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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 10
12.2.2019

Kivijärven  sivistyslautakunnan  kokous  on  laillinen  ja
päätösvaltainen,  mikäli  jäsenistä  on  yli  puolet  saapuvilla  ja
sivistyslautakunnan  kokouskutsu  on  lähetetty  jäsenille  neljä  (4)
päivää ennen kokousta.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 11
12.2.2019

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:

Maire Hautanen ja Timo Minkkinen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SOPIMUS LIIKUNTAPAIKKOJEN HOIDOSTA 2019

Sivltk § 12
12.2.2019
liite 2

Kivijärven  kunnalla  ja  Kivijärven  Kivekkäillä  on  ollut  sopimus
liikuntapaikkojen  hoidosta  1994  alkaen.  Sopimusaika  on  ollut
pääsääntöisesti yksi vuosi.

Sopimus  sisältää  hiihtolatuverkoston  latujen,  kuntoradan,
frisbeegolfradan,  kaukalon,  urheilukentän,  uimarannan,  tennis-
kentän ja laskettelumäen kunnossapidon, pienhiihtohissin käytöstä
huolehtimisen  sekä  osan  Nousulahden  liikuntapuiston  kunnossa-
pidosta.

Vapaa-aikaohjaajan  valmisteleman  sopimusesityksen  mukaan
kunta  maksaa liikuntapaikkojen hoidosta  yhteensä 18 000 euroa
vuodessa.

Hallintosäännön  mukaan  kukin  toimielin  hyväksyy  toimialaansa
lukeutuvat sopimukset.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  Kivijärven  kunnan  ja  Kivijärven
Kivekkäiden  välisen  sopimuksen  liikuntapaikkojen  hoidosta
vuodelle 2019 liitteen 2 mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - - - -

Merkittiin,  että  vapaa-aikaohjaaja  Hannu  Ahonen  osallistui  kokoukseen
tämän pykälän käsittelyn ajan.

TOIMEKSI vapaa-aikaohjaaja
TIEDOKSI Kivijärven Kivekkäät

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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 SOPIMUS NUORISOTALON VALVONNASTA  2019

Sivltk § 13
12.2.2019
liite 3

Kivijärven  kunnalla  on  ollut  sopimus  nuorisotalon  valvonnasta
Kivijärven Kivekkäiden kanssa vuodesta 2009.

1.7.2013.-30.5.2015 nuorisotalon ohjaajana työskenteli nuoriso- ja
vapaa-ajanohjaajan  perustutkintoa  oppisopimuksella  suorittanut
Arttu  Kinnunen.  Sen  jälkeen  Kivekkäät  on  hoitanut  nuorisotalon
valvonnan aikaisempien vuosien tapaan. 

Helmikuun  alusta  sopimuskumppaniksi  vaihtuu  Kivijärven-
Kannonkosken 4h-yhdistys. Kivekkäillä ei ole nyt valmiuksia hoitaa
tehtävää.

Vapaa-aikaohjaajan  valmisteleman  sopimusesityksen  mukaan
kunta  maksaa  Kannonkosken-Kivijärven  4H-yhdistykselle
nuorisotalon valvonnasta (8 kk) 750 euroa kuukaudessa, yhteensä
6 000 euroa vuodessa. Nuorisotalo on auki kolmena iltana viikossa.
Valvoja toimii Crazy Action-iltojen ohjaajana Piispalassa 10 kertaa
vuodessa, kun nuorisotalo on suljettu.

Hallintosäännön  mukaan  kukin  toimielin  hyväksyy  toimialaansa
lukeutuvat sopimukset.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  kunnan  ja  Kannonkosken-Kivijärven
4H-yhdistyksen  välisen  sopimuksen  nuorisotalon  valvonnasta  ja
ohjauksesta vuodelle 2019 liitteen 3 mukaisesti.   

 
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - - - -

Merkittiin,  että  vapaa-aikaohjaaja  Hannu  Ahonen  osallistui  kokoukseen
tämän pykälän käsittelyn ajan.

TOIMEKSI vapaa-aikaohjaaja
TIEDOKSI Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistys

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN YHTEYSHENKILÖN NIMEÄMINEN

Khall § 114
5.11.2018
liite 27.

