§ -2, SIV 19.5.2015 17:00
Kokousaika
Kokouspaikka

19.5.2015 klo 17.00 - 20.00
Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT.

Pöytäkirjan
nähtävänä pito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä koulutoimistossa.

IRJA ERKKILÄ
Irja Erkkilä
puheenjohtaja

Marketta Kumara
pöytäkirjanpitäjä

§ -1, SIV 19.5.2015 17:00
Kokousaika

19.5.2015 kello 17.00 - 20.00

Kokouspaikka

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet
jäsenet (ja merkintä Erkkilä Irja
siitä, kuka toimi
Suni Hilkka
puheenjohtajana)

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Läsnä
X
pj.
X, saapui klo 17.15 §:t 105 - 123
I. vpj.
X
2.vpj.
Raudaskoski Eero
poissa
jäsen
Ahokangas Markus
X
”
Korkiakoski Jukka
X
”
Nuorala Matti
X
”
Leppimaa Maarit
poissa
”
Malkki Katariina
poissa
”
Ekdahl Pauli
X
”
Kesomaa Mika
X
varajäsen
Ekdahl Tuula
X
Niinikoski Eija-Riitta kh:n edustaja
poissa
kh:n pj.
Vuolteenaho Jarmo
X, poistui klo 17.20 §:t 101 - 110
Vähäsöyrinki Leena kh:n I vpj.
X, poistui klo 18.20 §:t 101 - 117
kh:n II vpj.
Ahlholm Jani
X
nuorisovalt. ed.
Helin Emilia
X
”
Mäenpää Jaakko
kaupunginjohtaja poissa
Valtanen Kari
X
esittelijä
Viitakangas Riitta
X
sihteeri
Kumara Marketta
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (§ 101)

Asiat

Asialistan mukaiset §:t 101 - 123. (§ 102)

Pöytäkirjan tarkistus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Nuorala ja Maarit
Leppimaa. (§ 103)

Pöytäkirjan allekir- Puheenjohtaja
joitus ja varmennus

Pöytäkirjan tarkastustoimitus

Pöytäkirjanpitäjä

Irja Erkkilä
Marketta Kumara
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Nivala 20.5.2015
Allekirjoitukset

Matti Nuorala
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka

Todistaa:

Virka-asema

Maarit Leppimaa

21.5.2015 koulutoimistossa
sivistysjohtaja

Riitta Viitakangas

§ 101, SIV 19.5.2015 17:00
Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Valmistelija toimistosihteeri
Lautakunnan kokouksesta on ilmoitettava, mikäli mahdollista, neljä
päivää ennen kokousta kirjallisesti sen jäsenille. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista on lähetettävä mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä sivistyslautakunnassa edellyttää 6 jäsenen/varajäsenen paikallaoloa.
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat sekä kokouksen
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 102, SIV 19.5.2015 17:00
Esityslistan hyväksyminen
Valmistelija toimistosihteeri
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta hyväksyy laaditut esityslistat kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Lautakunta hyväksyi laaditun esityslistan. Käsittelyjärjestys §:t 101 123.

§ 103, SIV 19.5.2015 17:00
Pöytäkirjantarkastajat
Valmistelija toimistosihteeri
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä kiertävän vuorolistan mukaan. Tarkastus tapahtuu
viimeistään klo 15.00 mennessä seuraavana päivänä.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Nuorala ja Maarit
Leppimaa.

§ 104, SIV 19.5.2015 17:00
Tiedoksiantoasiat
Valmistelija toimistosihteeri
Opetus- ja kulttuuriministeriö
4.5.2015 Perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen, päätös
28.4.2015
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto
29.4.2015 Päätös: Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus
23.4.2015 Päätös: Valtionavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan
24.3.2015 Päätös: Valtionavustuksen myöntäminen Etsivä nuorisotyöhön
13.5.2015 Valtionavustuspäätös yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen, päätös 17.3.2015
Nuorten Ystävät
7.5.2015 Yhteistyösopimus yläkoululaisten nuorten hyvinvointia edistävän hankkeen toteuttamiseksi
Nuoriso- ja kulttuuripäällikkö
päätökset 1/2014 sekä 1-12/2015
Kirjastotoimenjohtaja
24.4.2015 § 3 Kirjaston henkilökunnan vuosilomat 1.5.-30.9.2015
4.5.2015 § 4 M Ojalan vuorotteluvapaan hyväksyminen
4.5.2015 § 5 M Uusiojan palkkaaminen M Ojalan vuorotteluvapaan
ajaksi
Kyösti Kallion koulun rehtori
25.4.2015 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen /VS
Niva-Kaijan koulun rehtori
30.4.2015 § 62 Kesälomakauden 2015 vuosilomat
Sivistysjohtaja
päätökset §:t 52-283
Talousarvion toteutuminen maaliskuu 2015

Toimialajohtajan ehdotus
Merkitään edellä luetellut asiakirjat tiedoksi. Samalla lautakunta toteaa, että kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 105, SIV 19.5.2015 17:00
Jokilaakson musiikkiopiston oppilaspaikat
Valmistelija nuoriso- ja kulttuuripäällikkö
Nivalan kaupunginvaltuusto on 18.12.2014 § 46 päättänyt, että kevään 2015 aikana valmistellaan Jokilaakson musiikkiopiston oppilaspaikkojen palauttaminen viimeaikaista säästöä edeltävälle tasolle lukuvuoden 2015 - 2016 alusta.
Valmistelijan esitys
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle
talousarviomuutosta vuodelle 2015 siten, että Muu sivistystyö (kustannuspaikka 4600) lisätään määrärahamenoa 4 090 €. Talousarviomuutoksesta aiheutuvat kustannukset katetaan kaupunginvaltuuston vastaavalla lisämäärärahalla. Vuoden 2016 talousarviossa Muu
sivistystyö (kustannuspaikka 4600) on otettava huomioon 8 180 €
korotus Jokilaakson musiikkiopiston oppilaspaikkojen palauttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Päätöksestä on lähetettävä ote Jokilaakson musiikkiopistolle päätöksen täytäntöönpanoa varten.
Toimialajohtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan esitys kaupunginhallitukselle/ -valtuustolle.
Päätös
Hilkka Suni saapui klo 17.15 tämän asian käsittelyn aikana.
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE

