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KOKOUSAIKA

Tiistai 9.10.2018 klo 17.30 – 20.17

KOKOUSPAIKKA

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

x

Sarén Riitta pj.

Hytönen Ulla, vj.

x

Oinonen Risto 1 vpj.

Pitkänen Kari, vj.

x

Hautanen Maire 2 vpj.

Hytönen Minna, vj..

x

Näsi Heikki

Minkkinen Timo, vj.

x

Haapaniemi Jari

Korpi Jussi, vj.

x

Sepponen Leena

Salmi-Lampila Elina, vj.

x

Kinnunen Sirpa

Nikitin Hilkka, vj.

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

x

Oinonen Pirkko, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

(ja läsnäolon peruste)

x

Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja, saapui § 60 klo 19.12.

x

Holm Risto, kunnanhallituksen edustaja

x

Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja
Mängli Annabel, nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 54

ASIAT

§ 56-63

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§ 55

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

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

Puheenjohtaja

Pöytäkirjapitäjä

Riitta Sarén

Pirkko Oinonen

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 9.10.2018
Allekirjoitukset

Heikki Näsi
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Jari Haapaniemi

Paikka ja päivämäärä

Kirjastossa 16.10.2018
Virka-asema

sivistysjohtaja

Allekirjoitus

Pirkko Oinonen

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

09.10.2018
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivltk § 54
9.10.2018

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:
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sivltk § 55
9.10.2018

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 Heikki Näsi ja Jari Haapaniemi.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

09.10.2018
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SIVISTYSOSASTON PANKKITILIT
Sivltk § 56
9.10.2018

Sivistysosastolla on neljä eri tiliä:
•

opiskelijoiden stipendirahasto,

•

yläasteen opettajien palkintorahasto,

•

( ) stipendirahasto ja

•

( ) stipendirahasto.

Sivistyslautakunta on käsitellyt sivistysosaston pankkitilejä edellisen
kerran 28.8.2018 § 51.
Sivistysjohtaja-rehtorin
irtisanouduttua
käyttöoikeudet tulee tarkastella uudelleen.

25.9.2018

tilien

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Sivistysjohtaja-rehtori ( ) oikeudet sivistysosaston pankkitileihin
lakkautetaan.
Uudet tilien käyttöoikeudet myönnetään sivistysjohtaja ( ) ja
rehtorille.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kokouspäivämäärä
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2018
Sivltk § 57
9.10.2018

Kunnanvaltuusto on vuoden 2018 talousarvion hyväksyessään
edellyttänyt, että talousarvion toteutumista seurataan sekä
taloudellisen että toiminnallisen tuloksen osalta. Osastojen tulee
seurata kuukausittain talousarvion toiminnallisten tavoitteiden
toteutumista ja meno- ja tulokehitystä tehtäväkohtaisesti.
Talousarvion
toteutuminen
tammi-elokuulta
on
toimitettu
sivistyslautakunnalle 20.9.2018. Tasaisen kertymän mukainen
toteutumaprosentti elokuun loppuun olisi 64,2 %.
Talousarvion toteutuminen vuosikatteen mukaisesti:
vuosikate = käyttötalousmenot – tulot

Pöytäkirjan tarkastus

000 300 S IVIS TY S OS AS TO
TA 2018
Käyttö
ulkoinen
1632300
1051276
ulkoinen+sis 2241780
1438351

Käyttö %
64,4
64,2

030 s ivis tys hallinto
TA 2018
ulkoinen
67070
ulkoinen+sis 68990

Käyttö
30866
31814

Käyttö %
46,0
46,1

031 varhais kas vatus
TA 2018
ulkoinen
238160
ulkoinen+sis 271700

Käyttö
164941
177945

Käyttö %
69,3
65,5

033 Tainionmäe n koulu
TA 2018
ulkoinen
1099000
ulkoinen+sis 1602640

Käyttö
718494
1044806

Käyttö %
65,4
65,2

034 muu koulutus
TA 2018
ulkoinen
26040
ulkoinen+sis 27000

Käyttö
20205
20845

Käyttö %
77,6
77,2

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

09.10.2018
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035 kirjas totoiminta
TA 2018
ulkoinen
87450
ulkoinen+sis 122560

