ALAVIESKAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta

29.06.2017

AIKA

29.06.2017 klo 18:00 - 20:05

PAIKKA

Alavieskan kunnantalo, valtuustosali

4/2017

1 (30)

KÄSITELLYT ASIAT
§
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Otsikko
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa
Asialistan hyväksyminen
Esiopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa
1.8.2016 alkaen
Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen
opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa 1.8.2016 alkaen
Alavieskan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017
alkaen
Kotihoidon tuen maksaminen varhaiskasvatuksessa
Alavieskan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma
Ostopalvelusopimus, koulupsykologin palvelut
Iltapäivätoiminnan maksut lukuvuodelle 2017-2018
Koulukuljetuksia koskevien periaatteiden päivittäminen
Kulttuuritoimen avustukset
Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihanke
Liikuntapalvelusopimuksen arviointi
Viranhaltijapäätökset
Muut asiat
Tiedoksiannot

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivu
3
4
5
6
8
14
16
17
19
20
22
23
25
26
27
28
29

ALAVIESKAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

4/2017

2 (30)

OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Jutila Maarit
Laitala Ville
Isokääntä Marja
Isokääntä Risto
Kivimaa Eveliina
Krook Kari
Mäkineste Katja
Salopuro Sakari
Saarela Eija
Ojala Reeta

Klo
18:00 - 20:05
18:00 - 20:05
18:00 - 20:05
18:00 - 20:05
18:00 - 20:05
18:00 - 20:05
18:00 - 20:05
18:00 - 20:05
18:00 - 20:05

Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
pöytäkirjanpitäjä
jäsen

ALLEKIRJOITUKSET
Maarit Jutila
Puheenjohtaja

Eija Saarela
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
41 - 57
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Ville Laitala

Risto Isokääntä

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävillä
Alavieskan kunnantoimistossa keskiviikkona 5.7.2017 klo 9-15.
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivltk 29.06.2017 § 41
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa
Sivltk 29.06.2017 § 42
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Laitala Ville ja Isokääntä Risto.
Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla 30.6.2017.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laitala Ville ja Isokääntä Risto.
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Asialistan hyväksyminen
Sivltk 29.06.2017 § 43 Kunnan hallintosäännön 23 § mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei
ole mainittu kokouskutsussa.
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta hyväksyy laaditun esityslistan kokouksen
asialistaksi.
Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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Esiopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa 1.8.2016 alkaen
Sivltk 25.05.2016 § 41
Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteista 22.12.2014.
Päätös edellyttää esiopetuksen järjestäjiltä paikallisen
opetussuunnitelman muuttamista. Esiopetuksen järjestäjän tulee
määräyksen mukaan laatia ja hyväksyä opetussuunnitelma
noudattaen, mitä näissä perusteissa on määrätty. Määräystä ei voi
jättää noudattamatta tai poiketa siitä.
Uusi opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2016.
Lastentarhanopettaja Minna Ylivainio esittelee ehdotuksen
Alavieskan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaksi 1.8.2016
alkaen.
Liitteenä (Liite 2) esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
2014 mukaiset kuntakohtaiset painotukset. Kokonaisuudessaan
esiopetuksen opetussuunnitelma on luettavissa Alavieskan
yhtenäiskoulun Pedanet-sivuilla, jonne on esityslistan liitteenä
lähetetty tunnukset sivistyslautakunnan jäsenille. Uudet
opetussuunnitelman perusteet on luettavissa Opetushallituksen
OPS 2016 -sivustolta osoitteessa
http://www.oph.fi/ops2016/perusteet.
Hallinto- ja
sivistysjohtaja

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyy esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden (22.12.2014) mukaan laaditun Alavieskan kunnan
esiopetuksen opetussuunnitelman ja kuntakohtaiset painotukset
liitteen 2 mukaisena. Käyttöönotto 1.8.2016 alkaen.
Hyväksyttiin.

