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SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x  Sarén Riitta pj. Hytönen Ulla, vj.

x  Urpilainen Antti 1 vpj. Pitkänen Kari, vj.

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

-  Näsi Heikki x Minkkinen Timo, vj.

x  Haapaniemi Jari, poistui 20.25 § 8 Korpi Jussi, vj.
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MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

x Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja, saap. klo 17.38 § 1

x Holm Risto, kunnanhallituksen edustaja

x Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, poistui klo 20.10 § 8

- Mängli Annabel, nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 1

ASIAT § 3-9

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 2

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 17.1.2019
Allekirjoitukset

Leena Sepponen Antti Urpilainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Koulutoimistossa 22.1.2019

Virka-asema Allekirjoitus 

sivistysjohtaja Pirkko Oinonen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 1
15.1.2019

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.

- - -

Merkittiin,  että  Erkki  Leppänen  saapui  kokouksen  klo  17.38  tämän
pykälän käsittelyn aikana.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 2
15.1.2019

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 Antti Urpilainen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHDAT JA PÖYTÄKIRJOJEN 
NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2019

Sivltk § 3
15.1.2019

Kivijärven kunnan hallintosäännön 79 §:n mukaan toimielin päättää
kokoustensa  ajan  ja  paikan.  Kokous  pidetään  myös,  milloin
puheenjohtaja  katsoo  kokouksen  tarpeelliseksi  tai  enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen
pitämisestä  ilmoittamansa  asian  käsittelyä  varten.  Tällöin
puheenjohtaja määrää kokousajan.   

Kuntalain 140 §:ssä säädetään, että valtuuston, kunnanhallituksen
ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun
toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen  pidetään  tarkastamisen  jälkeen  nähtävänä
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta  johdu.  Jos  asia  on  kokonaan  salassa  pidettävä,
pöytäkirjassa  julkaistaan  ainoastaan  maininta  salassa  pidettävän
asian  käsittelystä.  Pöytäkirjassa  julkaistaan  ainoastaan
tiedonsaannin  kannalta  välttämättömät  henkilötiedot.  Pöytäkirjan
sisältämät  henkilötiedot  on  poistettava  tietoverkosta
oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunnan kokouksia järjestetään tarpeen mukaan, ja niitä
on  pidetty  viime  vuosina  noin  7-9.  Pääsääntöisesti  kokoukset
pidetään  tiistaisin  alkaen  klo  17.30  kunnanhallituksen
kokoushuoneessa tai sivistysosaston toimipaikoissa.  Lautakunnan
kokousajoista  ja  pöytäkirjojen  nähtävillä  pidosta  ilmoitetaan
ilmoitustaululla, netissä ja kuntatiedotteessa.

Sivistyslautakunnan  tarkistettu  pöytäkirja  pidetään  yleisesti
nähtävänä  koulutoimistossa  klo  9-15  viidentenä  koulutoimiston
aukiolopäivänä  kokouspäivän  jälkeen  ja  kunnan  kotisivuilla
kuntalain  140  §:n  mukaisesti.  Koulun  loma-aikoina  tarkistettu
pöytäkirja pidetään yleisesti  nähtävänä kirjastossa sen viidentenä
aukiolopäivänä kokouspäivän jälkeen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

TOIMEKSI toimistosihteeri
TIEDOKSI ilmoitustaulu, kotisivut, kuntatiedote

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2019

Sivltk § 4
15.1.2019

Sivistysosastolla  viranhaltijapäätöksiä  tekevät  tulosalueiden
vastuuhenkilöt.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistysjohtajan,  rehtorin,  varhaiskasvatusjohtajan  ja  vapaa-
aikaohjaajan  tekemät  viranhaltijapäätökset  pidetään  nähtävillä
päätöstä  seuraavan  viikon  ensimmäisenä  arkimaanantaina
seuraavasti: 

• sivistysjohtaja: kirjasto klo 11-17

• rehtori: koulutoimisto klo 9-15

• varhaiskasvatusjohtaja: koulutoimisto klo 9-15

• vapaa-aikaohjaaja:  kunnanvirasto,  vapaa-aikaohjaajan
työhuone klo 9-15

Ne viranhaltijapäätökset,  joihin  kuntalainen voi  kuntalain  mukaan
hakea  muutosta,  julkaistaan  kunnan  kotisivuilla
muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

Ottokelpoiset viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sähköpostitse
lautakunnan  puheenjohtajalle.  Viranhaltijapäätökset  ovat
lautakunnan jäsenten nähtävänä lautakunnan kokouksen aikana.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

TOIMEKSI toimistosihteeri
TIEDOKSI ilmoitustaulu, kotisivut, ko. viran- ja toimenhaltijat

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUOROHOIDON LINJAUKSET

Sivltk § 77
27.11.2018
Liite 19.