Käyttö
59884
83306

Käyttö %
68,5
68,0

036 kulttuuripalve lut
TA 2018
ulkoinen
14500
ulkoinen+sis 15340

Käyttö
8623
9125

Käyttö %
59,5
59,5

037 vapaa-aikatoimi
TA 2018
ulkoinen
100080
ulkoinen+sis 133550

Käyttö
48264
70511

Käyttö %
48,2
52,8

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Lautakunta merkitsee talousarvion toteutuman tammi-elokuulta
tiedoksi.

Päätös:
Lautakunta
tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus

merkitsi

talousarvion

toteutuman

tammi-elokuulta

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

09.10.2018
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REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Sivltk § 58
9.10.2018

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 31.10.2017 § 75 esittänyt
kunnanhallitukselle perusopetuksen rehtorin virkanimikkeen
muuttamista sivistysjohtaja-rehtoriksi ja hakenut täyttölupaa
tehtävän täyttämiseen 1.8.2018 alkaen. Kunnanhallitus on
hyväksynyt esitykset kokouksessaan 6.11.2017 § 183.
Virkaa
1.8.-25.9.2018
hoitanut
sivistysjohtaja-rehtori
on
irtisanoutunut koeajalla. Kunnanhallitus on 1.10.2018 § 94
muuttanut viran nimekkeen takaisin rehtorin viraksi, perusteluna
mm. laaja työkenttä, ja nimennyt § 95 sivistysjohtajan.
Rehtorin valinta kuuluu sivistyslautakunnalle. Vaihtoehtoja ovat
viran auki julistaminen tai sisäinen siirto/virkaan ottaminen.
Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (laki
kunnallisesta viranhaltijasta § 4 1 mom. mukaan). Virkasuhteeseen
voidaan kuitenkin 1 momentista poiketen ottaa ilman
hakumenettelyä, jos kyseessä on lain 24 pykälässä tarkoitettu
viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen.
24.

pykälän mukaan ”[v]iranhaltija voidaan siirtää toiseen
virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan
pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai
määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai
tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen
palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka
siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon
suostumuksensa.
Viranhaltija voidaan perustellusta syystä siirtää enintään vuoden määräajaksi
oman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset
hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, edellyttäen, ettei
viranhaltijan varsinainen palkka vähene. Viranhaltijalle annettu määräys
voidaan milloin tahansa peruuttaa ja asianomainen on velvollinen siirtymään
välittömästi takaisin entiseen virkasuhteeseen siihen kuuluvin palkkaeduin.
Peruutus tulee voimaan heti.
Viranhaltijalle on ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitettua siirtämistä tai 2
momentissa tarkoitettua peruuttamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi.”

Lisäksi laissa kunnallisesta viranhaltijasta § 4.3. todetaan:
”Virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman
hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan
virkasuhteeseen
ottaminen
määräajaksi,
taloudellisista
ja
tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen
virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osaaikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty
viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan
palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai
sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka
muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

09.10.2018
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Rehtorin sijainen, tuntiopettaja ( ) kanssa on keskusteltu hänen
halukkuudesta hoitaa rehtorin virkaa. Hänellä on rehtorin
kelpoisuus. Vastausaikaa on 8.10. saakka.
Kultalahti on hoitanut rehtorin tehtäviä lokakuun alusta alkaen.
Sivistysjohtaja on kuullut ( ). Hän on antanut suostumuksensa viran
määräaikaiseen hoitoon, joka on mahdollista lain kunnallisesta
viranhaltijasta 4.3. mukaan.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Rehtorin sijainen, tuntiopettaja ( ) määrätään suostumuksensa
nojalla hoitamaan rehtorin virkaa määräajaksi 31.5.2019 saakka.
Virkamääräys tulee voimaan 1.10.2018 alkaen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimeksi: sivistysjohtaja
Tiedoksi: palkkasihteeri, virkaan valittu