Ehkäisevän  päihdetyön  järjestämiseen  aluehallintovirasto  on
5.2.2018 ohjauskirjeellään todennut mm. seuraavaa:

”Ehkäisevää  päihdetyötä  koskevan  lain   5§:n  mukaan  kunnan  tulee
organisoida tarpeen mukainen ehkäisevän päihdetyön toiminta alueellaan ja
nimetä  vastaava  kuntalain  mukainen  toimielin.  Kunta  voi  päättää,  minkä
nykyisin toimivan toimielimen vastuulle laissa määritellyt alla kuvatut tehtävät
määrätään (ks. myös liite). Käytännössä toimielin voi vastuuttaa tehtävät ja
niiden koordinoinnin jollekin monialaiselle työryhmälle kunnassa tai alueella. ”

Saarikan johtoryhmässä on asiaa käsitelty 16.10.2018 sekä päätetty esittää
kunnille seuraavaa:

1. Kunnat  nimeäisivät  ehkäisevän  päihdetyön  toimielimeksi  kunnissa
sivistyslautakunnan tai  vastaavan  toimielimen.  Toimielimen
tehtävänä olisi  miettiä linjaukset  ja toimintasuunnitelma ehkäisevän
päihdetyön  osalta  sekä  kuulla  ko.  asioita  käsiteltäessä  eri
yhteistyötahoja,  kuten poliisia,  vähittäiskaupan ja anniskelumyynnin
edustajia, Saarikan edustajia. 

2. Kunnat  nimeäisivät  ehkäisevän  päihdetyön
yhteyshenkilöksi/koordinaattoriksi kunnista  esim.
hyvinvointikoordinaattorin tai vapaa-aikaohjaajan tai vastaavan tahon.

3. Perusturvaliikelaitos  Saarikan  taholta  yhteistyötahona  toimii
päihdesosiaalityöntekijä Anu Paananen. 

Perusteluna todetaan, että ehkäisevä päihdetyö on hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen  liittyvää  työtä,  joka  kuuluu  pääosin  kunnille.  Saarikassa
päihdetyö  on  pääosin  ”korjaavaa”  työtä,  vaikka  ehkäisevää  päihdetyötä
tehdään 

Saarikassakin  esim.  neuvoloissa.  Hyvässä  yhteistyössä  hoidamme
päihdeasioita Saarikan alueella.

Riitta Hallberg Heli Vertanen
Liikelaitoksen johtaja Palvelujohtaja”

AVI:n ohjauskirje 5.2.2018 ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä
on liitteenä 27.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus  esittää  valtuustolle,  että  hallintosäännön  7.1  §
muutetaan kuulumaan seuraavasti:

7.1 Toimiala

Lautakunnan  tehtävänä  on  varhaiskasvatus-,  opetus-  ja
koulutuspalvelujen  sekä  kirjasto-,  kulttuuri-,  liikunta-  ja
nuorisotoimen  palvelujen  sekä  ehkäisevän  päihdetyön

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivltk § 14
12.2.2019

järjestäminen.

Sivistyslautakunta  vastaa  seuraavien  lakien  mukaan  kunnalle
kuuluvista tehtävistä

•  varhaiskasvatuslaki,  laki  lasten  kotihoidontuen  ja  yksityisen
hoidon  tuesta,  perusopetuslaki,  oppilas-  ja  opiskelijahuoltolaki,
taiteen perusopetuslaki, lukiolaki, laki ammatillisesta koulutuksesta,
laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, laki vapaasta sivistystyöstä,
laki kuntien kulttuuritoiminnasta, kirjastolaki, liikuntalaki, nuorisolaki
ja laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

- - - - - 

Kunnanhallitus  on  nimennyt  sivistyslautakunnan  ehkäisevän
päihdetyön  toimielimeksi.  Lautakunnan  tulee  nimetä  ehkäisevän
päihdetyön yhteyshenkilö.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  nimeää  vapaa-aikaohjaajan  ehkäisevän
päihdetyön yhteyshenkilöksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta  nimesi  vapaa-aikaohjaajan  ehkäisevän
päihdetyön yhteyshenkilöksi.

- - - - -

Merkittiin,  että  vapaa-aikaohjaaja  Hannu  Ahonen  osallistui  kokoukseen
tämän pykälän käsittelyn ajan.

