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Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Sivltk 24.04.2018 § 18
Kuntalain 103 §:n mukaan sivistyslautakunnan kokous on
päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on
saapuvilla.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa
on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Sivistyslautakunnan esityslistat lähetetään viimeistään viisi päivää
ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille ja
muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen 19.4.2018.
Päätösehdotus (vt.sivistysjohtaja):
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.02 ja totesi sen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Sivltk 24.04.2018 § 19
Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Päätösehdotus (vt.sivistysjohtaja):
Sivistyslautakunta valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen
pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marja-Liisa
Kelloniemi ja Sari Kuosku.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Sivltk 24.04.2018 § 20
Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää
ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Päätösehdotus (vt.sivistysjohtaja):
Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
ja mahdolliset lisäasiat.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Lautakunnalle tiedoksi
Sivltk 24.04.2018 § 21
Tiedoksi saatettavat asiat
Kuntatyönantajat:
1. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
2018-2019 (OVTES 2018-2019)
Koillis-Lapin musiikkiopisto:
2. Lopullinen tilitys vuodelta 2017, Savukoski
Koulutuksia:
- OPH: Maahanmuuttajaopetuksen kehittämispäätös ,Tampere
- OPH: Ohjauksen kehittämispäivät , Helsinki
- OPH: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi
- Lukevaa koulua rakentamassa, Helsinki
- Opetushallitus: Koulutusalan johtamisen foorumi
Tulevaisuuteen johtaminen, Helsinki
Kyselyjä:
3. Who-koululaistutkimus, 7.luokkalaisten kysely
terveystottumuksista, koetusta terveydestä ja koulukokemuksista
4. Tietopyyntö perusopetuksen resursseista kunnassanne, yle.fi
Opetushallitus:
5. Muutosmääräys / Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015
Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet
6. Ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa etenee
yliopistossa
Viranhaltijapäätökset:
7. Vt.rehtorin, sivistysjohtajan ja päivähoidonohjaajan tekemät
viranhaltijapäätökset 9.2. - 23.4.2018.
Korvatunturin koulun oppilaskunnan hallitus:
8. Muistio 1.3.2018
Muilta:
9. Kutsu arviointifoorumiin 25.5. kehittämään suomalaista koulutusta
10. Movel-mittaukset syksyllä 2018
11.Kouluviestikarnevaali liikuntatapahtuma, osa Liikkuvaa koulua
12. Oppilaskuljetussopimukset ajalle 1.1.2018 - 31.12.2018.(Optio)
Liikunta- ja nuorisotoimen tiedoksi:
1. Suuntana tulevaisuus - Lapin nuorten MOP-hankkeen
päätösseminaari 16.5.2018
2. Lapin aluehallintovirasto: Valtakunnallinen soveltavan
luontoliikunnan foorumi 13. - 14.6.2018 Luontokeskus Naavassa
3. Lapin aluehallintovirasto: Kutsu sivistys- ja hyvinvointipalveluiden
yhteistyötä luotaavaan ja kehittävään työpajaan 24.5.2018,
Rovaniemi
4. Lapin aluehallintovirasto: Lapin maakuntavalmistelu kiertää Lapin
Pöytäkirjan tarkastajat:

SAVUKOSKEN KUNTA

Sivistyslautakunta

PÖYTÄKIRJA

§ 21

3/2018

7

24.04.2018

kunnat touko-kesäkuussa 2018. Tilaisuus Savukoskella 17.5.2018.
5. Kansallinen liikuntafoorumi järjestetään 29.-30.10.2018
Seinäjoella
6. Suomen Olympiakomitea: Valtakunnallinen unelmien liikuntapäivä
10.5.2018
Etsivä nuorisotyön tiedoksi:
1. Pohjoisimman Lapin Leader ry:n palkkaama kerho-ohjaaja ajalle
16.4.-31.12.2018.
Päätösehdotus (vt.sivistysjohtaja):
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.
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Koulunkäynnin ohjaajan valinta
Sivltk 19.02.2018 § 14
Savukosken kunnassa on jatkuva tarve koulunkäynninohjaajalle
ala-koululla. Kunnanhallitus on myöntänyt sivistyslautakunnan
pyytämän koulunkäynninohjaajan täyttöluvan kokouksessaan
22.01.2018 §11. Työntekijä lomautetaan koulun kesäloman ajaksi.
Päätöksen saatua lainvoiman sivistyslautakunta voi julistaa toimen
auki.
Päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää julistaa koulunkäynnin ohjaajan toimen
auki toistaiseksi voimassaolevana. Toimenhakuilmoituksen
laatiminen annetaan vt. sivistysjohtajan tehtäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Sivltk 24.04.2018 § 22
Savukosken kunta päätti julistaa alakoulun koulunkäynninohjaajan
toimen auki. Hakuajan loppuun mennessä 23.3.2018 tuli yksi
hakemus. Hakemuksen jättäneellä Sinikka Leinosella on
koulunkäynninohjaajan koulutus, jonka hän on suorittanut
oppisopimuksella Savukosken kunnassa vastaavassa tehtävässä.
Tällä hetkellä hän hoitaa tehtävää määräaikaisena.
Päätösehdotus(vt.sivistysjohtaja):
Sivistyslautakunta päättää valita alakoulun koulunkäynninohjaajan
toimeen Sinikka Leinosen. Työntekijä lomautetaan koulun
kesälomien ajaksi. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n
mukaan. Palkkaus määräytyy tällä hetkellä hinnoittelukohdan
05KOU010 mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 1871,67 euroa
kuukaudessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Susanna Schwartz Matero oli poissa pykälät 22-24.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SAVUKOSKEN KUNTA

Sivistyslautakunta

PÖYTÄKIRJA

§ 23

3/2018

9

24.04.2018

Savukosken kunnan sitoutuminen Lappi Nyt - nuorisotyön ytimessä sekä
Nuoriso-ohjaajien hyvät käytännöt käyttöön Euroopan tasolla hankkeisiin
Sivltk 24.04.2018 § 23
Lappi Nyt - nuorisotyön ytimessä:
Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle 30.000 euroa
käytettäväksi vuoden 2018 aikana. Hankkeen kokonaiskesto on
kolme vuotta. Hankkeen tarkoituksena on kehittää pienten kuntien
nuorisotyötä ja kirkastaa sekä nostaa näkyväksi erityisesti
perusnuorisotyön yhteiskunnallista merkitystä syrjäytmistä
ennaltaehkäisevänä toimintana.
Hankkeen aikana työskennellään erityisesti lappilaisten
nuoriso-ohjaajien verkostoitumisen, tapaamisten ja koulutusten
merkeissä sekä brändätään ja tuodaan esille perusnuorisotyötä
monin eri tavoin.
Hanketta hallinnoi Tornion kaupungin nuorisotoimi ja ohjausryhmään
on nimetty nuorisotyöstä vastaavia ja nuoriso-ohjaajia kuudesta
kunnasta sekä edustus Peräpohjolan opistolta. Ohjausryhmä on
valinnut hanketyöntekijän, joka aloitti työnsä 1.3.2018.
Nuoriso-ohjaajien hyvät käytännöt käyttöön Euroopan tasolla
Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 22.000
euroa käytettäväksi vuoden 2018 aikana. Hankkeen kokonaiskesto
on kaksi vuotta.
Hyvät käytännöt hankkeessa tutustutaan Euroopan tasolla
nuoriso-ohjaajien monipuoliseen osaamiseen ja hyvien käytäntöjen
jakamiseen. Hanke on monivaiheinen ja jatkuu kaksi vuotta
erilaisten toimintojen seuratessa toisiaan. Hankkeen aikana
nuoriso-ohjaajat tekevät opintovierailun Tanskaan 1-2 kertaa.
Ohjaajat työskentelevät verkostona ennen ja jälkeen vierailujen,
työstäen yhteistä ohjelmaa sekä laativat lopuksi koosteen hyvistä
käytönnöistä.
Hanketta hallinnoi Kolarin kunnan nuorisotoimi ja ohjausryhmänä
toimii sama kokoonpano kuin Lappi Nyt hankkeessa. Sama
työntekijä toimii molemmissa hankkeissa.
Hankkeen yhteenlaskettu avustusmääräraha on 52.000 euroa, joka
voi kattaa kustannuksista enintään 75 %. Kuntien yhteinen
omarahoitusosuus hankkeiden kokonaiskustannuksista on 25 %.
Tammikuun 9.päivänä 2018 pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa
on päätetty, että omarahoitusosuus kerätään hankkeisiin mukaan
lähteviltä kunnilta seuraavasti: kuntien nuorisotoimet maksavat
laskutusta vastaan 600 euroa ja loput omavastuuosuudesta
kerätään matkakustannuksista koulutuksiin, kokouksiin ja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tapaamisiin.
Nuoriso-ohjaajien KV-hankkeessa ulkomaille tehtävään
opintomatkaan jokaisesta kunnasta pääsee mukaan yksi ohjaaja 25
% omavastuulla. Tarjonta 25 % omavastuulla laajenee, mikäli
tarkentuva budjetti sen mahdollistaa. Muutoin, mikäli kunnasta
lähtee useampia ohjaajia, nousee omavastuuosuus heidän
kohdallaan. Osallistumismaksut määritellään tarkemmin lähempänä
ajankohtaa.
Lapin läänin kunnista kuusitoista kuntaa on allekirjoittanut
suostumuksensa hankkeisiin. Tavoitteena on saada
perusnuorisotyölle näkyvyyttä ja arvostusta sekä tuoda
perusnuorisotyön moninaiset menetelmät laajasti tietoisuuteen.
Ideoimalla yhdessä ja tekemällä Lapista hieno esimerkki
ennaltaehkäisevän kasvatustyön merkityksellisyydestä lasten ja
nuorten arjessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä.
Päätösehdotus (vt. sivistysjohtaja):
Sivistyslautakunta päättää sitoutua Lappi Nyt -nuorisotyön ytimessä
sekä Nuoriso-ohjaajien hyvät käytännöt käyttöön Euroopan tasolla
hankkeisiin. Vuoden 2018 talousarviossa hankkeen kuntaosuutena
katetaan 600 euroa nuorisopalveluiden muista kuluista (5502-4940)
sekä loput kunnan omavastuuosuudesta nuoriso-liikuntasihteerin
matkakustannuksista kokouksiin, koulutuksiin ja tapaamisiin lähinnä
Lapin läänin alueella. Mahdollinen syksyllä 2018 Tanskan
opintovierailuun liittyvät kustannukset käsitellään myöhemmin
sivistyslautakunnan kokouksessa tarkemman ajankohdan ja
kustannusten selvittyä. Hankeen jatkorahoitus tulee huomioida
vuoden 2019 talousarviossa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösesitys hyväksyttiin.