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

09.10.2018
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UUDEN KOULULAISEN KULJETUSTARVE
Sivltk § 59
9.10.2018

Kouluun on tulossa uusi oppilas seitsemännelle vuosiluokalle. Tarve
kuljetukseen on Talviaislahdesta tämänhetkisen tiedon mukaan
syysloman jälkeen eli 22.10.2018 alkaen.
Päiväkohtaiseen reittiin tuleva muutos koskee väliä PuralankyläTalviaislahti-Puralankylä.
Tehdyn sopimuksen mukaan koulukuljetusten
muodostetaan käyttämällä seuraavia yksikköhintoja:
•

aikaperusteinen hinta on 15,00 e/tunti

•

kilometriperusteinen hinta on 1.00 e/kilometri.

muutoshinta

Liikennöitsijän kanssa on käyty asiasta keskustelua viimeksi
28.9.2018 asian valmistelemiseksi lautakunnalle.
Liikennöitsijän esitys uuden oppilaan reittihinnaksi on 2 x 43
kilometriä x 1,00 euroa. Päivähinta olisi siis 86 euroa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy uudesta kuljetustarpeesta johtuvan
reittihinnan 2 x 43 kilometriä x 1 euroa, yhteensä 86 euroa.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimeksi: sivistysjohtaja
Tiedoksi: liikennöitsijä

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

09.10.2018
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KOULU- JA ASIOINTILIIKENNEKULJETUSTEN PÄIVÄHINNAN TARKISTAMINEN
Sivltk § 60
9.10.2018

Koulu ja asiointikuljetussopimukset ovat määräaikaisia ja voimassa
31.7.2020 asti.
Kuljetussopimuksessa todetaan, että hintojen tarkastaminen
edellyttää aina neuvotteluja. Hinnanmuutosneuvotteluja voivat
esittää molemmat osapuolet.
Neuvotteluja on käyty mm. 17. syyskuuta. Lisäksi liikennöitsijän
kanssa on käyty asiasta keskustelua viimeksi 28.9.2018 asian
valmistelemiseksi lautakunnalle.
Sopimuksen
mukaan
hinnantarkastus/lukuvuosi
sidotaan
polttoaineveron (diesel) vuosittaiseen hinnankorotusprosenttiin
alkaen hankintapäätöksen tekemisestä. Hintojen tarkastamisessa
noudatetaan täydentävinä ehtoina Jyse-ehtoja (julkisten hankintojen
yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa).
Jyse-ehtojen mukaan hinta on kiinteä ainoastaan ensimmäiset 12
kuukautta, jonka jälkeen sopijapuolet voivat ehdottaa yleistä
kustannuskehitystä vastaavaa hinnanmuutosta.
Liikennöitsijä on esittänyt nykyiseen päivähintaan (397,50) viiden
prosentin taksantarkistusta, mikä on 19,90 euroa. Perusteena
diesel-polttoaineen
(sen
vero-osuuden)
prosentuaalinen
vuosittainen muutos.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy liikennöitsijän esityksen kuljetusten
päivähinnan tarkistamisesta viidellä (5) prosentilla eli 19,90 eurolla,
perusteena Jyse-ehtojen mukainen yleisen kustannuskehityksen
muutos. Päivähinnan tarkistus tulee voimaan 1.8.2018 alkaen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi sivistyslautakunta päätti, että molempien sopimusten liitteet
(asiointiliikennesopimuksen allekirjoittamaton liite sekä pykälien 59
ja 60 mukaiset päivähinnan tarkistukset) tulee molempien
sopijaosapuolten allekirjoittaa ma 29.10.2018 mennessä tämän
päätöksen voimaan tulemiseksi.
--Todettiin, että Erkki Leppänen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 19.12.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
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Kokouspäivämäärä