TIEDOKSI vapaa-aikaohjaaja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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STIPENDIRAHASTOJEN KÄYTTÖ 2018

Sivltk § 15
12.2.2019

Sivistysosaston hallinnoimia stipendirahastoja on käytetty vuonna 
2018 seuraavasti:

Opiskelijoiden stipendirahasto

Viite: Stipendirahaston säännöt § 6

Rahaston pääoma 31.12.2018        703,70 €

Hakemusten perusteella lautakunnan
myöntämät stipendit vuonna 2018 *)              -

Tilin korko vuodelta 2018            0,23 €

Rahaston pääoma 31.12.2018:
Keski-Suomen Osuuspankki    703,93 €

*) Myönnetyt stipendit maksettu kunnan käyttötililtä

Lehtori Helena Ihanaisen stipendirahasto

Viite: Opintorahaston säännöt § 3

Rahaston pääoma 31.12.2017 Kannonkosken Osuuspankki 34 139,19 €

Matka-avustus Saksan opintomatkaan       770,00 €

Kieliopinnoissa hyvin menestyneille oppilaille 
opettajien myöntämät stipendit 2018                   250 ,00 €

Hyvityskorko        100,40 €

Lähdevero          30,10 €  

Rahaston pääoma 31.12.2018:  
Kannonkosken Osuuspankki     33 189,49 €

Saga Forsströmin stipendirahasto

Viite: Opintorahaston säännöt § 4

Rahaston pääoma 31.12.2017 Kannonkosken Osuuspankki  33 262,67€

Hakemusten perusteella lautakunnan myöntämät 
stipendit vuonna 2018          600,00 €

Nostopalkkio          1,50 €

Hyvityskorko        99,69 €

Lähdevero        29,90 €

Rahaston pääoma 31.12.2018 

Kannonkosken Osuuspankki 32 730,96€

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen stipendirahastojen
käytöstä ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

 
Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  tiedoksi  selvityksen  stipendirahastojen
käytöstä ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

- - - - -

Merkittiin,  että  kunnanhallituksen  puheenjohtaja  Erkki  Leppänen  saapui
kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.32.

TIEDOKSI kunnanhallitus

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 16
12.2.2019

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  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.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Sivltk § 17
12.2.2019

• Kivijärven kunta, työkokous 28.1.2019, muistio

• Opetushallitus, valtion erityisavustus koulujen tutoropettajien
toimintaan ja osaamisen kehittämiseen, saatu 5 000 e

• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 24.1., oppilaan 
koulukuljetus, ohjaus

• Kopiosto 23.1.2019, Opetushallitus on hankkinut kopiointi- ja
tv-ohjelmien käyttöluvat varhaiskasvatukseen 1.1.2019 
alkaen. Kopiointilupa mahdollistaa aineistojen monipuolisen 
kopioinnin ja käytön varhaiskasvatuksessa. Tv-ohjelmien 
käyttöluvalla saa esittää varhaiskasvatuksessa kotimaisia 
ohjelmia Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta sekä tallentaa 
tv-ohjelmia Yle TV -, Yle TV2 -, MTV3- sekä Yle Teema & 
Fem -kanavilta. 

• VEO-palvelut 21.1.2019, tarjous varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan palveluista ja koulutuksesta

• Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty 18.1.2019, 
avustukset nuorten lukukampanjaan, hakuaika 15.2.saakka

• Taksi Mauno Puranen 17.1.2019, oikaisuvaatimus 
sivistysjohtajan viranhaltijapäätöksestä 28/2018

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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OIKAISUVAATIMUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN 15.1.2019 TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEEN 
§ 8 KULJETUSOPPILAAN KYYTIIN OTTAMISESTA 

Sivltk § 18
12.2.2019
liite 4

Liikennöitsijä Taksi Mauno Puranen on tehnyt oikaisuvaatimuksen
sivistyslautakunnan  15.1.2019  tekemästä  päätöksestä  §  8
Kuljetusoppilaan  kyytiin  ottamista  koskevassa  asiassa.
Oikaisuvaatimus on saapunut kunnanvirastolle 6.2.2019 ja se on
liitteenä nro 4.

Oikaisussaan liikennöitsijä vaatii, että

1) uudesta  kuljetustarpeesta  syntyvät  kustannukset  korvataan
liikennöitsijälle ja 

2) uusi kuljetusoppilas otetaan kyytiin niin, ettei taksilaissa säädetyt
kuormitusmääräykset ylity.

Lisäksi hän vaatii, että 

3) liitteenä olevaa oppilasluetteloa ei huomioida ja että 

4) kunta noudattaa poliisin antamaa kuormausohjetta.