kaupunginhallitus/ -valtuusto

§ 106, SIV 19.5.2015 17:00
Esikoulukuljetus/ Ee Ko
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Mäkipellontie) hakee lapselleen Eetu Korjoselle esikoulukuljetusta Junttilan koululle lukuvuodeksi 2015-20156 esikoulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 13.2.2015. Esikoulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 2,6
km.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Junttikankaalta voidaan antaa kuljetus tien vaarallisuuden perusteella.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman esikoulukuljetuksen Eetu
Korjoselle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 107, SIV 19.5.2015 17:00
Esikoulukuljetus/ Je Pa
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Kaukorannantie) hakee lapselleen Jeremias Palolalle esikoulukuljetusta Junttilan koululle lukuvuodeksi 2015-20156 esikoulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon16.2.2015. Esikoulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 1,7 km.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Junttikankaalta voidaan antaa kuljetus tien vaarallisuuden perusteella.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman esikoulukuljetuksen Jeremias Palolalle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään
vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa
olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 108, SIV 19.5.2015 17:00
Esikoulukuljetus/ Ii Es
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Siljamaantie) hakee lapselleen Iiro Eskolalle esikoulukuljetusta Kyösti Kallion koulun esiopetukseen Peltotielle lukuvuodeksi
2015-2016 esikoulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on
saapunut koulutoimistoon11.2.2015. Esikoulumatka on n. 2,7 km.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 18.3.2014 § 24 ja päättänyt,
että koska oppilailla on käytössään valtatien 27 alittava alikulku, ei
Sahanperältä, Hourupuhdosta ja Maliskyläntieltä tuleville oppilaille
myönnetä koulukuljetusta tien vaarallisuuden perusteella syyslukukauden 2014 alusta alkaen.
Tien vaarallisuudesta on valituksia käsiteltävänä Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päätti myöntää Iiro Eskolalle maksuttoman esikoulukuljetuksen siihen saakka, kunnes Korkein hallinto-oikeus antaa päätöksen kaupungin tekemään valitukseen, kuitenkin enintään lukuvuoden
2015-2016 ajaksi. Kuljetus järjestetään tilaus/ vuoroajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.

Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 109, SIV 19.5.2015 17:00
Esikoulukuljetus/ Ne Jy
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Siljamaantie) hakee lapselleen Neea Jyrkälle esikoulukuljetusta Kyösti Kallion koulun esiopetukseen Peltotielle lukuvuodeksi
2015-2016 esikoulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on
saapunut koulutoimistoon 18.2.2015. Esikoulumatka on n. 2,6 km.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 18.3.2014 § 24 ja päättänyt,
että koska oppilailla on käytössään valtatien 27 alittava alikulku, ei
Sahanperältä, Hourupuhdosta ja Maliskyläntieltä tuleville oppilaille
myönnetä koulukuljetusta tien vaarallisuuden perusteella syyslukukauden 2014 alusta alkaen.
Tien vaarallisuudesta on valituksia käsiteltävänä Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päätti myöntää Neea Jyrkälle maksuttoman esikoulukuljetuksen siihen saakka, kunnes Korkein hallinto-oikeus antaa päätöksen kaupungin tekemään valitukseen, kuitenkin enintään lukuvuoden 2015-2016 ajaksi. Kuljetus järjestetään tilaus/ vuoroajona.
Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.

Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 110, SIV 19.5.2015 17:00
Esikoulukuljetus/Ra Pä
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Pajulantie) hakee lapselleen Raisa Päivärinnalle esikoulukuljetusta Kyösti Kallion koulun esiopetukseen Peltotielle lukuvuodeksi 2015-2016 esikoulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon 18.2.2015. Esikoulumatka on n.
2,6 km.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 18.3.2014 § 24 ja päättänyt,
että koska oppilailla on käytössään valtatien 27 alittava alikulku, ei
Sahanperältä, Hourupuhdosta ja Maliskyläntieltä tuleville oppilaille
myönnetä koulukuljetusta tien vaarallisuuden perusteella syyslukukauden 2014 alusta alkaen.
Tien vaarallisuudesta on valituksia käsiteltävänä Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päätti myöntää Raisa Päivärinnalle maksuttoman esikoulukuljetuksen siihen saakka, kunnes Korkein hallinto-oikeus antaa
päätöksen kaupungin tekemään valitukseen, kuitenkin enintään lukuvuoden 2015-2016 ajaksi. Kuljetus järjestetään tilaus/ vuoroajona.
Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.

Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.
Leena Vähäsöyrinki poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.20.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 111, SIV 19.5.2015 17:00
Koulukuljetus/ Ji Vä
Valmistelija toimistosihteeri
Satu Ainassaari (Poutalansuora) hakee lapselleen Jimi Väätäiselle
(4 lk) koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden perusteella Junttilan koululle lukuvuodeksi 2015 – 2016. Hakemus on saapunut hakuajan (helmikuu) jälkeen myöhässä 30.4.2015.
Ylivieskantien liikennemäärä ns. Nesteen risteyksestä Mehtäläntien
risteykseen on n. 4 162 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tieosuus on 9,6
metrin levyistä kestopäällysteistä tietä, joka on rakenteeltaan, kunnoltaan sekä näkemäolosuhteiltaan parempaa kuin tiepiirin päätiet
keskimäärin. Nopeusrajoitus tieosuudella on pysyvästi 80 km/h. Tieosuudella on katuvalaistus, mutta ei erillistä kevyenliikenteen väylää.
Alueella on voimassa lapsista varoittava liikennemerkki. Pahaojan
tasoristeys on määritelty Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelmassa
turvalliseksi tasoristeykseksi.
Koulumatka kulkee n. 980 m Ylivieskantietä pitkin huomioon ottaen
mahdollisuuden käyttää apuna Hannintietä. Rautaojanperältä pääsee kesäaikana kulkemaan niittytietä ja Kesiöntien ja pururadan tai
Silmuntien kautta Junttilan koululle ilman Ylivieskantietä pitkin kulkemista.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Niskakankaalta voidaan antaa yläluokkalaisille koulukuljetus tien
vaarallisuuden perusteella talvikaudeksi.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää käsitellä myöhässä saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Jimi
Väätäiselle talvikaudeksi ajalle 1.10.2015.-31.3.2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus
järjestetään tilaus-/vuoroautossa. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 112, SIV 19.5.2015 17:00
Koulukuljetus/ Je Vä
Valmistelija toimistosihteeri
Satu Ainassaari (Poutalansuora) hakee lapselleen Jere Väätäiselle
(6 lk) koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden perusteella Junttilan koululle lukuvuodeksi 2015 – 2016. Hakemus on saapunut hakuajan (helmikuu) jälkeen myöhässä 30.4.2015.
Ylivieskantien liikennemäärä ns. Nesteen risteyksestä Mehtäläntien
risteykseen on n. 4 162 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tieosuus on 9,6
metrin levyistä kestopäällysteistä tietä, joka on rakenteeltaan, kunnoltaan sekä näkemäolosuhteiltaan parempaa kuin tiepiirin päätiet
keskimäärin. Nopeusrajoitus tieosuudella on pysyvästi 80 km/h. Tieosuudella on katuvalaistus, mutta ei erillistä kevyenliikenteen väylää.
Alueella on voimassa lapsista varoittava liikennemerkki. Pahaojan
tasoristeys on määritelty Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelmassa
turvalliseksi tasoristeykseksi.
Koulumatka kulkee n. 980 m Ylivieskantietä pitkin huomioon ottaen
mahdollisuuden käyttää apuna Hannintietä. Rautaojanperältä pääsee kesäaikana kulkemaan niittytietä, Kesiöntien, pururadan tai Silmuntien kautta Junttilan koululle ilman Ylivieskantietä pitkin kulkemista.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Niskakankaalta voidaan antaa yläluokkalaisille koulukuljetus tien
vaarallisuuden perusteella talvikaudeksi.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää käsitellä myöhässä saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Jere
Väätäiselle talvikaudeksi ajalle 1.10.2015-31.3.2016 koulumatkan
vaarallisuuden perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus
järjestetään tilaus-/vuoroautossa. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 113, SIV 19.5.2015 17:00
Koulukuljetus/ EL Li
Valmistelija toimistosihteeri
Huoltaja (Kesiöntie) hakee lapselleen Ella Liikaselle (1 lk) koulukuljetusta Junttilan koululle lukuvuodeksi 2015 – 2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 2,4 km. Hakemus on saapunut hakuajan (helmikuu) jälkeen
myöhässä 30.4.2015.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Koulumatka kulkee n. 980 m Ylivieskantietä pitkin huomioon ottaen
mahdollisuuden käyttää apuna Hannintietä, koulumatka 2,1 km. Lumettomana aikana pääsee kulkemaan Kesiöntien ja pururadan tai
Silmuntien kautta (matka 2,9 km) Junttilan koululle ilman Ylivieskantietä pitkin kulkemista.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25.
Toimialajohtajan ehdotus
Lautakunta päättää käsitellä myöhässä saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Ella Liikaselle talvikaudeksi ajalle 1.10.2015-31.3.2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Kuljetus järjestetään vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä

§ 114, SIV 19.5.2015 17:00
Koulukuljetus/ Ja La
Huoltaja (Ylivieskantie) hakee lapselleen Jaakko Laakkoselle (3 lk)
koulukuljetusta Junttilan koululle lukuvuodeksi 2015 – 2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Koulumatka on huoltajan ilmoituksen mukaan 3,5 km. Hakemus on saapunut koulutoimistoon hakuajan (helmikuu) jälkeen myöhässä 17.5.2015.
Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta, joka on nähtävillä kokouksessa.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja päättänyt,
että Junttikankaalta voidaan antaa kuljetus tien vaarallisuuden perusteella.
Toimialajohtajan ehdotus
Lautaunta päättää käsitellä myöhässä saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Jaakko
Laakkoselle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden
perusteella. Kuljetus järjestetään vuoro-/tilausajona. Kuljetuksessa
noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
koulu
liikennöitsijä

