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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 91
15.12.2020

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  to
10.12.2020.

Kokouspäivää on siirretty päivää aikaisemmaksi, koska lakimieheltä
saadun tiedon mukaan valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen
on pyydettävä 16.12.2020 mennessä ja sivistyslautakunnan tulee
tehdä päätös sitä ennen. Järjestely on sopinut kaikille jäsenille.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätettiin käsitellä § 95 ensimmäisenä asiana § 92 jälkeen.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 92
15.12.2020

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 Jussi Korpi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN

Sivltk § 93
15.12.2020
Liite 22

Sivistyslautakunta  on  hyväksynyt  Kivijärven  kunnan
varhaiskasvatussuunnitelman  kokouksessaan  30.5.2017  §  38.
Varhaiskasvatussuunnitelmaan  on  tehty  lisätäydennyksiä  ja
muutoksia mm. paikallisia varhaiskasvatuksen järjestämisen tapoja
sekä kehityksen ja oppimisen tukea koskeviin osuuksiin. Muutokset
on hyväksytty sivistyslautakunnassa 19.6.2018 § 38.

Varhaiskasvatussuunnitelmaa  on  päivitetty  ja  päivitetty  versio  on
liitteenä 22. 

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  Kivijärven  kunnan  päivitetyn
varhaiskasvatussuunnitelman liitteen  22 mukaisesti.

 
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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 TÄYTTÖLUPA HANKKEELLE ”NUORISOTYÖ KOULUSSA”

Sivltk § 94
15.12.2020

Kivijärven  vapaa-aikatoimi  on  hakenut  Nuorisotyö  koulussa  -
hankkeeseen  kouluissa  ja  oppilaitoksissa  tehtävän  nuorisotyön
vahvistamiseen  ja  kehittämiseen  tarkoitettua  valtionavustusta
(erityisavustus) 88 300 euroa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt toiminnalle
valtionavustusta  45  000  euroa.  Valtionavustus  kattaa  hankkeen
kustannukset  (ei  omarahoitusosuutta).  Avustus  tulee  käyttää
31.12.2020 - 30.12.2022 välisenä aikana. 

Hankkeella  vahvistetaan  ja  kehitetään  koulussa  tehtävää
nuorisotyötä  tasa-arvoisemmaksi ja paremmin tavoitettavaksi sekä
edistetään lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta. Tarkoitus on luoda
yhteistyötä  sidosryhmien  kanssa,  jonka  kautta  juurrutetaan
nuorisotyön  käytäntöjä  kouluun.  Nuorisotyö  tukee  koulua
kasvatustehtävässä ja  antaa tukea oppimiseen tilanteessa,  jossa
opetusresurssit  kiristyvät  ja  mahdolliset  negatiiviset
koronavaikutukset kasvavat.  Pääasiallisena kohderyhmänä ovat 7-
16 vuotiaat lapset ja nuoret, jotka opiskelevat perusopetuksessa.

Hanke toteutetaan rekrytoimalla henkilö tehtävään eli kunta hakee
määräaikaista  nuorisotyöntekijää  kouluun  hankkeen  ajaksi.
Hanketyöntekijä  keskittyy  yhteisöllisyyden  ja  osallisuuden
vahvistamiseen sekä yksilöiden kasvun ja kehityksen tukemiseen.
Koulun  nuorisotyöntekijä  on  turvallinen  aikuinen,  jolla  on  aikaa
kohdata nuori koulun arjessa.  Koulun nuorisotyöntekijän työnkuva
muotoutuu lasten ja nuorten tarpeiden mukaan. 

Koulun nuorisotyöntekijän tehtäviin kuuluu mm.

1. kouluissa  tehtävän  nuorisotyön  suunnittelu,  toteutus  ja
kehittäminen

2. nuorisotyön tavoitettavuuden parantaminen

3. koulun ja nuorisotoimen yhteistyön kehittäminen

4. päihdekasvatus ja muut teemalliset oppitunnit

5. kohdennettu nuorisotyö (yksilö -ja pienryhmät, erityisryhmät,
oppilashuolto)

6. teemapäivät ja tapahtumat, välituntitoiminta

7. verkostotyö eri toimijoiden kesken

8. verkossa tapahtuva nuorisotyö

9. nuorisotalotyöskentelyä sekä

10.hankkeen raportoinnit hankkeen aikana ja sen päättyessä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Hankerahoituksella  saadaan  kokoaikainen  työntekijä  noin  12-13
kuukaudeksi.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi hankesuunnitelman ja pyytää
kunnanhallitukselta  täyttölupaa  hanketyöntekijän  palkkaamiseen.
Vapaa-aikatoimen hanke kattaa kustannukset.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2019-2020 KOULUKALUSTOHANKINTOJEN KÄSITTELY 

Sivltk § 58
20.6.2019

Perusopetuslain pykälässä 32 säädetään kunnan velvollisuudesta
järjestää oppivelvollisuusikäisille oppilaille maksuton koulukuljetus.