1. Uusi kuljetustarve korvattava liikennöitsijälle

Koulukuljetukset  ovat  koulun  toimintaa  ja  kunnan  lakisääteinen
velvoite.  Opetuksen järjestäjän tulee valvoa, että koulukuljetukset
suoritetaan  peruskoulun  kasvatustavoitteita  noudattaen  ja  että
määrättyjä  kuljetusreittejä  ja  -aikatauluja  noudatetaan.
Koulukuljetusoppaan  mukaan  opetuksen  järjestäjä  kuljetuksen
tilaajana  määrittelee  kuljetuksen  pelisäännöt.  Kuljettaja  ei  voi
muuttaa  reittiä  tai  aikataulua  ilman  tilaajan  antamia  ohjeita.
Reittimuutoksista päättää tilaaja eli kunta.

Oppilasmäärissä tapahtuu luonnollisesti muutoksia. Liikennöitsijälle
maksettava korvaus ei ole sidoksissa oppilasmääriin siten että uusi
oppilas  synnyttää  uuden  kuljetustarpeen  ja  automaattisesti
oikeuden  lisälaskutukseen.  Jos  näin  olisi,  kunnalla  olisi
oikeus/velvollisuus  laskea  liikennöitsijälle  maksettavaa  korvausta,
onhan esimerkiksi aamukyydityksestä jäänyt pois sopimuskaudella
ainakin viisi koululaista.

Oikaisuvaatimuksessaan  liikennöitsijä  vaatii,  että  uudesta
kuljetustarpeesta syntyvät kustannukset korvataan liikennöitsijälle.
Liikennöitsijällä  on  oikeus  sovittuun  päiväkohtaiseen
korvaukseen  ja  siihen  voidaan  tehdä  muutoksia  vain,  jos
reittiin tehdään muutoksia. Tässä tapauksessa oppilas nousee
kyytiin olemassaolevalta reitiltä.  Reittiä  ei  muuteta/jatketa  eikä
lisäajoa synny.
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2, 4 Kuormitusmääräykset

Liikennöitsijän  mainitsema  ns.  taksilaki  eli  taksiliikennelaki
217/2007  on  kumottu  lailla  liikenteen  palveluista  (liikennekaari,
liikennepalvelulaki) 320/2017, joka tuli kokonaisuudessaan voimaan
1.8.2018. Kumpikaan laki ei sisältänyt/sisällä kuormitusmääräyksiä.
Tilausliikenteenä  järjestettävien  kuljetusten  kuormituksesta  ja
turvallisuusjärjestelyistä säädetään liikenne- ja viestintäministeriön
asetuksessa 553/2006, ns. koulukuljetusasetuksessa.

Sen mukaan  ”Kuljettajan  lisäksi,  autossa  voidaan  kuljettaa  enintään  
rekisteriin  merkityn  istumapaikkaluvun  mukainen  määrä  
matkustajia.  Jos  auto  on  varustettu  koulukuljetuskäyttöön  
hyväksytyillä  lisäturvavöillä,  saa  matkustajien  määrä  olla  
suurempi. Kyseisen asetuksen mukaan Kuljettajalle ja kahdeksalle
matkustajalle  rekisteröidyssä  henkilöautossa  saa  kullakin  
vähintään  70  senttimetrin  levyisellä  istumapaikalla,  kuljettajan  
viereistä paikkaa lukuun ottamatta, kuljettaa kahta siihen sopivaa 
matkustajaa. Matkustajien kokonaismäärä saa tällöin olla 13, jos 
kaikki matkustajat ovat lukuvuoden alkaessa alle 13-vuotiaita,
ja muutoin 12. 

Koulukuljetusoppaassa sama asia todetaan seuraavasti: Jokaiselle 
matkustajalle  on  koulukuljetuksessa  oltava  oma  turvavyö.  
Käytännössä  normaalin  sedan-  ja  farmariauton  kuormitus  on  
rekisteriotteeseen merkityn paikkaluvun mukainen. Poikkeuksen  
muodostavat  tyyppihyväksytyin  lisäturvavöin  varustetut,  
kotimaassa rakennetut 1+8 hengelle rekisteröidyt tilataksit, joiden 
enimmäiskuorma  voi  auton  istuinjärjestelyistä  ja  kuljetettavien  
iästä riippuen olla joko 12 tai 13 oppilasta.

