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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivistyslautakunta 25.09.2018 § 36
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sivistyslautakunta 25.09.2018 § 37
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markus Saastamoinen ja Tuomo
Seppälä.
__________

82

SIIKALATVAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta

§ 38

5/2018

83

25.09.2018

VUOROHOIDON JÄRJESTÄMINEN
Sivistyslautakunta 25.09.2018 § 38
Kunnanvaltuusto on tehnyt 14.9.2015 § 70 päätöksen kunnan
talouden tasapainottamisesta vuosille 2015-2018, jonka mukaan
vuorohoitoa järjestetään enintään kolmessa toimipisteessä. Kestilän
ja Rantsilan alueella on ollut jatkuva vuorohoidon tarve, mutta
Piippolan ja Pulkkilan alueella tarve on vaihdellut.
Piippolan ja Pulkkilan vuorohoitotarpeeseen vastaamisen
nykytilanne
Varhaiskasvatusjohtaja on Piippolan ja Pulkkilan alueen tarpeen
perusteella päättänyt toimintavuosittain, järjestetäänkö vuorohoito
Piippolassa vai Pulkkilassa. Näiden kylien päiväkotien välimatka on
n. 12 km. Kevään haussa 2015 vuorohoitohakemuksia oli vain
Pulkkilan päiväkoti Hiirenkorvaan, joten se valikoitui
vuorohoitopaikaksi. Kevään 2016 haussa hakemuksia oli vain
Piippolan alueella, joten vuorohoitopaikaksi valikoitui Piippolan
ryhmäperhepäiväkoti Muksu, samoin kuin vuoden 2017 haussa.
Tänä keväänä vuorohoidon hakemuksia on Piippolan Vaarintalon
päiväkotiin tullut neljä, Pulkkilan Hiirenkorvaan ei yhtään.
Tarvetta Pulkkilassa on ajoittain ilmennyt. Hakemuksia ei kuitenkaan
ole laitettu vireille, koska hoito ei olisi järjestynyt Hiirenkorvan
päiväkodissa.
Alunperin säästöesityksessä lähdettiin vuorohoidon keskittämisestä
yhteen paikkaan, mutta se saatiin nurin sillä perusteella, että
välimatkat 30-45 km ovat perheille liian pitkät. Piippolan ja Pulkkilan
välimatka on 12 km, mitä ei katsottu lapsen edun kannalta liian
pitkäksi, joten sillä ei voinut perustella järjestämistä molemmille
kylille. Sinänsä päivähoitomatkaa arvioitaessa lapsen näkökulmasta
ei arvioida niinkään pituutta vaan siihen kuluvaa aikaa. Tästä
Opetus- ja kulttuuriministeriö on lausunut OKM/17/022/2015
mukaisesti.
Kustannukset
Vuorohoidon kustannukset ovat suoraan verrannolliset siihen,
kuinka paljon vuorohoitoa käytetään ja onko tarve vain iltaisin vai
myös öisin tai/ja viikonloppuisin. Useimmiten vuorohoitoa varten
tarvitaan yksi lastenhoitaja muun henkilökunnan lisäksi, jotta
työvuorolistan saa toimivaksi. Joissain tilanteissa on riittänyt ns.
tuntityöntekijä, jos tarve on erittäin vähäistä. Lastenhoitajan
vuosipalkka Siikalatvan kunnassa on palkkauskuluineen noin
34 000 euroa. Tällä hetkellä ylimääräiset lastenhoitajat ovat
Kestilässä, Piippolassa ja Rantsilassa. Kaikki tekevät täyttä
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työaikaa.
Niissä tilanteissa, joissa kahdessa talossa (välimatka on 12 km),
olisi molemmissa työntekijä töissä 1-2 lapsen kanssa yhtäaikaisesti
ilta-aikaan tai viikonloppuna, kustannukset todentuvat selkeimmin
ylikapasiteettina.
Vuorohoitotilanteet perheiden asuin- ja työpaikkoineen on kaikki
erilaisia. Nykyinen kankea rajaus tai keinotekoisten rajojen
asettaminen, milloin vuorohoito järjestetään sekä Piippolassa että
Pulkkilassa ja milloin vain toisessa ei ole tarkoituksenmukaista.