§ 115, SIV 19.5.2015 17:00
Koulukuljetus/ Sa Ka
Valmistelija toimistosihteeri
Pauliina Pihlajaniemi (Ylivieskantie) hakee lapselleen Santeri Katilalle koulukuljetusta Junttilan koululle (6 lk.) lukuvuodeksi 2015-2016
koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Hakemus on saapunut koulutoimistoon hakuajan (helmikuu) jälkeen 12.5.2015. Koulumatka on
huoltajan ilmoituksen mukaan 2,7 km.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja myöntänyt
sen perusteella ko. tiekohdalle koulukuljetuksia
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää käsitellä hakuajan jälkeen saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Santeri
Katilalle lukuvuodeksi 2015-2016 koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Kuljetus järjestetään vuoroautossa/tilausajona. Kuljetuksessa
noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakijat
Koulu
Liikennöitsijä
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Valitukset korkeimpaan hallinto-oikeuteen
Valmistelijan sivistysjohtaja
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut koulukuljetuksiin liittyviä
päätöksiä:
- 30.4.2015 diaarinro 00168/15/1301 Olli Tölli esikoulukuljetus
- 30.4.2015 diaarinro 00203/15/1301 Miro ja Sara Viljamaa esikoulukuljetus
- 30.4.2015 diaarinro 00167/15/1301 Kalle Tölli koulukuljetus 2 lk
(liitteenä)
Päätökset ovat saapuneet 4.5.2015, valitusaika 30 päivää tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
Toimialajohtajan esitys
Nivalan kaupunki päättää valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
päätöksistä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 117, SIV 19.5.2015 17:00

HJ: 3/2015

Aloite koulunkäyntiavustajien määrän lisäämisestä
Valmistelija sivistysjohtaja
Keskushallinto on saanut liitteenä olevan aloitteen koulunkäyntiavustajien määrän lisäämisestä ja lähettänyt sen sivistyslautakunnalle
käsiteltäväksi. Aloitteen on allekirjoittanut 11 Kyösti Kallion koulun
koulunkäyntiavustajaa.
Sivistyslautakunta on käsitellyt ns. kuntalaisaloitteen koulunkäyntiavustajista tammikuussa 2015 ja lähettänyt kaupunginhallitukselle
(liite) todeten, että sivistyslautakunta toimii sille annetun budjetin
puitteissa ja tarvittaessa, mikäli määrärahat eivät riitä palvelujen tuottamiseen, esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle talousarviomuutosta. Talousarviomuutokset katetaan yleensä lisälainanotolla. Nivalan kaupunki on kohdentanut resurssia opetusryhmien pienentämiseen ja opetusryhmien koot ovat kohtuulliset. Koulunkäyntiavustajien tarve kartoitetaan keväisin seuraavaa lukuvuotta varten
ja tarvittaessa tehdään siirtoja koulujen välillä.
Nivalan kaupungin kouluissa oli kevätlukukaudella 2014 yhteensä 36
henkilöä töissä koulunkäyntiavustajana/ ap-ip.toiminnanohjaajana.
Syyslukukaudella tehtävissä oli 35. Vuoden 2015 talousarvioon on
varattu koulunkäyntiavustajien ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien palkkoihin 561 000 euroa, minkä pitäisi vastata vuoden 2014 tasoa. Resurssi on tiukka ja sen tehokas käyttäminen vaatii suunnittelua sekä opetusryhmien ja koulujen välistä yhteistyötä.
Lukuvuoden 2015-2016 tarveselvitys on meneillään ja siitä päätetään erikseen. Kyösti Kallion koulun rehtori on mukana valmistelussa. Kirjelmässä esitetyt työnjohdolliset asia on syytä käydä läpi työpaikkapalavereissa ja kehityskeskusteluissa.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta merkitsee henkilökunnan aloitteen tiedoksi.
Päätös

Lautakunta merkitsi aloitteen tiedoksi.
Jani Ahlholm poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.20.

Ote:

henkilöstöjaos
keskushallinto
aloitteen allekirjoittaja
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Koulunkäyntiavustajat lv. 2015-2016
Koulut ovat antaneet esityksensä lukuvuoden 2015-2016 koulunkäyntiavustajatarpeista huhtikuun loppuun mennessä. Koulut esittivät palkattavaksi yhteensä 51 avustajaa/ap-ip-ohjaajaa eli 16, 5 uutta avustaja nykyiseen verrattuna (nyt 34,5). Palkkausmäärärahoina
lisäys tarkoittaa noin 323 400 euroa vuositasolla.
Esitykset on käyty läpi (sivistysjohtaja, Kyösti Kallion koulun rehtori,
Niva-Kaijan koulun rehtori) ja päädytty esittämään 40 koulunkäyntiavustajaa/ap-iptoiminnanohjaajaa sekä yhtä laaja-alaista erityisopettajaa, joka korvaisi Niva-Kaijan koululta 3 avustajaa. Kolme
avustajaa sijoittuu esiopetuksen puolelle. Iltapäivätoiminta jatkuu
Järvikylän koululla. Kyösti Kallion koululla on sekä aamupäivä- että
iltapäivätoimintaa kahdessa ryhmässä. Esitys tarkoittaa tiukkaa linjaa avustajapalvelujen myöntämisessä. Niva-Kaijan koululla erityisopetuksen resurssin lisääminen on tehokkaampi ratkaisu kuin avustajien määrän lisääminen. Koululla on JOPO-ryhmä, ja kaksi pienryhmää, joista toinen on ns. vanha EMU-ryhmä ja vain yksi laajaalainen erityisopettaja. Oppilashuollolliset ja kasvatukselliset tarpeet
ovat koululla jatkuvassa kasvussa.
5,5 koulunkäyntiavustajan lisäys maksaa syyslukukaudella 2015
46.900 euroa (vuosikustannus 99.000 euroa, 9,5 kk). Kyösti Kallion
koulu on saanut erityisen tuen piirissä olevien haastavien oppilaiden
koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen valtionavustusta 24.800
(kunnan osuus 50 %) vuosille 2015-2016, josta syyslukukauden
2015 osuus on 8.000 euroa. Laaja-alaisen erityisopettajan palkkauskustannukset ovat syyslukukauden 2015 osalta 29.000 euroa (vuosikustannus 58.300 euroa) tai vastaavasti 3 kolmen avustajan palkkauskustannukset 24.300 euroa (vuosikustannus 54.000 euroa).
Esitykset liitteenä.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle talousarviomuutosta siten, että koulunkäyntiavustajien/ ap-iptoiminnanohjaajien palkkausmäärärahoja lisätään 46.900 euroa (tästä 8.000 euroa katetaan saadulla valtionavustuksella) 5,5 koulunkäyntiavustajan palkkaamista varten sekä laaja-alaisen erityisopettajan palkkaamista varten 29.000 euroa. Laaja-alainen erityisopettaja
palkataan tuntiopettajana lukuvuodeksi 2015-2016.
Päätös
Keskustelun jälkeen lautakunta yksimielisesti päätti jättää asian pöydälle jatkokäsittelyä varten.
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Sarjankylän-Erkkilän kehitysosuuskunnan liikuntahalli-kylätupa –hanke
Sivistyslautakunta 31.3.2015 § 48
Valmistelija sivistysjohtaja
Sarjankylän-Erkkilän kehitysosuuskunta on valmistelemassa liikuntahalli-kylätupa -hanketta oheisen materiaalin mukaan. Osuuskunnan tarkoituksena on rakentaa liikuntahalli ja kylätupa Leaderavustuksella, huoneistoala 470 m2. Osuuskunta hakisi lainaa, johon
pyydetään kaupungin takausta. Kaupunki vuokraisi rakennuksen, ja
huolehtisi käyttökuluista. Rakennus olisi kyläläisten vapaassa käytössä. Vuokra-ajan (esim. 20 vuotta) jälkeen rakennus siirtyisi kaupungin omistukseen.
Tekninen toimisto on pyytänyt sivistyslautakunnalta kannanottoa
hankkeeseen.
Nivalassa ei ole vireillä koulujen lakkauttamisia. Erkkilän koulun kouluuntuloalue on laaja. Oppilasmäärä on tällä hetkellä kasvava. Koulussa on kolme perusopetusryhmää. Lukuvuonna 2019-2020 ja
2021-2022 alaluokkien yhdysluokka tulisi jakaa kahteen ryhmään eli
koulu toimisi tuolloin neliopettajaisena. Oppilastilasto suunnitelmavuosille on seuraava:
ERKKILÄ
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22

I

II
9
12
9
9
13
15
8
18

III
10
9
12
9
9
13
15
8

IV
14
10
9
12
9
9
13
15

V
8
14
10
9
12
9
9
13

VI
5
8
14
10
9
12
9
9

yht
11
5
8
14
10
9
12
9

57
58
62
63
62
67
66
72

Koululla olevat tilapuutteet ovat pieni liikuntaluokka sekä kellaritiloissa oleva käsityötila. Hankkeessa esitetty liikuntahalli on koulun oppilasmäärään nähden suuri, koulujen liikuntatilat ovat yleensä noin 200
neliötä. Ylläpitokustannukset jäävät kaupungille, eikä kaupunki saa
tilasta vuokratuloja. Lisääntyvien tilojen käyttökustannukset tulee
budjetoida uudella määrärahalla. Hanke ei ratkaise käsityötilan ongelmaa. Käsityötila tulisi esim. siirtää luokkaan ja rakentaa käytävä
keittiön läpikulun tilalle. Tällöin yläkerran luokka olisi edelleen opetuskäytössä. Koulurakennuksen muutos ja saneerauskustannukset
tulisi ottaa huomioon samassa yhteydessä.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta toteaa, että hanketta voidaan viedä eteenpäin ottaen
huomioon em. näkökulmat. Hanke ei saa vaarantaa muiden koulujen
akuuttien tilanongelmien ratkaisemista.
Päätös
Lautakunta kävi asiasta pitkän keskustelun. Keskustelun aikana tuli
kaksi kannatettua toimialajohtaja esityksestä poikkeavaa esitystä.

§ 119, SIV 19.5.2015 17:00
Hilkka Suni esitti Jukka Korkiakosken kannattamana, että ”Suunnitteluvaiheessa tarkastellaan kouluuntuloalueiden vaikutus hankkeen
tarpeellisuuteen sekä kartoitetaan kaupungin riskit hankkeessa.”
Irja Erkkilä esitti Markus Ahokankaan kannattamana, että” Lautakunta toteaa, että hanketta voidaan viedä eteenpäin ja annetaan se teknisen toimen suunnitteluun. Hanke ei saa vaarantaa muiden koulujen akuuttien tilaongelmien ratkaisemista.”
Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että koska on tullut kaksi
kannatettua toimialajohtajan esityksestä poikkeavaa esitystä, on
suoritettava äänestys ja se suoritetaan niin, että ensiksi (1.) ovat
vastakkain Irja Erkkilän ja Hilkka Sunin esitykset ja näistä esityksistä
enemmän ääniä saanut esitys (2.) vastakkain toimialajohtajan esityksen kanssa. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä. Äänestysjärjestys ja -tapa hyväksyttiin.
Ensimmäisessä äänestyksessä Irja Erkkilän esitys sai neljä (4) ääntä
(Irja Erkkilä, Markus Ahokangas, Tuula Ekdahl ja Katariina Malkki) ja
Hilkka Sunin esitys viisi (5) ääntä (Hilkka Suni, Veikko Sikala, Eero
Raudaskoski, Jukka Korkiakoski ja Mika Kesomaa)
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen voitti Hilkka Sunin esitys ja
se asetetaan vastakkain toimialajohtajan esityksen kanssa.
Toisessa äänestyksessä Hilkka Sunin esitys sai seitsemän (7) ääntä
(Hilkka Suni, Mika Kesomaa, Veikko Sikala, Markus Ahokangas, Eero Raudaskoski, Tuula Ekdahl ja Jukka Korkiakoski). Toimialajohtajan esitys ei saanut yhtään ääntä (0). Irja Erkkilä ja Katariina Malkki
äänestivät tyhjää (2).
Äänestysten jälkeen puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan päätöksenä olevan, että ”Suunnitteluvaiheessa tarkastellaan kouluuntuloalueiden vaikutus hankeen tarpeellisuuteen sekä kartoitetaan kaupungin riskit hankkeessa.”
OTE

