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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
4 §:n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kuntalain 58 § 2. momentin mukaan muut toimielimet kuin valtuusto on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Koulunjohtajalla (rehtorilla) on lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus käsiteltäessä hänen toimialaansa kuuluvia asioita.
EHDOTUS: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUSTAVIN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
26.04.2017

Sivu
4

2§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
Aikaisemman päätöksen mukaisesti pöytäkirjan tarkastaa kulloinkin kaksi vuoroperiaatteella valittua lautakunnan jäsentä.

EHDOTUS: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Tarja Nieminen ja
Eija Salo.
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3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS: Sivistyslautakunta
-

hyväksyy esityslistan, ja mahdolliset tarkennukset, koulutuslautakunnan kokouksen työjärjestykseksi.
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4§
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
E-liite:
Opetustoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2016

Lautakuntien tulee vuosittain toimittaa kuntalain 69 §:n mukaisen toimintakertomuksen laatimista varten omat toimintakertomuksensa. Kertomuksista tulisi ilmetä seuraavaa:
-

mitä asetetuista tavoitteista on saavutettu
mitä tavoitteita ei ole saavutettu ja miksi
kolmen vuoden toiminnalliset yksikköhinnat ja suoritteet
määrärahan ylitykset ja niiden syyt
kuinka hyvin suhteessa muihin kuntiin palveluja on pystytty tuottamaan.

Liitteenä ehdotus edellä tarkoitetuksi toimintakertomukseksi vuodelta 2016.
EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää antaa toiminnastaan koulutoimen osalta vuodelta
2016 liitteenä olevan kertomuksen.
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5§
KOULUTOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 2017
E-liitteet:
- Vuoden 2017 talousarvion sitovat tavoitteet
- Kh:n talousarvio-ohjeet
- Tunnusluvut TA2017
Liitteessä on esitetty valtuuston koulutuslautakunnan toiminnalle 2017 asettamat sitovat tavoitteet.
Kustavin Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.16 § 47 hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion. Talousarvion täytäntöönpanosta kunnanhallitus on kokouksessaan 30.1.2017 §
11 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joita hallintokuntien on toiminnassaan
noudatettava. Budjettipäätös on sama, jonka lautakunta hyväksyi esityksekseen sillä täydennyksellä, että kustannuspaikkaan Sisäinen hallinto ja kiinteistömenot momentille sisäiset vuokramenot on täydennetty vyörytettäviä kiinteistömenoja.
EHDOTUS:
Lautakunta päättää merkitä edellä mainitut päätökset ja ohjeet tietoonsa saatetuiksi ja noudatettaviksi. Samalla lautakunta päättää vahvistaa hyväksytyn talousarvion sivistyslautakunnan käyttösuunnitelmaksi 2017 ja antaa sen kaikille viranhaltijoille ja työntekijöille tiedoksi ja noudatettavaksi.
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6§
TYÖ- JA LOMA -AJAT LUKUVUODELLE 2017-2018
E-liite: Ehdotus lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajoiksi
Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksen lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuonna 2016-2017 itsenäisyyspäivä on tiistaina, loppiainen on perjantaina ja vappu on maanantaina. Täten ensi lukuvuoden työpäivien kokonaismääräksi tulee 187.
Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta.
Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä
arkipäivänä, joka vuonna 2017 on lauantai 3. kesäkuuta. Kyseinen päivä on ainoa perusopetuslainsäädännössä eksaktisti määritelty työpäivä.
Liitteenä luonnos lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajoiksi. Työ- ja loma-aikoja on käsitellään myös seutukunnan koulutusjaostossa. Jaosto pitää tärkeänä, sitä että seutukunnan
koulujen pitkät loma-ajat osuisivat yksiin.
Syyslomakäytäntö jakaantuu siten, että Uusikaupunki ja Laitila noudattavat syyslomassa
Satakunnan koulujen syyslomaa toteuttaen sen viikolla 43 ja perinteisesti Vehmassalon
kunnissa syysloma on ollut yhtä aikaa Turun seudun kuntien kanssa viikolla 42. Hiihtolomaviikko on kaikissa Varsinais-Suomen vertailukunnissa viikolla 8.
Kouluissa työskentelevien KVTES:n alaisten työntekijöiden osalta on pääsääntöisesti noudatettu sellaista menettelyä, että työntekijöiden lomat sijoitetaan koulujen lomien yhteyteen.
KVTES:n IV luvun 8 § ja 9 §:n nojalla viranhaltija/työntekijä voi säästää tai siirtää vuosilomaansa. KVTES:n 7 §:n nojalla vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että lomavuoden lomakauteen (2.5.-30.9.) sijoitetaan vähintään 65 % lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman kokonaismäärästä.
EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
- vahvistaa Kivimaan koululle lukuvuodeksi 2016-2017 ehdotuksen mukaiset työ- ja loma-ajat
- että yhtenäiskouluissa työskentelevien KVTES:n alaisten viranhaltijoiden/työntekijöiden
lomakauden jälkeen pidettävät vuosilomat on pääsääntöisesti pidettävä koulujen lomaaikoina
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Saatetaan sivistyslautakunnan tiedoksi:
-