Asiakastilanteissa päiväkodinjohtajat ja varhaiskasvatusjohtaja
päättävät lapsen tarkoituksenmukaisimmasta hoitopaikasta. Aina
vanhempien toiveita ei olosuhteiden pakosta voi ottaa huomioon.
Päätöksentekoon vaikuttavat lapsen etu, ryhmän lasten iät ja
hoitoajat, ryhmän täyttöaste ja -käyttöaste ja myös talous ja esiin
tulee usein monia muitakin seikkoja. Vuorohoitotilanteissakin
päiväkodinjohtajat voivat tehdä päätöksen kokonaisuutta arvioiden
samoilla periaatteilla. Tämä edellyttää päätöksentekijöiden
näkemystä viranhaltijapäätöksen tueksi siihen, onko 12-15
kilometrin edestakainen matka kaksi kertaa päivässä liian pitkä
matka vuorohoidossa. Päiväaikaan tapahtuvassa päivähoidossa
tällaiset välimatkat eivät ole tavattomia näin laajassa kunnassa.
Vuoropäiväkodin toiminta
Välttämättä koko lapsiryhmän etu ei ole, että päiväkoti/ryhmä on
vuoropäiväkoti. Vuoropäiväkodissa lapsiryhmä muuttuu pitkin päivää
ja eri päivinä. Tämä tekee toimintaympäristöstä vaativamman
henkilökunnalle hallita ja ennaltaehkäistä vaihtelusta aiheutuvaa
levottomuutta. Ns. päivälapsille voi olla etu olla
päiväkodissa/ryhmässä, jossa on vain ns. päivälapsia eikä
vuorohoitoa laisinkaan. Vuorolapselle taas voi olla mielekkäämpää
olla vuorohoidossa sellaisessa yksikössä, jossa on muitakin
vuorolapsia, niin leikkikavereita voi olla myös iltaisin ja
viikonloppuisin.
Vaikutusten arviointi
Merkittävin vaikutus vuorohoidon järjestämisellä mahdollisimman
lähelle perheen kotia tai työpaikkaa, on yksittäiselle perheelle ja sen
lapsille silloin, kun lapsen hoitopäivää ei matka-aika pidennä. Tässä
kohti on kuitenkin pohdittava myös edellä mainittuja toiminnallisia
seikkoja kaikkien lasten edun näkökulmasta.
Hoitopaikan vaihtuminen vuorohoidon järjestymisen takia kesken
hoitosuhteen ei taas lapsen edun kannalta ole suotavaa. Tämä
tapahtuu niissä tilanteissa, kun vanhemman työ muuttuukin kesken
kauden vuorotyöksi. Toisaalta toimintaa on kuitenkin mahdoton
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milloinkaan järjestää siten, että taataan sama hoitopaikka/suhde
hoitosuhteen alusta loppuun. Vähintäänkin hoitajat tai ryhmä
vaihtuvat.
Sen merkitystä, missä hoitopaikka sijaitsee, on vaikea arvioida
työllistymisen kannalta, kun perheiden suhtautuminen asiaan
vaihtelee. Jättääkö vanhemmat säännönmukaisesti ottamasta tiettyä
työtä vastaan, jos päivähoitomatka on 12-15 km edestakaisin?
Yhteenveto
Yhtä ainoaa oikeaa vastausta kaikkien perheiden kannalta ei ole.
Yhteistä kaikille perheille on toive saada lapsen hoitopaikka kodin ja
työpaikan väliltä. Lapsen etu voi olla, että vuorohoito järjestetään
vain Pulkkilassa tai Piippolassa tai sitten molemmissa.
Päätösehdotus (vkj):
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että mahdollisuus järjestää vuorohoito kaikissa
neljässä päiväkodissa avataan ja talouden tasapainottamissuunnitelman mukaista linjausta ei jatketa, vaan annetaan valtuudet
päiväkodinjohtajille/varhaiskasvatusjohtajalle päättää vuorohoitolasten sijoittamisesta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, mikä ei
välttämättä ole lähin päiväkoti ja samalla päätetään antaa
varhaiskasvatusjohtajalle valtuudet lisätä henkilökuntaa
määräaikaisesti vuorohoidon tarvetta vastaavasti.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että selvitetään mahdollisuutta
kiertävän työntekijän palkkaamiseksi vuorohoitoa järjestäviin