SAVUKOSKEN KUNTA

Sivistyslautakunta

PÖYTÄKIRJA

§ 24

3/2018

11

24.04.2018

Tanhua-Värriö-alueen perhepäivähoitajan työsuhteen jatkaminen
Sivltk 24.04.2018 § 24
Savukoskella Tanhua-Värriö-alueella on järjestetty vuoden 2018
lopusta lähtien perhepäivähoitoa perhepäivähoitajan
viranhaltijapäätöksellä. Koska perhepäivähoidonohjaaja voi oman
toimivaltansa puitteissa päättää maksimissaan 6 kuukauden
pituisesta työsuhteesta, päättää työsuhteen jatkamisesta tätä
pidemmäksi ajaksi sivistyslautakunta.
Perhepäivähoitajana on toiminut Marki Värriö. Savukosken
kunnanvaltuusto tekee päätöksensä lisätalousarvion myöntämisestä
vuoden 2018 loppuun asti kokouksessaan 23.4.2018.
Määräaikaisuuden peruste on tilapäinen päivähoidon tarve vuoden
2018 loppuun saakka.
Päätösehdotus(vt.sivistysjohtaja):
Sivistyslautakunta päättää jatkaa perhepäivähoitaja Marki Värriön
määräaikaista työsuhdetta 1.5 alkaen 31.12.2018 saakka.
Palvelussuhteen ehdot säilyvät muilta osin ennallaan.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sari Kuosku esitti ja Juhani Lakela kannatti, että Marki Värriö
palkataan ajalla 1.5-31.10.2018. Lautakunta hyväksyi päätöksen
yksimielisesti.
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Sivistyslautakunnan kunniamerkkiehdotukset 2018
Sivltk 24.04.2018 § 25
Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt kuntiin 15.3.2018 kirjeen,
jossa se pyytää eri hallinnonaloja lähettämään
kunniamerkkiehdotukset huhtikuun loppuun mennessä
aluehallintovirastolle jatkokäsittelyä varten.
Kunnissa toimialat käsittelevät itse omat ehdotuksensa
kunniamerkkien saajista. Sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat
opetusalan, varhaiskasvatuksen sekä kuntien nuoriso- ja
liikuntatoimen ja kirjastotoiminnan sekä museo- ja kulttuuritoiminnan
kunniamerkkiehdotuksista päättäminen.
Päätösehdotus(vt.sivistysjohtaja):
Sivistyslautakunta päättää kunniamerkkiehdotuksista.
Päätös:

Sivistyslautakunta päätti esittää kunniamerkkien saajiksi Marjatta
Pulskaa ja Hannu Metsoa.