Hallintosääntöuudistus
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8§
LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN KIVIMAAN KOULUSSA
Koulutoimenjohtaja Esa Pirkola 20.4.2017
Luokanopettaja Tiina Ranki on irtisanoutunut Kivimaan koulun luokanopettajan virasta
3.11.2016 päivätyllä kirjeellä. Koulutoimenjohtaja on viranhaltijapäätöksellä 16.11.2017
§377 hyväksynyt työntekijän irtisanoutumisen ja virka on ollut määräaikaisesti täytettynä
tuosta päivästä lukien ja sijaisuus kestää kevätlukukauden loppuun 3.6.2017 asti.
Kivimaan koululla on lukuvuoden 2016-2017 päättyessä 36 oppilasta. Opetus toteutetaan
yhdysluokkaopetuksena. 8 oppilaan siirtyessä yläkouluun Taivassaloon ja 6 oppilaan aloittaessa ensimmäisellä luokalla on lukuvuoden 2017-2018 oppilasmäärä arviolta 34. Huomioiden opetuksen olevan yhdysluokkaopetusta, ja sen että Kivimaan koululla on käytössään
rajalliset resurssit oppilaan tehostetun ja erityisen tuen järjestämiseksi, on edelleenkin opetuksen tuen keskeisenä muotona pieni ryhmäkoko ja täten on perusteltua säilyttää kolme
opettajan virkaa.
Kivimaan koulun opetuksen järjestämisen kannalta täytettävän luokanopettajan erikoistumisaineina voidaan katsoa hyödyksi musiikki ja liikunta. Lisäksi erityisopetuksen tuntemus
katsotaan eduksi virkaa täytettäessä. Luokanopettajan tehtävä on ensisijaisesti perusopetuksessa vuosiluokkien 3-4 opetusta.
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun
asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät
Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virkasuhteeseen
otettavan on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja itseään koskeva lasten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää, että Kivimaan koulun luokanopettajan virka julistetaan auki.
Tarvittaessa virkaa hakeneita haastattelevat koulutoimenjohtaja, lautakunnan puheenjohtaja sekä Kivimaan koulun rehtori, jotka tekevät esityksen valinnasta lautakunnalle.
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9§
ILTAPÄIVÄKERHO-OHJAAJAN TOIMI
Koulutoimenjohtaja Esa Pirkola 21.4.2017:
Kivimaan koululla on ollut täytettynä määräaikainen koulunkäynnin- ja iltapäiväkerhoohjaajan toimi lukukauden 2016-2017 ajan. Aiemmin osa-aikaisena (25/vkoh) ollut tehtävä
kokoaikaistettiin kuluvaksi lukukaudeksi hetkellisen lisääntyneen erityisen tuen tarpeen
vuoksi. Lukukausi 2017-2018 muuttaa ohjaajatarpeen taas entiselle tasolle.
Iltapäiväkerho toimii koulun vieressä olevassa tilassa ja on pääsääntöisesti avoinna jokaisena koulupäivänä 1.-2. -luokkalaisille (harkinnan mukaan myös 3-4.lk) oppilaille klo 12.3017. Ohjaajan tehtäviin kuuluu mm. lasten ohjaaminen ja valvonta, toiminnan suunnittelu ja
välipalan tarjoamisesta vastaaminen. Iltapäiväkerho tarjoaa lapsille turvallisen, virikkeellisen ja kotoisan ajanviettopaikan koulupäivän jälkeen vanhempien ollessa vielä töissä. Palvelu on erityisen tärkeä Kustavilaisille perheille, koska työmatkoja pendelöivät huoltajat voivat luottaa lasten iltapäivien olevan turvallisia ja ohjattuja.
Tehtävässä suoriutuminen edellyttää kokemusta lasten kanssa työskentelystä, itsenäistä
otetta työhön, vastuunkantoa, intoa kehittää iltapäiväkerhon toimintaa sekä reipasta mieltä.
Työ on osapäivätyötä n. 25h/viikko. Iltapäiväkerho-ohjaajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus katsotaan eduksi valintaa tehtäessä.
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta päättää, että Kivimaan koulu iltapäiväkerho-ohjaajan toimi julistetaan
auki ja tehtävä täytetään 14.8.2017 alkaen. Tarvittaessa toimea hakeneita haastattelevat
koulutoimenjohtaja, lautakunnan puheenjohtaja sekä Kivimaan koulun rehtori, jotka tekevät
esityksen valinnasta lautakunnalle.