Koulukuljetuksiin  osallistuu  noin  21  prosenttia  esi-  ja
perusopetuksessa olevista oppilaista. Kaikkiaan kuljetuksen piirissä
on  päivittäin  noin  125  000  peruskoululaista  (Kuntaliitto,  2015).
Kivijärvellä  koulukuljetusten  piirissä  viime  lukuvuonna  oli  KA 45.
Tämän  hetkisten  tietojen  mukaan  kuljetettavien  määrä  nousee
54:ään,  noin  53  prosenttiin,  mikä  on  huomattavasti  valtakunnan
keskiarvoa  enemmän.  Linjaliikenteen  ulkopuolisessa
aamukuljetuksessa  oppilaita  on  31.  Klo  13  oppilaita  on
maksimissaan  43  ja  klo  15  maksimissaan  41.  Päiväkohtaiset
määrät tarkentuvat, kun ensi vuoden lukujärjestys on laadittu. 

Kunnan/sivistyslautakunnan on päätettävä,  miten koulukuljetukset
järjestetään lukuvuonna 2019-2020 ja siitä eteenpäin.

Koulukuljetuksia voidaan toteuttaa linjaliikenteenä, kilpailuttamalla,
kunnan omana toimintana tai näiden yhdistelmänä.

Yleensä  kuljetukset  pyritään  hoitamaan  linja-autojen
reittiliikennevuoroilla. Linjaliikenteen vähäisyyden vuoksi Kivijärvellä
vain osa oppilaista kulkee linjaliikenteessä kouluun aamuisin. Muut
kuljetusoppilaat  sekä  kaikki  kotiin  menevät  kuljetetaan  kunnan
päättämällä  tavalla.  Tähän  asti  kuljetukset  on  kilpailutettu  ja
kuljetuksia  on  ajatettu  taksi-  ja/tai  linja-autoilla  eri  mittaisin
sopimuksin. 

Koulukuljetukset ajalle 8.8.2019-30.5.2020 voidaan toteuttaa

a) kunnan omana toimintana 

b) kilpailuttamalla kuljetukset tai

c) osittain omana toimintana, osittain kilpailuttamalla.

Vuonna  2019  kuljetuksiin  on  varattu  määrärahaa  109  000  e.
Määrärahaa on käyttämättä noin 50 000 e.

- - - 
Lukujärjestykset on tehty ja tiedossa on oppilasmäärät eri reiteille. 

Kuljetuksiin tarvitaan kaksi autoa.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  päättää  pyytää  leasing-/vuokratarjoukset

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivltk § 65
16.7.2019
liite 17

koulukuljetuskaluston  osalta  vähintään  kolmelta  eri  toimittajalta
lukuvuodeksi 2019-2020. 

Haetaan linja-autokuljettajaa  syyslukukaudeksi  2019.  Tarvittaessa
toisen auton osalta hyödynnetään kunnan henkilöstöä. 

Oman  kaluston  hankintaan  varaudutaan  ensi  vuoden
talousarviossa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - -

Todettiin, että Risto Holm ja Pekka Helppikangas poistuivat kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.43. 

____________________

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 20.6.2019 § 58 päättänyt

• pyytää  leasing-/vuokratarjoukset  koulukuljetuskaluston
osalta vähintään kolmelta eri toimittajalta lukuvuodeksi 2019-
2020, 

• 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  ja  tarjousten  avauspöytäkirja  ovat
nähtävänä kokouksessa.

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. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivltk § 71
28.8.2019

22-paikkaisesta linja-autosta ja M1-luokan ajoneuvosta 
(henkilöauto). *)

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 *) Sivltk. 28.8.2019 §71

____________________

 

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   M1-luokan
ajoneuvoa (henkilöautoa) 1+8, jossa on koululaispenkit ja riittävät
turvavyöt 13:lle. 

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   vaikuta
päätöksen sisältöön eikä muuta ratkaisua miltään osin.

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  M1-luokan

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivltk § 72
28.8.2019
Liite 19

ajoneuvoa (henkilöautoa). 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________

(  )  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  linja-
autoista, 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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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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
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
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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
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 22-
ja  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  M1-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”
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jättämä tarjous huomioon.