tekninen toimisto

Sivistyslautakunta 19.5.2015 § 119
Sivistyslautakunta jatkaa asian valmistelua. Teknisen johtajan, sivistysjohtajan ja kaupunginjohtajan palaverissa on sovittu, että sivistyslautakunta tarkastelee kouluuntuloalueiden vaikutusta hankkeen tarpeellisuuteen.
Erkkilän koulun kouluuntuloalue on laaja. Sarjankylän koulu on yhdistetty Erkkilän kouluun ja Vilkunan koulun lakkauttamisen yhteydessä osa alueesta suuntautui Erkkilään. Erkkilän koulun muut lähikoulut ovat Malilan, Ahteen, Junttilan ja Kyösti Kallion koulut. Koulujen oppilasmäärät ovat kasvavia paitsi Malilan koululla. Ahteen, Junt-
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tilan ja Kyösti Kallion koulut ovat täynnä. Erkkilän kouluuntuloalueen
oppilaiden kuljettaminen muihin kouluihin on haasteellista.
Lautakunta toteaa, että koulujen lakkauttamisia ei ole suunnitteilla.,
eikä Erkkilän koulun oppilaiden kuljettamista muihin kouluihin tai
kouluuntuloalueen muuttamista suunnitella.
Päätös
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja Irja Erkkilän esityksestä lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätöksenä:
Erkkilän koulun kouluuntuloalue on laaja. Sarjankylän koulu on yhdistetty Erkkilän kouluun ja Vilkunan koulun lakkauttamisen yhteydessä osa alueesta suuntautui Erkkilään. Erkkilän koulun muut lähikoulut ovat Malilan, Ahteen, Junttilan ja Kyösti Kallion koulut. Koulujen oppilasmäärät ovat kasvavia paitsi Malilan koululla. Ahteen, Junttilan ja Kyösti Kallion koulut ovat täynnä.
Lautakunta toteaa, että koulujen lakkauttamisia ei ole suunnitteilla.
Lautakunta päätti perustaa työryhmän, jossa mukana sivistyslautakunnan edustajien lisäksi teknisen toimen, kaupunginhallituksen sekä kyläyhdistyksen edustajat.
Lautakunta yksimielisesti nimesi edustajikseen työryhmään Mika Kesomaan sekä Markus Ahokankaan sekä työryhmän koollekutsujaksi
sivistysjohtaja Riitta Viitakankaan.
Lautakunta pyytää kaupunginhallitusta, teknistä toimea sekä kyläyhdistystä nimeämään edustajansa työryhmään.

Ote:

tekninen toimi
kyläyhdistys
Mika Kesomaa
Markus Ahokangas
Riitta Viitakangas
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Talousarviomuutos esiopetuksen järjestämiseen 2015 syyslukukaudella
Valmistelija sivistysjohtaja
Talousarviossa 2015 koulujen esiopetusmäärärahat on budjetoitu
92,5 oppilaalle, 6 opettajaa ja yksi avustaja. Tällä hetkellä koulujen
ryhmiin on tulossa 114 lasta (+21,5).
Lautakunta on päättänyt, että lukuvuonna 2015-2016 esiopetusta järjestetään Aittolan, Malilan, Junttilan kouluilla sekä Haikaran koululla
kahdessa ryhmässä ja Kyösti Kallion koululla kolmessa ryhmässä.
Syyslukukaudella 2015 lisääntyneen oppilasmäärän vuoksi arvioidaan tarvittavan lisää määrärahaa opettajien (2) palkkoihin 36.900
euroa, kuljetuksiin 11.000 euroa, tarvikkeisiin 5.100 euroa ja ruokailuun 4.800 euroa, yhteensä 57.800 euroa.
Toimialajohtajan esitys
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle, että
vuoden 2015 talousarvioon myönnetään 57.800 euroa lisää määrärahaa esiopetuksen järjestämiseen.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