Liikennöitsijä ajaa oppilaita kahdella autolla. Sopimusliitteessä 1A
todetaan,  että  autojen  tulee  tosiasiassa  täyttää  tarjouksessa
ilmoitetut  tiedot  mm.  vähimmäisistumapaikkojen  osalta.
Lisäksi  todetaan,  että  autoissa  tulee  olla  matkustuspaikat
vähintään 13 ja 12 henkilölle.

Auto,  johon  uusi  kuljetusoppilas  kuuluu,  on  sopimuksessa
ilmoitettu 12-oppilaspaikkaiseksi, johon määrään liikennöitsijä
on siis sitoutunut. Liikennöitsijä on ajanut syksyllä ko. autolla 12
oppilasta ja  oppilasmuutosten  jälkeen  10  oppilasta  29.10.2018
lähtien. Liikennöitsijä on nyt yllättäen ilmoittanut siirtävänsä toisesta
autosta yhden oppilaan kyseiseen autoon ja vaikka näin tapahtuisi,
uusi kuljetusoppilas on 12. ja tulee sopia kuljetukseen. 

Sopimuksen  kilpailutusvaiheessa  ja  sopimusliitteessä  1B
aamukuljetusoppilaiden  määräksi  on  arvioitu  25.  Nyt  kyseessä
oleva  kuljetusoppilas  on  24.  Kilpailutusvaiheessa  ja
sopimusliitteessä  1B klo  15  päiväkuljetuksessa  arvoitiin  oppilaita
olevan  maksimissaan  37.  Nyt  kyseessä  oleva  oppilas  olisi
maanantaisin 28., tiistaisin 15., keskiviikkoisin 32., torstaisin 26. ja
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perjantaisin 19. Uusi oppilas ei ylitä oppilasmääräarvioita.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ja hankintasopimuksessa on määritelty,
millaista kuljetusten laatua ja kalustoa kunta kuljetuksiinsa haluaa,
ja  sitä  on  noudatettava  koko  sopimusaikana.  Liikennöitsijä  on
tarjouksessaan  sitoutunut  siihen,  että  hän  suorittaa  ajot
useammalla kuin yhdellä autolla. Autojen kokonaiskapasiteetti
on riittävä (max. 40 oppilasta), jotta kunta voi suunnitella kaikkien
samaan aikaan kuljetusta tarvitsevien oppilaiden matkat siten, että
oppilaat  tuodaan  kouluun  juuri  ennen  koulun  alkamista  ja
noudetaan  välittömästi  koulun  päättymisen  jälkeen.  Näin  ollen
koululla ei tarvita oppilaiden valvontaa kuljetusten järjestämistavan
vuoksi. 

Liikennöitsijän  ajaessa  päiväkuljetuksia  13-  ja  12
-matkustuspaikkaisilla autoilla osalle oppilaista syntyy odotusta 20
minuuttia  useina  päivinä  ja  koulu  joutuu  järjestämään  noin  20
minuuttia ylimääräistä valvontaa vastoin sovittua. 

Kun  liikennöitsijä  ilmoittaa  oikaisuvaatimuksessaan
"iltapäiväkuljetukset 15.00 ovat täysiä joka päivä tälläkin hetkellä,
vaikka  uusi  kuljetusoppilas  ei  ole  luvuissa  mukana",  kyse  on
toisesta autosta,  jossa kuljetuksia joka tapauksessa porrastetaan
eikä siis koske autoa, jossa uusi kuljetusoppilas kulkisi. 

Liikennöitsijä on liittänyt oikaisuvaatimuksensa liitteeksi 2 poliisilta
saamansa  sähköpostiviestin,  jossa  vahvistetaan
koulukuljetusasetuksessa ja -oppaassa mainittu maksimimäärä "13,
jos kaikki matkustajat ovat lukuvuoden alkaessa alle 13-vuotiaita, ja
muutoin  12".  Tämän  seikan  olisi  luullut  olevan  vuosikymmeniä
alalla  olleen  liikennöitsijän  tiedossa  ilman  poliisin  lausuntoakin.
Lause  koskee  liikennöitsijän  toista  autoa,  jolla  ajetaan  aamuisin
reittiä Löytöaho-Penttilänkyläntie-Hoikanperä. Entä kyseessä oleva
12-paikkkainen  auto?  Liikennöitsijä  on  poliisilta  saamaansa
sähköpostiviestiin  kirjoittanut  käsin  "Toista  autoa  koskee  sama
periaate. Kysytty puhelimessa." Näinollen liikennöitsijän liitteelle 2
ei voi antaa juurikaan painoarvoa.