Sivltk 29.06.2017 § 44 Opetushallitus on 24.4.2017 tehnyt muutoksia esi- ja
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Muutokset
johtuvat vuoden 2017 alussa voimaan tulleista oppilas- ja
opiskelijahuoltolain täsmennyksistä, koululainsäädännön
uudistuksista ja perusteiden toimeenpanon yhteydessä esiin
nousseista kysymyksistä. Muutokset tulevat voimaan 2.5.2017
alkaen.
Opetushallituksen määräyksen 24.4.2017 (OPH-866-2017) mukaiset
täsmennykset on tehty Alavieskan kunnan esiopetuksen
opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma liitteenä (liite 1).
Oheismateriaalina Opetushallituksen määräys.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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sivistysjohtata:

Päätös:
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Sivistyslautakunta hyväksyy Opetushallituksen 22.4.2017 antaman
määräyksen mukaiset täsmennykset esiopetuksen
opetussuunnitelmaan liitteen 1 mukaisena.
Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin vs. rehtori Päivi Korkiakoskea.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 42
§ 85
§ 36
§ 45

4/2017

8 (30)

25.05.2016
17.11.2016
15.05.2017
29.06.2017

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa
1.8.2016 alkaen
Sivltk 25.05.2016 § 42
Opetushallitus on 22.12.2014 päättänyt Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteista 2014. Opetuksen järjestäjän tulee
laatia ja hyväksyä opetussuunnitelma noudattaen, mitä perusteissa
on määrätty.
Opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1-6 osalta
1.8.2016. Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella
vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemesta biologiaa ja
maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun
valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) ja sen mukaisesti laaditun
opetussuunnitelman mukaisesti. Seitsemännen vuosiluokan osalta
opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017, kahdeksannen
vuosiluokan osalta 1.8.2018 sekä yhdeksännen vuosiluokan osalta
1.8.2019.
Opetussuunitelman perusteiden lukujen 1-12 mukaisesti laadittu
opetussuunnitelma voidaan kuitenkin ottaa käyttöön kaikilla
vuosiluokilla 1.8.2016 lukuun ottamatta perusteiden lukuun 6
sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä sekä
lukuun 12 sisältyviä perusopetuksen valinnaisuutta koskevia
määräyksiä. Näiltä osin käyttöönotto tapahtuu vuosiluokittain
porrastettuna siten kuten edellä todetaan.
Perusopetuksessa noudatetaan tällä määräyksellä kumottavien
määräysten mukaan laadittua paikallista perusopetuksen
opetussuunnitelmaa siihen saakka, kun tämän määräyksen
mukainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön. Opetuksen
järjestäjät eivät voi jättää noudattamatta määräystä tai poiketa siitä.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 4.2.2016 (§8) päättänyt
1.8.2016 voimaan astuvasta Valtioneuvoston asetuksen 28.6.2012
mukaisesta kuntakohtaisesta tuntijaosta. Alavieskan kunnan
perusopetuksen viikottainen tuntumäärä vuosiluokilla 1-9 on
1.8.2016 alkaen yhteensä 228 tuntia. Ehdotus paikalliseksi
opetussuunnitelmaksi on laadittu päätetyn tuntijaon mukaisena.
Opetushallitus on 18.4.2016 ohjeistanut opetuksen järjestäjiä uuteen
tuntijakoon siirtymisessä seuraavasti:
Tuntimääristä määrätään kahdessa eri asetuksessa:
• Perusopetusasetus (852/1998) määrittää oppilaiden
vähimmäistuntimäärän kullakin vuosiluokalla (3 §:n 1 momentti,
muutettu asetuksella 423/2012).
Pöytäkirjan tarkastajat:
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• Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen
valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta
(422/2012, jäljempänä tuntijakoasetus, 13 §:n siirtymäsäännöstä
muutettu asetuksella 378/2014) määrittää jokaisen oppiaineen
vähimmäistuntimäärän niin sanotuissa nivelkohdissa ja koko
perusopetuksen aikana.
Uusi tuntijakoasetus ja perusopetusasetukseen tehdyt muutokset
muuttavat eräiden oppiaineiden vuosiluokkakohtaisia tuntimääriä
nykyisestä. Asetuksiin ei sisälly siirtymäsäännöksiä siitä, miten
aikaisemman tuntijaon mukaan opiskelun aloittaneiden oppilaiden
vähimmäistuntimäärät eri oppiaineissa määräytyvät. Myöskään
Opetushallituksella ei ole lakiin perustuvaa toimivaltaa määrätä,
miten tuntimäärät siirtymävaiheessa lasketaan. Asetusten tulkinta
kuuluu opetuksen järjestäjille.
Perusopetuslain 30 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on
työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta.
Opetushallituksen mielestä lähtökohtana edellä todettujen
säännösten tulkinnassa on pidettävä sitä, että opetuksen järjestäjät
turvaavat oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun ja oikeuksien
toteutumisen. Opetuksen järjestäjien tulee ensisijaisesti varmistaa,
että eri oppiaineille opetussuunnitelman perusteissa ja
opetussuunnitelmissa määrätyt tavoitteet saavutetaan
perusopetuksen aikana. Tämä voidaan varmistaa suunnittelemalla
ja toteuttamalla opetus siten, että uuden tuntijakoasetuksen
määrittelemä valtakunnallinen minimituntimäärä kussakin
oppiaineessa ja valinnaisissa aineissa täyttyy perusopetuksen
aikana kunkin oppilasikäluokan osalta (ks. valtakunnallisen
tuntijakotaulukon oikeanpuoleinen sarake). Toisaalta opetuksen
tavoitteiden saavuttaminen voidaan varmistaa myös erilaisilla
pedagogisilla ratkaisuilla ja tukemalla yksittäisiä oppilaita. Lisäksi
opetuksen järjestäjien tulee huolehtia siitä, että
perusopetusasetuksen mukainen vuosiluokkakohtainen
vähimmäistuntimäärä täyttyy.
Alavieskan yhtenäiskoulussa vuonna 2014 aloitettuun
opetussuunnitelmaprosessiin ovat osallistuneet kaikki opettajat.
Työskentelytapoina ovat olleet tiimityö sekä opetushenkilöstön
VESO-päivät. Yhteistyötä on tehty Ylivieskan kaupungin
opetushenkilöstön kanssa esim. ohjausryhmätyöskentelyssä ja
opettajien koulutuspäivissä. Opetussuunnitelmaprosessin
etenemisestä on tiedotettu sivistyslautakuntaa, johtokuntaa,
oppilaskuntaa ja oppilaiden vanhempia vanhempainilloissa.
Ehdotusta Alavieskan kunnan perusopetuksen
opetussuunnitelmaksi 1.8.2016 alkaen esittelevät vs. rehtori Päivi
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Korkiakoski ja vs. apulaisjohtaja Pasi Turpeinen.
Liitteenä (Liite 3) opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaiset
kuntakohtaiset painotukset. Kokonaisuudessaan opetussuunnitelma
on luettavissa Alavieskan yhtenäiskoulun Pedanet-sivuilla, jonne on
esityslistan liitteenä lähetetty tunnukset sivistyslautakunnan
jäsenille. Uudet opetussuunnitelman perusteet on luettavissa
Opetushallituksen OPS 2016 -sivustolta osoitteessa
http://www.oph.fi/ops2016/perusteet.
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyy oppivelvollisille tarkoitetun
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (22.12.2014) ja
hyväksytyn tuntijaon mukaisesti laaditun Alavieskan kunnan
perusopetuksen opetussuunnitelman ja kuntakohtaiset painotukset
liitteen 3 mukaisena. Käyttöönotto 1.8.2016 alkaen.
Hyväksyttiin.
Merkittiin, että lastentarhanopettaja Minna Ylivainio ja kunnanjohtaja
Olli Ikonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen
klo 19.55.