päiväkoteihin.
__________
Liitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto OKM-17-022-2015
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KESTILÄN VARHAISKASVATUKSEN TILAT
Sivistyslautakunta 25.09.2018 § 39
Kestilässä siirrettiin vuonna 2013 esiopetusryhmä koulun
asuntolasiiven tiloihin ja arvioitiin Kestilän alueen päivähoitoa
käyttävien alle kouluikäisten lasten sopivan Pikkupihlajan tiloihin.
Paikkamäärien nostamiseksi Pikkupihlajan ryhmä muutettiin
päiväkotiryhmäksi vuonna 2015 ja sen nykyinen paikkalukumäärä
on 24. Kestilän ainoan perhepäivähoitajan irtisanoutuessa syksystä
2017 alkaen, on sekin aiheuttanut paineita Pikkupihlajan
lapsimäärän pitämiseen lakisääteisenä. Lapsimäärät ei ole
laskeneet arvioidusti.
Kevättalven 2018 aikana Pikkupihlajassa on epäilty sisäilman
aiheuttavan oireita henkilökunnalle. Tätä varten on tehty
toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi, mutta arviot vaikutuksista
ovat vielä epäselvät. Sisäilmaongelman on arvioitu aiheutuvan siitä,
että nykyinen ilmanvaihto ei riitä nykyiselle lapsiryhmälle. Myöskin
wc-tilat on todettu riittämättömiksi ja toimimattomiksi.
Kevään ja kesän aikana ei ole voitu tehdä sisäilmasta tarkempia
tutkimuksia muutoinkin ilmassa olevien epäpuhtauksien vuoksi.
Syksystä 2018 alkaen päätettiin Pikkupihlajan 5-vuotiaat (8 lasta)
siirtää esiopetusryhmän yhteyteen, jotta nähdään, vaikuttaako
lapsimäärän pienentäminen ilmanlaatuun. Esiopetuksen
vastapäinen asunto on otettu laajempaan käyttöön ja tehty tarpeen
mukainen remontti. Myös Pikkupihlajassa on tehty pieniä
muutostöitä WC:n ja siivousvälinetilan suhteen.
Varhaiskasvatuspalveluiden pitkän tähtäimen tavoitteena on ollut
saada kaikki päiväkodit mahdollisimman kompakteiksi yksiköiksi,
missä on mahdollisuus joustavaan toimintaan ja joustavaan
henkilökunnan käyttöön. Päiväkotien toiminnan kehittämiselle on
ongelmallista Kestilän kaltainen toiminnan ripottelu etäällä toisistaan
oleviin rakennuksiin.
Keskustelua on käyty teknisen toimen edustajien kanssa siitä, mitä
kannattaa nyt tehdä nykyisille Pikkupihlajan tiloille. Remontteja
kuvaa sanonta "paikkaa paikan päälle", kun ongelmia on ilmennyt.
Pikkupihlaja on 1970 -luvulla rakennetun rivitalon kolmessa
asunnossa, jotka on yhdistetty. Kun tiloja ei ole suunniteltu alunperin
päiväkodiksi, on toiminta suunniteltu tilojen ehdoilla siten, että tiloilla
ei olisi vaikutusta toiminnan laatuun. Esimerkiksi tilojen
epäkäytännöllisyys ja sijainnit ovat ongelma, joihin henkilökunta
jatkuvasti etsii ratkaisuja.
Valtakunnallisesti varhaiskasvatus on menossa siihen suuntaan,
että mahdollisimman moni alle kouluikäinen pääsisi julkisen
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varhaiskasvatuksen piiriin. Suunnitellaan esikouluajan pidentämistä
siten, että koko 5 -vuotiaiden ikäluokka osallistuisi
varhaiskasvatukseen/esiopetukseen. Myös perhepoliittisia
ehdotuksia mm. kotihoidontuen suhteen jatkuvasti nostetaan esille.
Tätä taustaa vasten lapsimäärät eivät todennäköisesti vähene sitä
tahtia kuin on aiemmin arvioitu, vaikka syntyvyys laskisikin.
Varhaiskasvatuksen laadun yksi osatekijä on laadukkaat tilat, joissa
lapsi viettää useita tunteja päivittäin.
Päätösehdotus (vkj):
Sivistyslautakunta päättää nimetä työryhmän Kestilän
varhaiskasvatustilojen tilanteen arvioimista varten ja nimeää