3 Oppilasluettelo

Koulukuljetusoppaan  mukaan  autossa  on  oltava  luettelo  kaikista
kuljetettavista  oppilaista.  Koulukuljetusasetuksessa  on  tarkempia
määräyksiä  ns.  matkustajaluettelosta,  jota  tulee  myös  pitää
ajantasalla.  Klo  9  kuljetuksista  on  olemassa  autokohtaiset
matkustajaluettelot ja ko. listaan liikennöitsijä ei ole nyt puuttunut.
Sen  sijaan  klo  13  ja  15  ajoista  on  olemassa  molempia  autoja
koskeva yhteislista, joka ei vastaa tosiasiallisia reittejä ja josta ei
ilmene,  kuka  missäkin  autossa  kulkee,  vaikkakin  tosiasiallisesti
tiedetään,  millaisella  kyläjaolla  oppilaita  pääsääntöisesti
kuljetetaan. Uuden kuljetustarpeen synnyttyä matkustajaluettelot on
tarkennettu klo 15 osalta siten, että luettelot ovat autokohtaisia ja
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informatiivisempia.  Väite  väärentämisestä  lähentelee
kunnianloukkausta. Liitteen 3 klo 15 päiväkohtaista luetteloa ei ole
väärennetty,  vaan  sen  pohjalta  on  tehty  autokohtainen,
informatiivinen ja tosiasialliseen reittiin perustuva päivitetty versio,
jollainen kuljetuksen tilaajan tuleekin antaa kuljetuksen suorittajalle
sääntöjen mukaan. 

Yhteenveto

Oikaisuvaatimuksessaan  liikennöitsijä  vaatii,  että  uusi
kuljetusoppilas  otetaan  kyytiin  niin,  ettei  taksilaissa  säädetyt
kuormitusmääräykset  ylity.  Liikennöitsijän  tarkoittamassa
kumotussa taksilaissa eikä tilalle tulleessa liikennepalvelulaissa ei
ole  koulukuljetuksia  koskevia  kuormitusohjeita.  Tilausliikenteenä
järjestettävien  kuljetusten  kuormituksesta  ja
turvallisuusjärjestelyistä säädetään liikenne- ja viestintäministeriön
asetuksessa  553/2006,  ns.  koulukuljetusasetuksessa,  jota  on
noudatettava.

Sopimusliitteessä  1A  todetaan,  että  autojen  tulee  tosiasiassa
täyttää  tarjouksessa  ilmoitetut  tiedot  mm.
vähimmäisistumapaikkojen  osalta,  joten  autoissa  tulee  olla
matkustuspaikat vähintään 13 ja 12 henkilölle.  Kyseiseen autoon
on sovittava ilman reittimuutosta ja lisäkustannuksia 12 koululaista
huomioon  ottaen  liikennöitsijän  tarjous,  sopimuksessa  mainitut
matkustuspaikat  ja  oppilasvälykset,  todelliset  ajoreitit,  ko.  autoa
koskeva Traficomin ajoneuvoraportti ja turvavöiden määrä. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hylkää  oikaisuvaatimuksen  edellä  mainituin
perustein.

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti ottaa asian yksimielisesti käsiteltäväksi. 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TIEDOKSI liikennöitsijä
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KULJETUSSOPIMUKSEN SEURANTA

Sivltk § 19
12.2.2019

Koulukuljetukset  ovat  kunnan  toimintaa  ja  lakisääteinen
velvollisuus.  Opetuksen  järjestäjän  tulee  valvoa,  että
koulukuljetukset  suoritetaan  peruskoulun  kasvatustavoitteita
noudattaen  ja  että  määrättyjä  kuljetusreittejä  ja  -aikatauluja
noudatetaan. 

Kunnan  tulee  seurata  kuljetusten  laatua  ja  muuta  toteutumista
sopimusaikana. 

Jo  sopimusvaiheessa,  tarjouspyyntöasiakirjoissa  ja
hankintasopimuksessa määritellään, millaista kuljetusten laatua ja
kalustoa kunta kuljetuksiinsa haluaa, ja sitä on noudatettava koko
sopimusajan.