( ): Koska ( ) tarjoamien autojen yksilöintitiedot puuttuvat, kunnalla
ei ole voinut olla tiedossa, ovatko hyväksytyiksi tulleet autot linja-
autoja  vai  henkilöautoja,  sekä  ovatko  autot  yksityiskäyttöisiä  vai
luvanvaraiseen käyttöön rekisteröityjä. Tilausliikenne A Kainulaisen
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 koulukuljetus-
ja  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.

(  ):  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.  Linja-
autonkuljettajaa ei tässä vaiheessa ollut, joten toimi on ollut kenen
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Sivltk § 92
26.11.2019
liite 30

tahansa  haettavana  (mol.fi,  kunnan  kotisivujen  ”ajankohtaista-
palsta”  ja  kunnan  virallinen  ilmoitustaulu).  Kahdesta  pätevästä
hakijasta tehtävään valittiin määräaikaisena ( ). 

(  ): Kuljetushankinnan  kokonaisarvo  ylittää  kansallisen
kynnysarvon 60000,00€. Kaluston vuokraamisessa Tilausliikenne A
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.

____________________

Hämeenlinnan  hallinto-oikeus  on  7.10.2019  päivätyllä  kirjeellä
pyytänyt  sivistyslautakunnalta  lausuntoa  (  )  tekemään
kunnallisvalitukseen,  joka  koskee  koulukuljetuskaluston
vuokraamista lukuvuodeksi 2019-2020. 

Valitus  on  annettu  tiedoksi  edellisessä  sivistyslautakunnan
kokouksessa (§ 88, liite 29).

Lausunnon  laatiminen  on  annettu  varatuomari  (  )  (PTCServices
Oy).  Lausunnon antamiselle  asetettu  määräaika  päättyy
29.11.2019.

Sivistyslautakunta käy läpi lausuntoluonnoksen kokouksessa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  antaa  asiassa  lausuntoluonnoksen  mukaisen
lausunnon.
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Sivltk § 95
15.12.2020

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä 12.11.2020,
päätösnumerolla 20/0994/2 ( ) tekemään valitukseen.

Hallinto-oikeus  on  päätynyt  kumoamaan  vuoden  2019-2020
koulukuljetuskalustopäätökset  sillä  perusteella,  että  sivistysjohtaja
olisi ollut esteellinen. 

Hallinto-oikeuden  päätökseen  saa  hakea  muutosta  valittamalla
korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Muutoksenhaun  valmistelu  on  annettu  varatuomari  (  )
(PTCServices Oy).  

Sivistyslautakunnan puheenjohtajan esitys:

Sivistyslautakunta käy asiaa läpi, kuulee asiassa varatuomari ( ) ja
tekee päätöksen käydyn keskustelun perusteella.

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti  käsitellä tämän pykälän ensimmäisenä §
92 jälkeen.

Sivistyslautakunta  päätti  yksimielisesti  hakea  valituslupaa
Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

- - -
Merkittiin,  että varatuomari  (  )  osallistui  teamsin välityksellä asiantuntijana
tämän pykälän käsittelyyn ennen päätöksentekoa klo 18.17-19.10. 

Merkittiin,  että  sivistysjohtaja  ei  osallistunut  tämän  pykälän  käsittelyyn  ja
poistui kokouksesta klo 18.14-20.05 tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja Riitta Sarén.
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KIRJASTON KIRJALLISUUSHANKINTOJEN KILPAILUTUS YHDESSÄ KESKI-
KIRJASTOJEN KANSSA

Sivltk § 96
15.12.2020

Kirjastojen kirjallisuuden hankinnat ovat olleet muutoksessa viime
vuosina. KL-Kuntahankintojen kirjastokirjallisuuden kilpailutuksessa
(KLKH105)  kilpailutusprosessia  ei  koskaan  viety  loppuun  siitä
markkinaoikeuteen  tehtyjen  valitusten  ja  KL-Kuntahankintojen  ja
Hanselin vuonna 2019 tapahtuneen fuusion vuoksi. Vuoden 2020
alussa  Hansel  linjasi,  että  kirjastokirjallisuuden  hankinnan
puitesopimusta  ei  lähdetä  enää  kilpailuttamaan  kuntien
yhteishankintana.

Epäselvän  kilpailutustilanteen  vuoksi  ja  kirjaston  kirjahankintojen
turvaamiseksi  myös  Kivijärvi,  kuten  useimmat  Keski-kirjastot,  on
tehnyt  väliaikaisia  hankintasopimuksia  kirjastoaineiston  toimittaja
Booky.fi  Oy:n/Kirjastopalvelun  (ent.  BTJ  Finlad  Oy)  kanssa.
Hankintalain  noudattamiseksi  pysyvämmän  kilpailutetun
hankintasopimuksen solmiminen mahdollisimman pian on kuitenkin
välttämätöntä. 

