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KOKOUSAIKA

Tiistai 16.7.2019 klo 18.00 – 21.09

KOKOUSPAIKKA

Kirjaston aula

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.

X Näsi Heikki

Minkkinen Timo, vj.

-

Haapaniemi Jari

X Korpi Jussi, vj.

X Sepponen Leena

Salmi-Lampila Elina, vj.

X Kinnunen Sirpa

Nikitin Hilkka, vj.

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

X Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

(ja läsnäolon peruste)

X Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja
X Holm Risto, kunnanhallituksen edustaja
-

Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja

-

Mängli Annabel, nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 61

ASIAT

§ 63-67

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§ 62

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

Kirjastossa 16.7.2019
Allekirjoitukset

Heikki Näsi
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Jussi Korpi

Paikka ja päivämäärä

Kirjastossa 25.7.2019 klo 13-18
Virka-asema

sivistysjohtaja

Allekirjoitus

Pirkko Oinonen
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Kokouspäivämäärä

Sivu
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivltk § 61
16.7.2019

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.
Kokouskutsu tähän kokoukseen on toimitettu sähköisesti to
11.7.2019.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sivltk § 62
16.7.2019

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:
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Heikki Näsi ja Jussi Korpi.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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1.8.2019

lähtien

Sivistyslautakunta

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN VALINTA
Sivltk § 63
16.7.2019
liite 16

Varhaiskasvatusjohtaja on
siirtyessään toisiin tehtäviin.

irtisanoutunut

Kunnan henkilöstöpolitiikan mukaan ”viran/toimen tarpeellisuus,
sisältö, sen kehittämistarve sekä viran/toimenhaltijalta edellytettävät
ominaisuudet selvitetään aina ennen hankintatoimiin ryhtymistä”.
Varhaiskasvatusjohtaja on hoitanut muutamia vuosia sekä
esiopetuksen
että
vastuun
koko
varhaiskasvatuksesta.
Esiopetuksen osuus on ollut 20 vt ja päivähoidon ohjauksen 18 vt ja
kahden eri tehtäväkokonaisuuden hoitaminen on ollut haasteellista.
Nyt ajatuksena on eriyttää tehtävät omiksi kokonaisuuksiksi, jolloin
Nuppukumpuun voidaan osoittaa tarvittavaa lisäresurssia ja
toteuttaa uuden varhaiskasvatuslain mukaiset palvelut sekä koulu
voi hyödyntää esiopettajaa omassa toiminnassaan paremmin.
Kunnanhallitus
on
myöntänyt
4.12.2017
täyttöoikeuden
lastentarhanopettajan (nykyään yleensä varhaiskasvatuksen
opettaja) virkaan toistaiseksi kokoaikaisena ennakoiden tulevaa
varhaiskasvatuslain muutosta, mutta tehtävää ei tuolloin saatu
täytettyä.
Nyt kunnanhallitukselta on haettu uudestaan täyttölupaa, tällä
kertaa varhaiskasvatuslain mukaisen varhaiskasvatuksen opettajan
hakuun. Kivijärvellä varhaiskasvatuksen opettaja vastaisi
varhaiskasvatuksen pedagogisesta otteesta, hallinnosta ja
henkilöstöstä sekä osallistuisi tarvittaessa käytännön hoitotyöhön.
Lisäksi onnistunut rekrytointi mahdollistaisi Nuppukummun
ryhmäperhepäivähoitoyksikön muuttamisen päiväkodiksi, mikä
antaisi
ryhmäkoolle
nykyistä
paremman
joustavuuden.
Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan 10.6.2019 § 98.
Varhaiskasvatuksen opettajan virka on ollut avoinna kesän aikana
kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla tuli kaksi (2) hakemusta.
Hakua jatkettiin 10.7.2019 saakka. Toisella hakukierroksella ei tullut
lisää hakemuksia.
Hallintosäännön
16.
pykälässä
määritellään
toimivalta
henkilöstöasioissa. Sen mukaan valinta-, irtisanomis- ja
palkkauspäätökset suorittaa muun esimiesasemassa olevan
henkilöstön osalta toimialan toimielin. Varhaiskasvatuksen
opettajalla tulee olemaan alaisenaan muu varhaiskasvatushenkilöstö, joten valinnan suorittaa sivistyslautakunta.
Viran täytössä on mahdollista
1. poiketa
tilapäisesti
kelpoisuusvaatimuksista
varhaiskasvatuslain 33. pykälän mukaan ja valita epäpätevä
enintään vuodeksi virkaan,

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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2. jatkaa hakuaikaa, kunnes saadaan pätevä tai
3. päättää, että virkaa ei täytetä tässä vaiheessa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Varhaiskasvatuksen opettajaksi valitaan varhaiskasvatuslain 33.
pykälän mukaisesti vuodeksi ( ).
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
--Merkittiin, että pykälän alussa haastateltiin hakijoita seuraavasti: ( ) (klo
18.00-18.20) ja ( ) (18.20-18.40).

Pöytäkirjan tarkastus

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

( ) VAHINGONKORVAUSVAATIMUS
Sivltk § 64
16.7.2019

Liikennöitsijä ( ) on jättänyt asiamiehensä välityksellä
vahingonkorvausvaatimuksen. Kirje on saapunut kuntaan
24.6.2019. Vaatimus on välitetty lautakunnan jäsenille sähköisesti
ja on tutustuttavissa vielä kokouksessa.
( ) katsoo, että hänen ja kunnan välinen sopimus on päätetty
perusteettomasti.
Lisäksi hän vaatii, että kunta maksaa hänelle vahingonkorvauksena
sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä menetettyä liikevoittoa
vastaavana korvauksena 68 242,68 ajalta 1.6.2019-31.7.2020 sekä
liikennöitsijän esittämiä sopimussaatavia 17 352,72, yhteensä 85
595,40 euroa.
Lausunto on annettava 18.7.2019 mennessä
Lautakunta
tutustui
kunnan
lausuntoluonnokseen kokouksessa.

asiamiehen

laatimaan

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Lausunto annetaan 18.7.2019 mennessä kunnan asiamiehen
välityksellä.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOULUKULJETUSKALUSTO LUKUVUODEKSI 2019-2020
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.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk § 66
16.7.2019

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 ja rehtorin
viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kokouksessa.

tekemät

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.
Päätös:
Sivistyslautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää
olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT
Sivltk § 67

•

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE,
hallitus, 13.6.2019, pöytäkirja

•

PTCServices Oy, 19.6.2019,
palvelut

•

Asianajotoimisto
Talviaro
Oy,
18.6.2019,
vahingonkorvausvaatimus, saap. postitse 24.6.2019

•

Hämeenlinnan hallinto-oikeus, 20.6.2019, ( ) kunnallisvalitus,
lausuntopyyntö 01378/19/2299, saap. 26.6.2019

16.7.2019

oikeudenkäyntiasiamies(

)

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Asianajotoimisto Talviaro Oy:lle annettava lausunto on käsitelty §
64.
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annettava lausunto annetaan
30.8.2019 mennessä.
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus

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