ryhmään seuraavat henkilöt:
Kokouksen valitsema sivistyslautakunnan edustaja
Varhaiskasvatusjohtaja Ulla-Maija Hepo-oja
Päiväkodinjohtaja Jaana Fält
Lastentarhanopettaja Aini Jarva
Tekninen johtaja Hannu Komu
Kunnallistekniikan insinööri Pertti Räsänen
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Sivistyslautakunta valitsi työryhmään edustajakseen Marjo Mällisen.
__________
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS V.
2017/VARHAISKASVATUSPALVELUT
Sivistyslautakunta 25.09.2018 § 40
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2017 ei ole
varhaiskasvatuksen toiminnassa erityistä huomioitavaa.
Varhaiskasvatus on ollut 1.6.2017 alkaen sivistyslautakunnan
tulosalueen alainen oma palvelualueensa.
Päätösehdotus (vkj):
Sivistyslautakunta antaa varhaiskasvatuksen osalta seuraavan
selonteon:
Kunnan strategisten tavoitteiden mukaisesti päivähoitoa ja koko
varhaiskasvatustoimintaa on järjestetty kaikilla kylillä peruspalveluna. Sen toimivuutta pyritään jatkuvasti kehittämään
asiakaslähtöisesti.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017/ KULTTUURI- JA
VAPAA-AIKATOIMEN OSALTA
Sivistyslautakunta 25.09.2018 § 41
Tarkastuslautakunta toteaa seuraavaa vuoden 2017
arviointikertomuksessaan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen osalta:
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi tuottaa tapahtumia ja palveluja
kuntalaisille pienillä resursseilla. Vuoden 2017 YT-neuvottelujen
tuloksena lakkautettiin etsivän nuorisotyöntekijän ja starttipajatoiminnan yksilövalmentajan toimet. Tarkastuslautakunta on
huolissaan siitä, että toimenpiteet kohdistuvat nuorten
syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan.
Päätösehdotus (kirjastotoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta antaa kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen osalta
seuraavan selonteon:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi huomion kulttuuri- ja
vapaa-aikatoimen pienistä resursseista ja huolen nuorten
syrjäytymisestä. Sivistyslautakunta päättää, että haetaan etsivän
nuorisotyöntekijän avustusta vuodelle 2019 aluehallintovirastolta ja
varataan määräraha vuoden 2019 talousarvioon. (Avustuksen
jälkeen kunnan omarahoitusosuus etsivän nuorisotyöntekijän
palkasta on n. 10 000 €/vuosi).
Todetaan myös, että tällä hetkellä Pulkkilan ja Rantsilan
työpajatoiminnassa on mukana yhteensä 9 nuorta (alle
29-vuotiasta).
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että tämä asia käsiteltiin ennen § 38.
Kirjastotoimenjohtaja Riitta Tranberg poistui tämän asian käsittelyn
jälkeen klo 19.10.
__________
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS V. 2017 / SELONTEKO
HAVAINNOISTA KOULUTOIMESSA
Tarkastuslautakunta 12.04.2018 § 12
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava,
ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.
Siikalatvan kunnan hallintosäännössä todetaan, että tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä
vuonna.
Tarkastuslautakunnan arviointi annetaan arviointikertomuksen muodossa.
Vuoden 2016 arviointikertomukseen on sisällytetty seuraavat kohdat:
1. Tarkastuslautakunnan toiminta
2. Vuoden 2015 arviointikertomuksen käsittely
3. Tavoitteiden toteutumisen arviointi
4. Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen
5. Yhteenveto
Päätösehdotus (pj.):