Sopimuskauden  aikana  on  syytä  seurata  tehtyjä  reklamaatioita,
sisältömuutoksia,  hinnanmuutoksia,  asiakastyytyväisyyttä,
laskutuksen oikeellisuutta, yhteistyön ja kokonaisuuden toimivuutta.

Palautetta voidaan kerätä myös erilaisin kyselyin. Monet ongelmat
voidaan välttää, kun ajoissa ja asiallisesti annetaan palautetta.

Sopimuksessa  on  sovittu  palvelun  laadun  varmistuksesta
seuraavaa:

• Osapuolet  sitoutuvat  seuraamaan  sovitun  laadun
toteutumista ja kehittämään palvelun laatua.

• Tilaaja  pyrkii  välittämään  suoraan  Kuljettajalle  hänen
toiminnastaan  saamansa  hyvän  palautteen.  Palvelun
kehittämisen  edistämiseksi  myös  kriittinen  palaute
käsitellään Liikennöitsijän ja Kuljettajan kanssa.

• Tarvittaessa  Osapuolet  voivat  kokoontua  laatukokouksiin.
Tällaisen  kokouksen  voi  kutsua  koolle  kumpi  tahansa
Osapuoli. 

Reklamaatioista sopimuksessa on todettu seuraavaa:

• Liikennöitsijä käsittelee Matkustajilta tai Huoltajilta saamansa
reklamaatiot, antaa vastineen niihin ja välittää ne Tilaajalle
tiedoksi  viimeistään  seuraavan  arkipäivän  aikana.  Tilaaja
toimittaa  Liikennöitsijän  suoritusta  koskevat  reklamaatiot
Liikennöitsijän  käsiteltäväksi.  Tarvittaessa  reklamaatioita
käsitellään yhdessä.

• Liikennöitsijän  reklamoidessa  Matkustajan  toiminnasta
(esim. auton sotkeminen) Matkustajalle, tulee Liikennöitsijän
informoida  tällaisesta  reklamaatiosta  Matkustajan  kyydin
Tilaajaa.
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  tekee/teetättää  ulkopuolisella  asiakas-
tyytyväisyyskyselyn.

Päätös:

Sivistyslautakunta  päätti  ottaa  asian  yksimielisesti  käsiteltäväksi
kiireellisenä.

Sivistyslautakunta  päätti  tehdä  asiakastyytyväisyyskyselyn
viipymättä.
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KEHOTUS SOPIMUKSENMUKAISEEN MENETTELYYN 
KOULUKULJETUSOPIMUKSESSA

Sivltk § 20
12.2.2019

Uuden  koulukuljetusoppilas  Konsta  Hännisen  kyytiin  ottamatta
jättäminen 7.1.2019 vastoin sivistysjohtajan ilmoitusta ja päätöstä
sekä  sivistyslautakunnan  15.1.2019  tekemiä  päätöksiä  katsotaan
olennaiseksi  kuljetussopimuksen  sopimusrikkomukseksi
liikennöitsijän toimesta.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sopimus  puretaan,  jos  liikennöitsijä  ei  annetussa  määräajassa
korjaa menettelyään sopimuksen ja sivistyslautakunnan päätösten
mukaiseksi.

Liikennöitsijälle  annetaan  korjaamismahdollisuus  eli  hänen  tulee
ryhtyä  noudattamaan  kuljetussopimusta  ja  järjestää  sopimuksen
mukainen koulukyyti Hänniselle torstaihin 21.2.2019 mennessä.

Päätös:

Sivistyslautakunta  päätti  ottaa  asian  yksimielisesti  käsiteltäväksi
kiireellisenä.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi  sivistyslautakunta  totesi,  että  koska  liikennöitsijä  on
ilmoittanut,  että  ei  ota  oppilas  Hännistä  kyytiin  ja  koska  muuta
ilmoitusta liikennöitsijältä ei  ole tullut,  oppilaan läsnäolo aamuisin
tienvierustassa  ei  ole  tarpeen.  Hänninen  on  joka  tapauksessa
pyrkinyt  iltapäivisin  kotiinpaluukyytiin,  johon  liikennöitsijä  ei
myöskään ole suostunut.

- - - - -

Merkittiin,  että  Risto  Holm  poistui  kokouksesta  tämän  pykälän  käsittelyn
aikana klo 21.39.

TIEDOKSI liikennöitsijä
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