Liitteet

1

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunniamerkkiehdotukset v.2018
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Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma
Sivltk 24.04.2018 § 26
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vuoden 2018 talousarvion
29.1.2018 § 9. Talousarviossa on hyväksytty kunnan toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon on otettu toiminnallisten
tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt tulosalueelle toimintakatteet
eli nettomäärärahat.
Toimintakate on euromääräisesti
toimielintä ja viranhaltijaa sitova, ellei talousarviossa ole toisin
päätetty. Kunnanhallitus on vahvistanut talousarvion 2018
täytäntöönpano-ohjeen-ohjeen kokouksessaan 12.2.2018 § 26.
Kunnanhallitus, lautakunnat ja viranhaltijat vastaavat määrärahojen
käytöstä taloudellisesti ja tuloksellisesti hyväksyttyjen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnanhallitus ja lautakunnat
päättävät käyttösuunnitelmassaan tulosalueidensa
määrärahojen ja tuloarvioiden jakamisesta ja tarkennettujen
osatavoitteiden asettelusta sekä vastaavat niiden toteutumisen
ja tuloksellisuuden seurannasta. Lautakunnan alaiset
viranhaltijat päättävät seuraavan tason käyttösuunnitelmista.
Hallintokuntien tulee tarkastuslautakunnan edellyttämällä
tavalla kehittää toimintaansa mahdollisimman hyvin kuvaavia
mittareita, joilla voidaan seurata toimintojen kustannuksia ja
tehokkuutta.
Vastuualueiden viranhaltijat selostavat kokouksessa omien
osa-alueidensa keskeisen sisällön käyttösuunnitelmaa koskien.
Hyvinvointi/sivistysjohtajan palkkakustannukset on huomioitu jo
budjettia tehtäessä. Tanhua-Värriö -alueen määräaikaisen
perhepäivähoitajan loppuvuoden palkkamäärärahat kesä-joulukuun
osalta käsitellään 23.4 valtuustossa.
Liitteenä kunnanhallituksen hyväksymä käyttötaloussuunnitelma.
Päätösehdotus(vt.sivistysjohtaja):
Sivistyslautakunta vahvistaa valtuuston hyväksymien määrärahojen
ja tulo- ja menoarvioiden käyttösuunnitelmat liitteiden mukaisina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta päätti vahvistaa valtuuston hyväksymien
määrärahojen ja tulo- ja menoarvioiden käyttösuunnitelmat
esityksen mukaisesti.
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Muut asiat
Sivltk 24.04.2018 § 27
1. Sivistyslautakunta keskusteli esiopetuksen koulunkäyntiavustajan
palkkaamisesta valtion hankeavustuksen turvin. Ohjeistettiin vt.
rehtoria hakemaan hankeavustusta ja mikäli avustus saadaan,
tehdään lisätalousarvioesitys hallitukselle edelleen valtuustolle
vietäväksi. Haettava raha on suuruudeltaan 23 000 euroa ja kunnan
omavastuuosuus olisi 4600 euroa. Työntekijä tulisi ajalle
7.8.2018-1.6.2019.
2. Keskusteltiin Vuoden Saulainen -äänestyksen
käytännönjärjestelyistä. Kulttuurisihteerille annettiin tehtäväksi
organisoida äänestys käytännössä. Lopullisen valinnan valittavasta
henkilöstä tekee sivistyslautakunta.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.08.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 18-21,23-25
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 22,26

Hallintokäyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Savukosken Sivistyslautakunta
Kauppakuja 2 A 1
98800 SAVUKOSKI
Pykälät 22,26

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA
Pykälät
Muutoksenhakuohje liitteenä.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

SAVUKOSKEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella 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.
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postitusosoite

Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä

Valituskirjassa 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 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.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

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 ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