Sovitaan arviointikertomuksen alustava sisältö ja keskustellaan arviointikertomuksesta.

Päätös:

v. 2017 arviointikertomuksen sisältö pidetään samanlaisena kuin
edellisvuoden kertomus.
Arviointikertomuksen alustava tekeminen aloitetaan seuraavassa
kokouksessa 24.4.2018.
_________

Tarkastuslautakunta 24.04.2018 § 17
Päätösehdotus (pj.):

Jatketaan arviointikertomuksen tekemistä.
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Seuraava kokous 8.5. klo 9.00 alkaen käytetään arviointikertomuksen tekemiseen. Kukin tahollaan tutustuu edellisen vuoden arviointikertomuksen sisältöön sekä mietitään kertomukselle uusi kansikuva.
__________

Tarkastuslautakunta 08.05.2018 § 23
Päätösehdotus (pj.): Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen ja esittää
- kunnanvaltuuston käsiteltäväksi arviointikertomuksen vuodelta
2017 sekä esittää, että
- kunnanvaltuusto edellyttää kunnanhallituksen ja lautakuntien antavan selonteon arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista
31.10.2018 mennessä.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanvaltuusto 04.06.2018 § 58
Päätös:

Tarkastuslautakunnan esitys hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta 25.09.2018 § 42
Päätösehdotus (Koulutoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta antaa koulutoimen osalta esitetyistä havainnoista
seuraavan selonteon:
Arviointikertomuksessa mainittuja perusopetuksen hankkeita
jatketaan edelleen erillisrahoituspäätösten mahdollistamalla tavalla.
Jatkavia hankkeita ovat koulujen kerhotoiminta, Liikkuva koulu,
Nordplus-kansainvälisyyshanke Kestilän peruskoululla Fär-saarten
ja Liettuan koulujen kanssa, tutor-toiminnan hanke sekä
peruskoulujen toimintakulttuurin kehittämistä ja avustajien
palkkaamista koskeva hanke. Lisäksi koulujen taide- ja
kulttuurikasvatuksessa jatkuvat Konsertti joka kouluun -hanke ja
8.-luokkalaisille suunnattu Taidetestaajat -hanke.
Todetaan, että arviointikertomuksessa mainittu Siikalatvan lukion
aloittaivien oppilaiden määrä on korjaantunut lukion Piippolaan
JEDUN tiloihin muuton yhteydessä siten, että aloittavan ryhmän
koko on 24. Myös pieneen edellisen syksyn ryhmään on tullut
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muutama oppilas lisää. Erityisesti lukiossa on lisääntynyt Pyhännältä
olevien oppilaiden määrä. Lukion kokonaisoppilamäärä on nyt 53.
Vuosi sitten laskentapäivänä 20.9.2017 kokonaisoppilasmäärä oli 46
eli kokonaismäärässä lisäystä on 7 oppilasta.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Tarkastusltk, arviointikertomus 2017

SIIKALATVAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta

§ 43

5/2018

93

25.09.2018

SIIKALATVAN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 2018
Sivistyslautakunta 25.09.2018 § 43
Siikalatvan joukkoliikennesuunnitelma on päivitetty ajan tasalle
loppukevään ja alkukesän aikana kunnan ostaman joukkoliikenteen
kilpailuttamisen yhteydessä. Suunnitelman ja kilpailuttamisen
konsulttina toimi Ramboll Oy ja työhön saatiin Ely-keskukselta
rahoitusta n. puolet kustannuksista eli 6.900 euroa.
Mukana laadinnassa oli myös Ely-keskuksen
joukkoliikenneasiantuntija.
Suunnitelmassa on huomioitu mm. lukion muutosta Piippolaan
aiheutuvat kuljetustarpeiden muutokset sekä kunnan että
Ely-keskuksen hallinnoimassa joukkoliikenteessä ja
joukkoliikennelain korvautuminen liikennepalvelulailla.
Suunnitelma on esityslistan liitteenä nro 3.
Päätösehdotus (Koulutoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä joukkoliikennesuunnitelman
2018 liitteen mukaisessa muodossa. Joukkoliikennesuunnitelma
julkaistaan kunnan internet-sivuilla.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 2018
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TARJOUKSET AJOKORTEISTA LUKIOLLE
Sivistyslautakunta 25.09.2018 § 44
Siikalatvan kunnanhallitus on päättänyt kustantaa Siikalatvan lukion
uusille opiskelijoille henkilöauton B-ajokortin. Ajo-opetus,
kuljettajantutkinto ja ajokortti ovat osa lukion opetusta. Ajokortin
suorittajien lukumäärä vaihtelee lukioon hakeutuvan ikäluokan
mukaisesti ja on tällä hetkellä 12-25 opiskelijaa / vuosiluokka.
Koulutoimenjohtaja on pyytänyt tarjouksia ajokorteista seuraavilta
autokouluilta:
- Pulkkilan autokoulu
- Haapajärven liikennekoulu ja
- Oulaisten liikennekoulu.
Lisäksi tarjous on pyydetty JEDUN kuntayhtymän alaiselta Jokiedu
Oy:ltä / Nivalan autokoululta.
Tarjouksensa jättivät Haapajärven Liikennekoulu ja Pulkkilan
Autokoulu/ Pohjanmaan Liikennekoulutus Oy sekä Jokiedu Oy/
Nivalan autokoulu.
Tarjousten yhteenveto on esityslistan liitteenä nro 4.
Päätösehdotus (Koulutoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jokiedu Oy:n Nivalan
autokoulun tarjouksen hinnaltaan edullisimpana.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

