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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.
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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.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Nieminen ja Marja Lehtikallio
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3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS: Sivistyslautakunta
- hyväksyy esityslistan, ja mahdolliset tarkennukset, koulutuslautakunnan kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin
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4§
KUSTAVIN KIRJASTO-, MUSEO- JA KULTTUURITOIMEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA
2016
Liite

kertomus kirjasto- ja kulttuuritoimen vuoden 2016 toiminnasta

Hallintokuntien on annettava vuoden alussa kunnanhallitukselle toiminta-kertomus edellisen vuoden toiminnastaan ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
EHDOTUS: Lautakunta päättää hyväksyä liitteinä olevat kertomukset kirjastokulttuuritoimen toiminnasta vuodelta 2016.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin
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5§
KUSTAVIN SDP:N VALTUUSTORYHMÄN ALOITE
Liite: Kustavin SDP:n valtuustoryhmän aloite
Koulutoimenjohtaja Esa Pirkola 26.4.2017
Kustavin SDP:n valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen työllisyyden parantamiseksi Kustavissa.
Aloitteessa esitetään, että nuoria työllistetään kesäkuukausillla ja loma-ajoilla ainakin vuosina 2017-2018 kunnan erilaisiin työtehtäviin tai yrityksiin. Aloitteessa esitetään myös työttömien työllistämistä mahdollisimman monipuolisesti. Aloitteessa myös todetaan, että kunta
voisi edistää työllistymistä tukemalla rahallisesti yrityksiä erikseen sovitulla tavalla heidän
työllistäessään nuoria tai työttömäksi joutuneita kustavilaisia.
Kunnanhallitus on merkinnyt kokouksessaan 27.3.2017 §60 aloitteen tiedokseen ja pyytää
hallintokuntien kannanotot aloitteen johdosta lähtökohtaisesti 14-18 –vuotiaiden työllistämiseksi kesäaikana ottaen huomioon työjakson pituuden. Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää
elinkeinotoimikunnan kannanoton nuorten työllistämisestä kesäaikana yrityksiin ja siitä
mahdollisesti maksettavasta kunnan tuesta.
Kustavin sivistyslautakunta vastaa mm. koulu-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluista.
Nuorten kesätyöllistämisen osalta museo tarjoaa kesäisin työtä kahdelle kesäoppaalle.
Näihin tehtäviin on mahdollista työllistää myös 14-18 vuotiaita (kesän 2017 osalta valinnat
on jo tehty). Kirjastoon ei tällä hetkellä ole resursoitu kesätyöntekijöitä. Koulutoimen palvelut hiljenevät kesäajaksi. Koululla toteutetaan kesäkuussa ja elokuun alussa suursiivous.
Suursiivouksen yhteydessä voisi olla mahdollisuus myös nuoren/nuorten kesätyöllistämiseen.
EHDOTUS:
Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan valtuustoaloitteeseen, että koululle voidaan kesäkuun alussa palkata 2-3 viikon jaksoksi yksi nuori kesätyöntekijä. Palkkauksen osalta tulee
noudattaa kunnassa yhteisesti linjattavaa nuorten kesätyöllistämiseen soveltuvaa palkkausta.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin täydennyksellä, että sivistyslautakunta suosittaa kunnan toimesta
keskitetysti järjestettyä kesätyöntekijöiden hakumenettelyä
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6§
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.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin
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7§
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.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin
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8§
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
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Saatetaan sivistyslautakunnan tiedoksi:
-

Hallintosääntöuudistus

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi
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10 §
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.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin
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11 §
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.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin sillä täydennyksellä, että tehtävän pätevyysvaatimuksena
on aamu- ja iltapäiväkerho-ohjaajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 1 – 4, 6-7, 9,
HLL:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavissa §:ssä tehdyistä päätöksistä ei saa hakea muutosta
valittamalla:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

§ 5, 8, 10-11

Oikaisuvaatimusviranomainen

aika

Kustavin sivistyslautakunta
Keskustie 9

14 päivää
päätöksen
tiedoksisaannista

23310 TAIVASSALO

Oikaisuvaatimusajan
alkaminen

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea kunnallisvalituksella muutosta myös asianosainen ja kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja
eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Kunnallisvalitus
§

valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus
§

päivää

Muu valitusviranomainen
§

päivää
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Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valitusasiakirja

Valitusasiakirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä , josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:
§

Lisätietoja *)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

