutuneesta vahingosta.
23.11.2017 saadun yhteydenoton perusteella liikennöitsijän kanssa
on pidetty neuvottelu 27.11.2017, jonka perusteena asiointiliikenne
esitetään hoidettavan 1.1.2018 alkaen liitteen 30 mukaisesti.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Lautakunta hyväksyy asiointiliikenteen järjestämisen liitteen 30
mukaisesti ja edellyttää sen pohjalta hankintasopimuksen ja sen
liitteiden allekirjoitusta 8.12.2017 mennessä ehdolla, että muutoin
hankintayksikkö ryhtyy asiassa edellä mainittuihin korvaaviin toimiin
hankinnan toteuttamisessa.

Päätös:
Risto Oinonen esitti, että asiointiliikenne tulisi järjestää kokonaan
kutsuohjattuna. Esitys raukesi kannattamattomana.
Sivistyslautakunta hyväksyi sivistysjohtajan päätösehdotuksen.
Risto Oinonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Pöytäkirjan tarkastus

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