TARJOUSTEN YHTEENVETO
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INNOKLUBI -HANKE JA RAHOITUSOSUUDEN HYVÄKSYMINEN
Sivistyslautakunta 25.09.2018 § 45
JEDU Piippolan yksikössä on valmisteltu ns. Innoklubi -hanketta,
jonka sisältönä on kasvuhaluisten pk-yritysten kehittäminen
koulutuksen ja virtuaaliteknologian avulla. Hanke tukee elinikäistä
oppimista ja verkostoitumista alueella. Hankkeen valmistelijana
toimii lehtori Arja Hankonen-Säärelä.
Hankkeessa perustetaan Innoklubi kehittämään koulutuksen laatua
ja parantamaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta alueella.
Toisena tavoitteena on virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen.
Innoklubissa on kaksi tasoa:
1. yritysklubi ja
2. koulutusklubi, jonka yhteyteen luodaan virtuaalikoulu
Koulutusklubissa ovat mukana Koulutuskeskus JEDU:n opetus- ja
ohjaushenkilöstö sekä Siikalatvan lukio. Koulutuksen osalta
tavoitteena on virtuaaliluokan rakentaminen ja virtuaalitodellisuuden
hyödyntäminen.
Tältä osin on kyseessä 'Innoklubi' -hankkeeseen liittyvä
investointihanke (VIRTEO), jossa hankitaan JEDU Piippolan ja
Siikalatvan lukion käyttämiin tiloihin virtuaaliympäristö laitteineen ja
ohjelmistoineen.
Hankkeen esittely ja rahoitusosuudet ovat liitteenä. Siikalatvan
lukion osuus laitehankintojen rahoituksesta vuodelle 2019 on
arvioitu olevan 5.850 euroa.
Päätösehdotus (Koulutoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta päättää, että Siikalatvan lukio osallistuu Innoklubi
-hankkeeseen hankehakemuksessa kuvatulla tavalla.
Lukion vuoden 2019 talousarvioon varataan virtuaaliluokan
varustamiseen 5850 euron määräraha osuuksiin kuntayhtymille.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Liitteet