kaupunginhallitus/ -valtuusto
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Kyösti Kallion koulun lisätalousarvioesitys Peltotien esiopetustiloja varten
Valmistelija Kyösti Kallion koulun rehtori
Esitän sivistyslautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle, että lisätalousarvioon varataan määrärahat, jotta kesän 2015 aikana voidaan
Kyösti Kallion koulun esiopetustiloihin (Peltotie 9) tehdä seuraavat
toimenpiteet ja hankinnat.
Taustaa:
Sivistyslautakunta on päättänyt, että lv. 2015-16 Kyösti Kallion koululla on kolme esiopetusryhmää, yhteensä 45 esioppilasta. Entisissä
Aikun tiloissa on esiopetuksella tällä hetkellä käytössä kaksi luokkatilaa ja leikkihuone. Pienillä tilamuutoksilla voidaan saada käyttöön
kolmas opetustila. Nuoriso-ohjaajan tulee siirtyä leikkihuoneeseen
(ent. toimistotila), Etsivä Nuorisotyön työntekijälle tulee etsiä uusi
työhuone. Kun vapautuvat toimistohuoneet yhdistetään (rakennettu
kevyt väliseinä poistetaan), saadaan hyvin toimiva, kohtuullisen kokoinen luokkahuone.
Piha-alue on tällä hetkellä pieni ja todella virikkeetön ulkoliikuntaan
ja välituntitoimintaan. Koska on todennäköistä, että esiopetustoiminta jatkuu pitempään, niin piha tulee suunnitella ja toteuttaa, jotta se
palvelisi toimintaa.
Toiminnallisuuden vuoksi myös ruokahuollon tulee varata välineistöä
siten, että esiopetuksen ruokahuolto siirretään syyslukukauden 2015
alussa lukiolta esiopetustiloihin.
Teknisen toimen toimenpiteet ja hankinnat piha-alueelle:
Peltotiellä olevan Aikun opasteen poistaminen (heikentää olennaisesti näkyvyyttä suojatielle).
Piha-alueen suunnittelu ja toteutus esiopetus käyttöä varten:
Lisää leikkivälineitä
Pienen pallokentän rakentaminen ja pallokentän kalusteiden hankinta
Teknisen toimen toimenpiteet ja hankinnat sisätiloihin:
Kahden toimistotilan välisen kevyen väliseinän poisto ja siitä johtuvien pintojen korjaus
Valaistuksen rakentaminen luokkatilan vaatimusten mukaiseksi
Vesipisteen tekeminen luokkatilaan
Kiintokalusteiden hankinta (kaapit, taulut, valkokangas, tauluvälineet)
Nettiyhteyden rakentaminen
Ruokahuoltovälineistö luokassa ruokailua varten
Tekninen toimi osaa arvioida parhaiten toimenpiteisiin varattavan
summan.
Esiopetustilojen kalustuksen hankkiminen (sivistyslautakunnan
osuus)
yht. 10500 euroa
Pöydät ja tuolit
5000 euroa
Opettajan ja avustajan kalusteet
2000 euroa
Opetusvälineet
1500 euroa
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Leikkivälineet
1000 euroa
ATK-laitteistot (kone, dataprojektori, dokumenttikamera)
1000
euroa
Toimialajohtajan esitys
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle, että
vuoden 2015 talousarvioon myönnetään 10.500 euroa lisää määrärahaa Kyösti Kallion koulun Peltotien esiopetustilojen kalustamiseen.
Lautakunta esittää tekniselle toimelle varattavaksi määrärahan Peltotien esiopetukseen tarvittavien tilojen ja piha-alueen järjestelyihin sekä esiopetusoppilaiden ruokahuollon järjestämiseen Peltotien tiloissa.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

kaupunginhallitus/ -valtuusto
tekninen toimi
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Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016/Tuntijako
Sivistyslautakunta 9.9.2014 § 134
Perusopetuksen ja muiden kouluasteiden opetussuunnitelmia ollaan
jälleen uudistamassa. Opetushallitus on antamassa uudistetut perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteet syksyllä 2014. Opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön 1.8.2016.
Rehtoreiden/koulunjohtajien kanssa on sovittu, että koulutuksessa
olleista voidaan koota perusopetuksen opetussuunnitelmatyön ohjausryhmä. Ohjausryhmä laatii tarkemman suunnitelman valmistelutyöstä. Koko opettajisto on tarkoitus ottaa mukaan valmistelutyöhön
ja tähän käytetään lukuvuoden 2014-2015 jäljellä olevat kaksi veso päivää.
Toimialajohtajan esitys
Sivistyslautakunta päättää nimetä seuraavat viranhaltijat perusopetuksen opetussuunnitelmatyön ohjausryhmään 1.9.2014 lukien: Jukka Turunen (pj), Arto Hänninen, Jarkko Turunen, Toni Kainu, Heli
Häggman, Henna-Maria Råman, Vesa Suhonen, Juha Kantola ja
Essi Ylikoski. Opetussuunnitelmatyöstä maksettavista korvauksista
päätetään myöhemmin erikseen.

Sivistyslautakunta 19.5.2015 § 122
Nivalan kaupungin uutta tuntijakoesitystä on valmisteltu opetussuunnitelmatyöryhmän toimesta Valtioneuvoston asetuksen pohjalta. Työryhmällä on ollut useampi malli, joihin opettajakunta on voinut antaa
palautetta. Opetussuunnitelmatyöryhmän puheenjohtaja on kertonut
opetussuunnitelmatyöstä ja esitellyt tuntijaon lautakunnan iltakoulussa 4.5.2015.
Palautteiden pohjalta ja keskustelun jälkeen työryhmä on päätynyt
228 vuosiviikkotuntimäärään. Perustelut:
1. Valinnaisaineet ovat yläkoulun puolella, jotta kaikki Nivalan oppilaat ovat tasa-arvoisessa asemassa.
2. Valinnaisaineet alaluokilla vaarantavat matematiikan ja kielten jakotunnit.
3. Yhdysluokkaopetuksen järjestäminen on yritetty huomioida mahdollisimman vaivattomaksi.
4. Äidinkielen tuntimäärässä halutaan huomioida valtakunnallisesti
huomiota saanut lasten ja nuorten heikko lukutaito ja -into, tietotekniikan opetus sekä näppäilytaito.
5. Valtakunnallisesti huolta on herättänyt matemaattisten taitojen
heikkeneminen.
Nykyisessä tuntijaossa on yhteensä 224 tuntia ja uudessa 228 eli
kasvua 4 tuntia. Työryhmä arvioi, että kun uusi opetussuunnitelma
on kokonaisuudessaan käytössä, ovat lisäkustannukset seuraavat:
alakoulu (3 h) n. 56.000 euroa/vuosi ja yläkoulu (1 h valinnaista) n.
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20. 000 euroa/vuosi. Jos yläkoulun valinnaistunti siirrettäisiin alakoululle, tulisi valinnaisainetunnin hinnaksi noin 32.000 euroa/vuosi.
Lisäksi tämä aiheuttaisi sen, että alakoulun tuntikehystä menisi pedagogisesti epäolennaisiin jakoihin. Lisäksi valinnaisuuden tasaarvoinen toteuttaminen alakouluilla on ongelmallista.
Toimialajohtajan esitys
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen tuntijaon Nivalan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman tuntijaoksi 1.8.2016 lukien.
Päätös

Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti.