Sivltk § 5
15.1.2019
Liite 1

Varhaiskasvatuslain  mukaan  lasten  päivähoito  on  pyrittävä
järjestämään siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle
sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana,
jona  sitä  tarvitaan.  Vuorohoidon  linjauksia  tarvitaan,  jotta
asiakkaalle  taataan  tasavertainen  kohtelu  ja  päivähoidon
henkilöstölle tarpeellinen ohjeistus.

Kivijärvellä  vuorohoitoa  tarjotaan  päivähoitokeskus
Nuppukummussa.    Lasten  vuorohoito  on  klo  18  -  06  välillä
tapahtuvaa  hoitoa  ja/tai  viikonloppuhoitoa.  Vuorohoitoon  ei  ole
subjektiivista oikeutta.  

Vuorohoidon  työjärjestelyjen,  perheiden  tasapuolisen  kohtelun  ja
hoitotarpeen  ennakoinnin  sekä  kustannusten  hallinnan
mahdollistamiseksi  sivistyslautakunta  on  määritellyt  ne
toiminnalliset  periaatteet  ja  kriteerit,  joilla  vuorohoitoa  tarjotaan,
hyväksyessään vuorohoidon linjaukset 24.9.2015 § 64.

Varhaiskasvatusjohtaja  on  esittänyt,  että  vuorohoidon  linjauksiin
tehtäisiin  pieni  muutos.  Vuorohoitoa  tarvitsevan  lapsen  hoitoajat
pitäisi  tietää aiemmin työjärjestelyjen ja hoitotarpeen ennakoinnin
vuoksi. Tällä hetkellä lapsen seuraavan viikon hoitoajat on pitänyt
ilmoittaa edellisen viikon maanantaina. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  muuttaa  vuorohoidon  linjauksia  siten,  että
henkilöstön  työvuorojen  järjestämistä  varten  on  lapsen  hoitoajat
ilmoitettava kolmen viikkoa ennen. 

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti jättää asian pöydälle.

- - -

Vuorohoidon linjauksia on tarkennettu kohdan kahdeksan (8) osalta
sekä linjauksiin on tehty muutamia pienehköjä muutoksia.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy vuorohoidon linjaukset liitteen yksi (1)
mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 6
15.1.2019

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,  rehtorin  ja  vapaa-
aikaohjaajan  tekemät  viranhaltijapäätökset  ovat  nähtävänä
kokouksessa. 

Puheenjohtajan päätösehdotus:

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

Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  viranhaltijapäätökset  tiedoksi  ja  päätti
käyttää  kuntalain  92  §:n  mukaista  otto-oikeutta  sivistysjohtajan
päätökseen 28/2018.

- - -

Merkittiin,  että  Jari  Haapaniemi  ilmoitti  esteellisyytensä sivistysjohtajan
web-päätöksiin  22/2018  ja  5/2019  ja  poistui  kokouksesta  kyseisten
päätösten käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KULJETUSOPPILAAKSI OTTAMINEN/OIKEUS KOULUKYYTIIN 

Sivltk § 7
15.1.2019

Sivistyslautakunta  on  päättänyt  15.1.2019  §  6,  että
sivistyslautakunta  käyttää  otto-oikeutta  sivistysjohtajan
viranhaltijapäätökseen 28/2018.

Tainionmäen  koulun  oppilas  Konsta  Hännisen  vanhemmat  ovat
hakeneet  koulukyytioikeutta  pojalleen  13.12.2018.  Sivistysjohtaja
on tehnyt viranhaltijapäätöksen 31.12.2018 ja myöntänyt kyseiselle
oppilaalle koulukyytioikeuden 7.1.2019 alkaen.

Päätös  koskee  perusopetuslain  32  pykälässä  säädettyä
koulumatkaetuutta.