Jyväskylä,  joka  kuuluu  Keski-kirjastoihin,  on  perustamassa
hankintarenkaan,  johon  pääsevät  halutessaan  mukaan  kaikkien
Keski-Suomen  kuntien  kirjastot.  Jyväskylän  kaupungin  arvion
mukaan  heidän  osaltaan  kilpailutettavan  sopimuksen  ennakoitu
arvo neljän vuoden jaksolla on yhteensä noin 2,4 milj. €, ja riippuen
mukaan  lähtevien  kuntien  määrästä  voi  hankinnan  kokonaisarvo
jopa tuplaantua. 

Kivijärven osalta ennakoitu neljän vuoden arvo on noin 30 000-40
000 euroa. Alustavien suunnitelmien mukaan Jyväskylän kaupunki
vastaa hankintarenkaassa kilpailutuksesta kokonaisuudessaan eli
hankintamenettelystä  ja  sopimushallinnasta  ja  laskuttaa  tästä
työstä  hankintarenkaaseen osallistuvia  kirjastoja.  Peruskustannus
on noin 1 000€/osallistujataho. Hankinnan vaativuuden, laajuuden
ja riskien vuoksi  harkinnassa voidaan käyttää ulkoista  konsulttia,
jolloin  konsultointikulut  jaetaan  osallistujille  asukaslukujen
suhteessa.  Yhteishankinta  tuonee  osallistujille  paremmat
alennusprosentit hankintoihin neljäksi vuodeksi.

Kaikki  Keski-kirjastot,  lukuunottamatta  Kuhmoista  ja  Luhankaa,
ovat lähtemässä kilpailutukseen.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  päättää,  että  Kivijärven  kunnankirjasto  liittyy
Keski-kirjastojen hankintarenkaaseen. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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EDUSTAJA MAAKUNNALLISEEN LAPE-TYÖRYHMÄÄN

Sivltk § 97
15.12.2020

Keski-Suomessa  jatkaa  maakunnallinen  LAPE-yhteistyöryhmä
osana K-S:n sote-uudistusta ja  uudistukseen sisältyvää Lapsi-  ja
per hepalveluiden muutosohjelmaa. Yhteistyöryhmän tehtävänä on
toimia  Keski-Suomen  alueen  kuntien  ja  muiden
lapsiperhetoimijoiden  koordinoivana  ryhmänä,  joka  valmistelee
tulevan  hyvinvointialueen  ja  kuntien  yhdyspintaan  liittyviä  asioita
lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Työryhmä toimii myös
tiedon jakamiseen, kehittämiseen ja arviointiin liittyvissä asioissa.

LAPE-yhteistyöryhmä tulee toimimaan Keski-Suomen sote-johtajien
alaisena  verkostona  ja  sote-uudistushankkeen
asiantuntijaverkostona.  Keski-Suomen  sote-uudistuksen  lapsi-  ja
perhepalveluiden  hanketyöntekijät  vastaavat  yhteistyöryhmän
toiminnan  koordinoinnista  ja  yhteistyörakenteen  mukaisesta
toiminnasta  yhdessä  puheenjohtajan  kanssa.  Ryhmän
puheenjohtajana toimii Wiitaunionin perusturvan toimialajohtaja.

LAPE-yhteistyöryhmään pyydetään kuntia  nimeämään sivistys- ja
sotepalveluiden  edustaja  jäseneksi  ja  varajäseneksi  15.12.2020
mennessä. 

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta nimeää maakunnalliseen LAPE-yhteistyöryhmän
jäseneksi varhaiskasvatuksesta vastaavan henkilön.

Päätös:

Sivistyslautakunta nimesi  maakunnalliseen LAPE-yhteistyöryhmän
jäseneksi  varhaiskasvatuksesta  vastaavan  henkilön,  varalle
rehtorin.
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 98
15.12.2020

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 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.
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• Jyväskylän  kesäyliopisto,  opetus-  ja  sivistystoimen
henkilöstön  koulutusyhteistyöverkoston  O3  Keski-Suomi
jäsenyys 2021-2024, sopimus

• Hämeenlinnan  hallinto-oikeus,  20/0994/2,  12.11.2020,
päätös

• Aluehallintovirasto,  LSSAVI/14030/2020,  23.11.2020,
varhaiskasvatuspalvelut, kuuleminen

• Jyväskylän  kesäyliopisto,  Keski-Suomen  opetus-  ja
sivistystoimen  henkilöstön  koulutusyhteistyöverkosto  O3
Keski-Suomi, ohjausryhmä, 27.11.2020, muistio

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
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