Ote:

Alakoulut
Yläkoulu
Osastosihteeri
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Tuntijako 2016
Vuosiluokka
1.
Äidinkieli ja kirjallisuus
A1-kieli
B1-kieli
Matematiikka
Ympäristöoppi
Biologia ja maantieto
Fysiikka ja kemia
Terveystieto
Uskonto/ET
Historia ja
Musiikki
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Kotitalous
TAITO-TAIDE-VALINNAISET
OPO
VALINNAISAINEET
YHT
A2 (vapaaehtoinen)
B2-kieli (vapaaehtoinen)
minimi

7

2.

7

3.

5
2

4.

5
3

5.

5
2

6.

3
2

3
2

4
3

4
2

4
2,5

5
2
2
4
2,5

1

1

1

1
1
2
2

1
1
2
2

1
2
2
3

1
1
1
2
2
3

1,5
2
1
2
2
3

1,5
2
1
2
2
3

19

19

23

24

25

19

19

22

24

25

7.

3
2
1
4

8.

3
2
1
3

9.

4
3
2
4

27

2
2
1
1
2
1
2
2
3
3
0
0,5
1
30,5

2
3
1
1
3
1
0
0
2
0
2
1
5
30

3
2
1
1
2
0
0
0
2
0
2
0,5
4
30,5

25

29

29

30

Nivala

44
16
6
33
14
7
7
3
10
12
8
12
14
23
3
4
2
10
228
0
222

VN
asetus

42
16
6
32
14
7
7
3
10
12
8
9
11
20
3
11
2
9
222
12
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Koulukuljetus/ Je Ja
Valmistelija toimistosihteeri
Laura Jauhiainen (Jokikyläntie) hakee lapselleen Jesse Jauhiaiselle
(5 lk.) koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden perusteella Karvoskylän koululle lv 2015 - 2016. Hakemus on saapunut koulutoimistoon hakuajan (helmikuu) jälkeen myöhässä 18.5.2015. Huoltajan
ilmoituksen mukaan koulumatka on 3,7 km.
Lautakunta on linjannut tien vaarallisuuden perusteella annettavia
koulukuljetusperusteita kokouksessaan 27.3.2012 § 25 ja myöntänyt
sen perusteella ko. tiekohdalle koulukuljetuksia.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta päättää käsitellä myöhässä saapuneen hakemuksen.
Lautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Jesse
Jauhiaiselle lukuvuodelle 2015 - 2016 koulumatkan vaarallisuuden
perusteella aiemman linjauksen mukaisesti. Kuljetus järjestetään
vuoroautossa/tilausajona. Kuljetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koulukuljetusperusteita.
Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Ote:

Hakija
Koulu
Liikennöitsijä
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OIKAISUVAATIMUSOHJEETJA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Pykälät
104, 105, 116, 117, 118, 120, 121
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät
101, 102 ,103, 119, 122
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät 101, 102, 103, 119, 122
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Nivalan kaupungin sivistyslautakunta
PL 10 (Kalliontie 15)
85501 NIVALA
puh: 040 3447 312
faksi: (08) 440 154
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen koulu.toimisto@nivala.fi

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä
koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun
päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
-päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
-asiakirjat, joihin vedotaan
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia
voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1).

Oikaisuohje
hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83
§:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja
tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin
päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on
saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan
nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-30.000 € tavarat –ja palvelut
-100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
-150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat
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Toimitusosoite
Oikaisuvaatimus toimitetaan Nivalan kaupungin sivistyslautakunnalle.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi
hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 §:n
mukaisissa,
kansalliset
kynnysarvot
alittavissa hankinnoissa 1)

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun
hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen
voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa
käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-30.000 € tavarat ja palvelut
-100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat
Toimitusosoite
Oikaisuvaatimus toimitetaan Nivalan kaupungin sivistyslautakunnalle.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea
muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa
päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusviranomainen ja
yhteystiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Isokatu 4, 3 krs)
90101 Oulu
vaihde: 029 56 42800
faksi: 029 56 42841
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu avoinna 8.00-16.15

Valitusaika
30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät 106-115, 123
Muu valitusviranomainen
ja yhteystiedot

pykälä
Aluehallintovirasto
PL 293
90101 Oulu
kirjaamo.pohjois@avi.fi
puh: 020 517 181
fax: 020 5178 224

Valitusaika
14 päivää

__________________________________________________
Valitusaika
Markkinaoikeus
PL 118, 00131 Helsinki
puh: (09) 364 3300
faksi: (09) 364 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

14 päivää
30 päivää
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-

Valitusasiakirjojen toimittaminen

päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai 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.
Valituskirjat 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 ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusosoitus Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden
markkinaoikeu- käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
teen

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää;
tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen
hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja
on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin
päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on
saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21
§:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse,
telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos
vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Toimitusosoite
Markkinaoikeus
PL 118, 00131 HELSINKI
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
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Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.
Lisätietoja sivistysjohtaja Riitta Viitakangas puh. 040-3447 311.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