Päätösehdotus:

Peruskoululain  kunnalle  jättämä  harkintavalta  ja  sivistysjohtajan
viranhaltijapäätöksessä esittämät perustelut ja muut tiedossa olevat
seikat  huomioon  ottaen  sivistyslautakunta  myöntää  Konsta
Hänniselle  oikeuden  koulukyytiin/ottaa  ko.  oppilaan
kuljetusoppilaaksi. Oikeus koulukyytiin on voimassa niin kauan kun
ko. reittiä ajetaan eikä järjestelystä synny lisäkustannuksia.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös pannaan täytäntöön välittömästi sen jälkeen, kun pöytäkirja
on allekirjoitettu ja tarkastettu. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KULJETUSOPPILAAN KYYTIIN OTTAMINEN

Sivltk § 8
15.1.2019

Tainionmäen  koulun  oppilas  Konsta  Hännisen  vanhemmat  ovat
hakeneet  koulukyytioikeutta  pojalleen  13.12.2018.  Sivistysjohtaja
on ilmoittanut 20.12.2018 liikennöitsijälle, että uusi kuljetusoppilas
tulee kuljetukseen 7.1.2019. 

Sivistysjohtaja  on  tehnyt  viranhaltijapäätöksen  31.12.2018  ja
myöntänyt  kyseiselle  oppilaalle  koulukyytioikeuden  7.1.2019
alkaen.  Päätös  on  annettu  tiedoksi  liikennöitsijälle  31.12.2018
samalla kun liikennöitsijälle on lähetetty päivitetyt  oppilasluettelot.
Liikennöitsijää  on  pyydetty  ilmoittamaan,  mihin  aikaan  oppilas
nousee auton kyytiin. Hän ei ole ilmoittanut kellonaikaa.

Liikennöitsijä ei ole ottanut kyytiin oppilasta, vaan on ajanut hänen
ohi aamuisin. Iltapäivisin oppilaan pyrkiessä kyytiin liikennöitsijä on
todennut,  että  autossa  ei  ole  tilaa  tai  että  hän  odottaa
sivistyslautakunnan päätöstä ja päätöstä lisäkuljetusten maksusta.
Sivistysjohtajalle liikennöitsijä on esittänyt useita erilaisia selityksiä,
miksi hän ei ota ko. oppilasta kyytiin.

Liikennöitsijää on reklamoitu asiasta ma 7.1.2019 ja ti 8.1.2019.

Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.1.2019 § 7
ja  myöntänyt  oikeuden  koulukyytiin  eli  ottanut  ko.  oppilaan
kuljetusoppilaaksi. Oikeus koulukyytiin on niin kauan kuin ko. reittiä
ajetaan eikä järjestelystä synny lisäkustannuksia.

Oppilas  nousee  kyytiin  olemassa  olevalta  reitiltä  eikä  näin  ollen
lisäkustannuksia synny.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  tiedoksi  annetut  reklamaatiot  ja
velvoittaa liikennöitsijän ottamaan kyytiinsä uuden kuljetusoppilaan
Saarenkylältä  sekä  aamukuljetukseen  että  iltapäiväkuljetukseen,
kun oppilasmäärä ei ylitä kahtatoista.

Velvoite kuljetusoppilaan ottamisesta kyytiin  on alkanut  7.1.2019.
Tämä  pykälä  pannaan  täytäntöön  välittömästi  sen  jälkeen,  kun
pöytäkirja  on  allekirjoitettu  ja  tarkastettu  ja  liikennöitsijälle  on
toimitettu päätös, kuitenkin viimeistään ma 21.1.2019.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi  sivistyslautakunta  edellyttää,  että  kuljetussopimusta
noudatetaan  ja  että  liikennöitsijän  kuljetuskalusto  täyttää
sopimuksen  mukaiset  autoa  koskevat  vaatimukset  mm.
vähimmäisistumapaikkojen osalta (12 ja 13 oppilaspaikkaa).

Sivistyslautakunta paheksuu, ettei oppilasta ole otettu koulukyytiin,
vaan liikennöitsijä on ajanut oppilaan antamista pysähdysmerkeistä
huolimatta oppilaan ohi. Lisäksi sivistyslautakunta muistuttaa, että
koulukuljetusoppaan mukaan ”kuljetus on osa lapsen arkea ja sen
tulisi  tukea  koulunkäyntiä  ja  antaa  lapselle  turvallinen  pohja
koulupäivään”. 

- - - 

Merkittiin,  että  kunnanjohtaja  Pekka  Helppikangas  poistui  kokouksesta
klo  20.10  tämän  pykälän  käsittelyn  aikana  ja  Jari  Haapaniemi  poistui
kokouksesta klo 20.25 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Sivltk § 9
15.1.2019

• Kannonkosken  kunta,  19.12.2018,  VEO-sopimuksen
(varhaiserityisopettajan  palvelu)  irtisanominen,  sopimus
päättyy 1.7.2019, alkuvuosi 1 pv/kk.

• Viitasalo-opiston  2019  maksuosuuksien  ennakot  (454
vuosituntia, 11 oppilasta, 6 300 e valtionosuuden jälkeen)

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