Sivu
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KOULUKULJETUSTEN PÄIVÄHINNAN TARKISTAMINEN AJOKILOMETRIEN
PERUSTEELLA
Sivltk § 61
9.10.2018

Kuljetussopimus on määräaikainen ja voimassa 31.7.2020 asti.
Varsinaista hinnantarkastamista on käsitelty edellisessä pykälässä
60.
Liikennöitsijän kanssa on käyty akuuteimmista asioista keskustelua
28.9.2018 asian valmistelemiseksi lautakunnalle.
Liikennöitsijä on esittänyt edellisessä pykälässä käsitellyn ns.
taksantarkistuksen lisäksi korotusta nykyiseen päivähintaan
(397,50) 50 eurolla. Perusteeksi hän on maininnut lisääntyneet
ajokilometrit uuden lukuvuoden/lukujärjestysten myötä viitaten
sopimuksen kohtaan 7.3.1. kohtaan 2. Keskustelussa 28.9. hän
pudotti ehdotustaan päivähinnan korotuksesta 90 eurosta 50
euroon.
Kunnalla
ei ole velvollisuutta päivähinnan tarkistamiseen
liikennöitsijän ilmoittamiin lisääntyneisiin ajokilometreihin vedoten,
kun kyseessä ei ole reittimuutos (uusi kuljetustarve).
Liikennöitsijä on tarjouksessaan sitoutunut siihen, että hän suorittaa
ajot useammalla kuin yhdellä autolla ja että autojen
kokonaiskapasiteetti on riittävä (max. 40 oppilasta), jotta kunta voi
suunnitella kaikkien samaan aikaan kuljetusta tarvitsevien
oppilaiden matkat siten, että oppilaat tuodaan kouluun juuri ennen
koulun alkamista ja noudetaan välittömästi koulun päättymisen
jälkeen.
Liikennöitsijällä on ollut tiedossa tarjousta tehdessään kuljetusreitit
sekä arviot oppilasmääristä, jotka eivät ole ylittyneet. Kyseinen liite
on myös sopimuksessa (liite 1b), jonka liikennöitsijä on hyväksynyt.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta ei hyväksy liikennöitsijän esittämää päivähinnan
tarkistusta.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimeksi: sivistysjohtaja
Tiedoksi: liikennöitsijä

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT
Sivltk § 62
9.10.2018

•

Vaasan hovioikeus, tuomio, 4.9.2018

•

Varhaiskasvatuksen määräaikainen lastenhoitajan
haettavana, hakuaika päättyy 19.10.2018 klo 10

•

( ) opintorahaston
mennessä

•

Pääministeri,
kutsu
valtakunnalliseen
itsenäisyyspäivän juhlaan 5.12.2018

•

Kirjasto on suljettuna kunnaviraston henkilökunnan
virkistyspäivänä pe 12.10., yhteensä 4 tuntia.

stipendit

haettavana

toimi

26.10.2018
lasten

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:
Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
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Kokouspäivämäärä

Sivu
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REHTORIN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN
Sivltk § 63
9.10.2018

Rehtorin palkka on määritelty OVTES:n palkkaliitteen kohdassa 4
03 01 20 2, vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
7–14 palkkaperusteryhmää. Hinnoitteluväli on 4 141,49 – 4 505,39
euroa. Kivijärven koulussa on 10 palkkaperusteryhmää.
Rehtorin virkaa hoitavan henkilön opetustuntimäärä viikossa on 57, kun koulun palkkaperusteryhmien lukumäärä on 10-20.
Rehtorin sijainen on hoitanut rehtorin tehtäviä 1.10.2018 lähtien.
Lokakuussa hän on hoitanut myös omat opetustuntinsa, yhteensä
16 tuntia. Jatkossa hän hoitaa näistä tunneista seitsemän osana
rehtorin virkaa. Loput tunneista pyritään neuvottelemaan muiden
opettajien pidettäväksi.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että ( ) tehtäväkohtainen palkka on 4
141,49 e/kk 1.10.2018 lähtien.
Rehtorin viikottainen opetustuntimäärä on seitsemän.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus

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