HANKE-ESITYS, INNOKLUBI
HANKE-ESITYS, VIRTEO
INNOKLUBI-HANKE
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PULKKILAN ALAKOULUN UUDISRAKENNUKSEN RAKENNUSPAIKKA
Sivistyslautakunta 25.09.2018 § 46
Pulkkilan alakoulun rakentamisen hanketyöryhmässä on kevään ja
syksyn välisenä aikana keskusteltu ja selvitetty Pulkkilan tulevan
alakoulun rakentamispaikkaa. Paikkaa on selvitetty mm. keskeisen
sijainnin, maaperän, näkyvyyden ja liikenneturvallisuuden sekä
kaavoituksen näkökulmasta. Vaihtoehtoisia rakennuspaikkoja ovat
keskusteluissa olleet seuraavat:
- erillinen uusi rakennuspaikka esim. risteysalueella taajamaan
tultaessa
- ns. moduulikoulun takana oleva alue
- vanhan lukion tontti sekä
- vanhan ns. kivikoulun paikka
Helpoimmat ja taloudellisesti edullisimmat vaihtoehdot ovat entisten
koulujen paikat, jolloin ei tarvitse tehdä kaavamuutoksia ja
purkukustannukset voidaan kirjanpidossa huomioida
rakennuskustannusten yhteydessä.
Kumpaankin paikkaan rakentaminen edellyttää todennäköisesti ns.
paaluperustusta.
Vanhan kivikoulun purkaminen ja sen paikalle rakentaminen
aiheuttaa peruskoululle sen toiminta-aikoina mahdollisia melu- ja
turvallisuushaittoja.
Entisen lukion tontille rakentaminen ei aiheuta purkamisen ja
rakentamisen aikaisia haittoja koulutyölle, mutta paikka on hieman
kauempana kylän keskuksesta ja vaatii koulukuljetuksen
toimivuuden osalta pieniä liikennejärjestelyjä.
Hanketyöryhmä ei ole tehnyt asiasta yksimielistä esitystä, koska
keskustelussa on kannatettu vaihtelevasti kaikkia em. vaihtoehtoja,
kun kaikissa niissä on sekä positiivisia että negatiivisia tekijöitä.
Päätösehdotus (Koulutoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että Pulkkilan alakoulun uudisrakennus
sijoitetaan entiselle lukion tontille.
Perusteluna mm. seuraavat seikat:
1. Oppilasturvallisuus entisen rakennuksen purkutöiden ja uuden
koulukiinteistön rakentamisen aikana
2. Koulukuljetusten kannalta rauhallinen paikka, jossa liikennöinti
muuten vähäistä
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3. Lyhyet välimatkat ulkoliikuntapaikoille
Päätös:
Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Esko Leinonen
esitti Aarre Viitasen kannattamana, että koulun paikaksi valitaan
entinen kivikoulun paikka.
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle,
että Pulkkilan alakoulun uudisrakennuksen paikaksi valitaan ns.
vanhan kivikoulun tontti.
__________
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivistyslautakunta 25.09.2018 § 47
Päätösehdotus (Koulutoimenjohtaja):
Sivistyslautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset ajalta
19.3.-31.8.2018 tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä niihin
otto-oikeuttaan.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 19.3.-31.8.2018
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ILMOITUSASIAT
Sivistyslautakunta 25.09.2018 § 48
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
Maaseutuvirasto:
- 12.6.2018, Tukipäätös, Koulumaitotuki ajalta 1.1.-28.2.2018
- 28.6.2018, Koulujakelutiedote 4/2018, Koulumaito- ja kouluhedelmätuki syksyllä 2018
Tilastokeskus:
- 31.8.2018, TK-41-814-18, Syksyn 2018 opiskelijatiedonkeruut.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
- 27.8.2018, Päätös, POPELY/862/2018, Joukkoliikenteen
valtionavustuksen maksatuspäätös.
Muut:
- Kestilän peruskoulun Jopo-luokan leirikoulu Piispalassa
19.-21.9.2018, Leirikouluohjelma.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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MUUT ASIAT
Sivistyslautakunta 25.09.2018 § 49
Kokouskutsu voidaan toimittaa myös paperisena.
__________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet:
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 36-42, 45-49
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 43-44
Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 36-42, 45-49
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika:
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
SIIKALATVAN KUNTA
Sivistyslautakunta
Pulkkilantie 4
92600 PULKKILA
siikalatvan.kunta@siikalatva.fi
puh. 044-5118 411
virka-aika 8.30-15.30
Pykälät: 43-44
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen, katso jäljempänä kohta Valitusasiakirja.

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja -aika:
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
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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, osoite ja postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Isokatu 4)
90101 OULU
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
puh. 029 56 42800
fax. 029 56 42841
virka-aika klo. 8.00-16.15
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää
Valitusaika 30 päivää

Muu muutoksenhakuviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedonsaantipäivää ei
lasketa.
Valitusasiakirja:
Valitusasiakirjassa on ilmoitettava
-valittajan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet
Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava. Valitusasiakirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin
HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen:
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys-,
vapun- päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse, säh- köisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa
kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen.
Liitetään
pöytäkirjaan