Sivltk 17.11.2016 § 85
Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppilaan arviointi
kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen.
Oppimista arvioidaan koko lukuvuoden ajan ja se on pääosin
oppimisen ohjaamista palautteen avulla. Keskeisenä tehtävänä on
ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itseja vertaisarvioinnin taitoja.
Syksyn 2016 aikana on valmisteltu uuden opetussuunnitelman
mukaiset todistuspohjat. Asiaa on käsitelty useissa opettajien
kokouksissa. Todistuspohjat perustuvat 1.8.2016 käyttöön otettuun
uuteen perusopetuksen tuntijakoon ja opetussuunnitelmaan.
Opetussuunnitelman mukaan Alavieskan yhtenäiskoulussa oppilaan
oppimista arvioidaan seuraavasti:
Vuosiluokilla 1-2
- Lukukauden päätteeksi sanallinen välitodistus.
- Lukuvuoden päätteeksi sanallinen lukuvuositodistus.
- Vuosiluokilla 1 - 2 arvioidaan äidinkieli ja matematiikka.
- Oppilaan suoriutumista arvioidaan suhteessa vuosiluokkien 1- 2
opetuksen tavoitteisiin. Toisen vuosiluokan lopulla arvioinnin
pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Sen keskeisenä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä
edistää itsearvioinnin taitoja. Arvioinnit sisältävät myös
työskentelytaitojen ja käyttäytymisen arvioinnit liitteenä.
- Vuosiluokan 2 lopulla pidetään huhti-toukokuussa
arviointikeskustelu.
Vuosiluokalla 3
- Lukukauden päätteeksi välitodistus.
- Lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistus.
- Todistukset sisältävät sanalliset arviot siitä, miten oppilas on
kyseisenä lukukautena ja -vuonna saavuttanut tavoitteet
oppiaineissa.
- Vuosiluokalla 3 arvioidaan kaikki oppiaineet.
- Arvioinnit sisältävät myös työskentelytaitojen ja käyttäytymisen
arvioinnit liitteenä.
Vuosiluokilla 4-6 annetaan oppilaalle
- Lukukauden päätteeksi välitodistus.
- Lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistus.
- Todistukset sisältävät numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas
on kyseisenä lukukautena ja -vuonna saavuttanut tavoitteet
oppiaineissa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää
arviointia. Käyttäytyminen arvioidaan numeerisesti.
- Vuosiluokan 6 lopulla pidetään huhti-toukokuussa
arviointikeskustelu.
Vuosiluokkien 7-9 todistuspohjat tuodaan erikseen päätettäväksi,
kun uusi opetussuunnitelma otetaan porrastetusti käyttöön
asetuksen mukaisesti.
Luonnokset todistuspohjiksi liitteenä (Liite 2).
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Päätös:

Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä 1.8.2016 käyttöönotetun perusopetuksen
opetussuunnitelman mukaiset todistuspohjat liitteen 2 mukaisena.
2. valtuuttaa hallinto- ja sivistysjohtajan ja rehtorin tekemään
todistuspohjiin mahdolliset tekniset korjaukset.
Hyväksyttiin.

Sivltk 15.05.2017 § 36
Todistuspohjiin on lukuvuoden 2016-2017 aikana tehty muutamia
täsmennyksiä ja muutoksia uuden opetussuunnitelman
toimeenpanon edetessä. Muutoksia on tullut tekstisisältöön ja
arvioinnin liitteisiin siinä määrin, että lautakuntakäsittely on tarpeen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tarkennetut todistuspohjat liitteenä (Liite 3).
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Päätös:

Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä 1.8.2016 käyttöönotetun perusopetuksen
opetussuunnitelman mukaiset todistuspohjat liitteen 3 mukaisena.
2. valtuuttaa hallinto- ja sivistysjohtajan ja rehtorin tekemään
todistuspohjiin mahdolliset tekniset korjaukset.
Hyväksyttiin.

Sivltk 29.06.2017 § 45 Opetushallitus on 22.12.2014 päättänyt Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteista 2014. Opetuksen järjestäjän tulee
laatia ja hyväksyä opetussuunnitelma noudattaen, mitä perusteissa
on määrätty.
Vuosiluokkien 1-6 osalta uusi opetussuunnitelman on otettu
käyttöön 1.8.2016 alkaen. Seitsemännen vuosiluokan osalta
opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017, kahdeksannen
vuosiluokan osalta 1.8.2018 sekä yhdeksännen vuosiluokan osalta
1.8.2019.
Lukuvuoden 2016-2017 aikana on valmistunut uusi
opetussuunnitelma vuosiluokkien 7-9 osalta. Tämän lisäksi
Opetushallitus on 24.4.2017 tehnyt muutoksia esi- ja
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Muutokset
johtuvat vuoden 2017 alussa voimaan tulleista oppilas- ja
opiskelijahuoltolain täsmennyksistä, koululainsäädännön
uudistuksista ja perusteiden toimeenpanon yhteydessä esiin
nousseista kysymyksistä. Muutokset tulevat voimaan 2.5.2017
alkaen. Määräyksen edellyttämät muutokset on tehty vuosiluokkien
1-6 opetussuunnitelmaan sekä otettu huomioon 7-9
opetussuunnitelmaehdotuksessa.
Yhtenäiskoulun vs. rehtori Päivi Korkiakoski esittelee ehdotuksen
opetussuunnitelmaksi.
Liitteenä (Liite 2) Alavieskan kunnan perusopetuksen
opetussuunnitelma 2016 sisältäen vuosiluokat 1-6
Opetushallituksen velvoittavilla määräyksillä täsmennettynä sekä
vuosiluokkien 7-9 opetussuunnitelmat.
Opetussuunnitelma (Liite 2) on luettavissa Alavieskan
yhtenäiskoulun Pedanet-sivuilla, jonne on esityslistan liitteenä
lähetetty tunnukset sivistyslautakunnan jäsenille. Uudet
opetussuunnitelman perusteet on luettavissa Opetushallituksen
OPS 2016 -sivustolta osoitteessa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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http://www.oph.fi/ops2016/perusteet.
Oheismateriaalina Opetushallituksen määräys 24.4.2017
(OPH-866-2017).
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyy
1. Opetushallituksen 22.4.2017 antaman määräyksen mukaiset
täsmennykset vuosiluokkien 1-6- opetussuunnitelmaan liitteen 2
mukaisena.
2. oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden (22.12.2014) ja hyväksytyn tuntijaon mukaisesti
laaditun Alavieskan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman ja
kuntakohtaiset painotukset vuosiluokille 7-9 liitteen 2 mukaisena.
Käyttöönotto seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017 alkaen,
kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 sekä yhdeksännen
vuosiluokan osalta 1.8.2019.
Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin vs. rehtori Päivi Korkiakoskea.
Merkittiin, että vs. rehtori Päivi Korkiakoski poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.35.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sivistyslautakunta
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Alavieskan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 alkaen
Sivltk 17.11.2016 § 87
Opetushallitus vahvisti valtakunnalliset
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 18.10.2016. Samalla se
velvoitti kunnat laatimaan omat paikalliset suunnitelmat, sekä
jokaiselle lapselle henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman.
Näiden arviointi ja päivittäminen sekä huoltajien ja lapsen osallisuus
on huomioitava myös.
Alavieskan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa valmistelevan
työryhmän kokoonpanoksi esitetään:
Elina Heikkilä, lto
Keltasirkku
Mervi Lepistö, lto
Peukaloinen, vuorohoito, lto
Kirsi Kääntä, lh
Peipposet
Tanhualan ryhmäperhepäiväkodin edustus
Kati Takkunen, pph
sihteerin/puhtaaksikirjoittaja
lasten vanhempien edustus
Helena Häivälä, päiväkodin johtaja ja koollekutsuja
Tarvittaessa ryhmä voi kutsua myös asiantuntijoita.
Työryhmän työskentelyaika on 17.11.2016 – 25.8.2017. Kokouksia
arvioidaan olevan n.4-5. Ilta-aikaan pidettävät kokoukset ovat
varhaiskasvatuspalveluissa työskenteleville työaikaa. Muille
edustajille maksetaan kokouspalkkio.
(Valmistelija päiväkodin johtaja Helena Häivälä).
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Päätös:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatussuunnitelmaa
valmistelevan työryhmän kokoonpanon ja toiminnan esityksen
mukaisena.
Hyväksyttiin.

Sivltk 29.06.2017 § 46 Varhaiskasvatussuunnitelmaa valmisteleva työryhmä on
kokoontunut vuoden 2017 aikana useaan kertaan valmistelemaan
varhaiskasvatussuunnitelmaa. Työryhmän jäsenet ovat osallistuneet
valtakunnallisiin VASU-koulutuspäiviin työskentelyn alkuvaiheessa.
Koko kunnan alueella toimiva varhaiskasvatuksen henkilöstö on
tutustunut varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja työstänyt
osa-alueita kehittämispäivässä. Lisäksi on perehdytty
varhaiskasvatuslain 10 keskeiseen tavoitteeseen.
Varhaiskasvatussuunnitelma noudattelee pitkälti valtakunnallisia
perusteita. Lisäksi huomioidaan paikallisia vahvuuksia ja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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painotuksia. Suunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon
esiopetuksen opetussuunnitelma, lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma, perhekeskuksen toimintaperiaatteet sekä
kotoutumissuunnitelma.
Suunnitelman laatimisessa on kuultu ja osallistettu lasten huoltajia ja
lapsia. Esi- ja perusopetuksen henkilöstöllä ja seurakunnalla on
ollut mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan laadintavaiheessa.
Vuorohoidon linjaukset ja varhaiserityiskasvatuksen suunnitelma
sisältyvät varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Päiväkodin johtaja Helena Häivälä esittelee ehdotuksen
varhaiskasvatussuunnitelmaksi.
Alavieskan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma liitteenä (Liite 3).
Valmistelija: Helena Häivälä, päiväkodin johtaja.
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyy Alavieskan kunnan
varhaiskasvatussuunnitelman liitteen 3 mukaisena. Voimaantulo
1.8.2017.
Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin päiväkodin johtaja Helena
Häivälää.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Sivistyslautakunta
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Kotihoidon tuen maksaminen varhaiskasvatuksessa
Sivltk 29.06.2017 § 47 Kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on mm., että lapsen
vanhemmat eivät valitse lapselle kunnan järjestämää
varhaiskasvatuspaikkaa (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon
tuesta 20.12.1996/1128). Kunnilla on kuitenkin mahdollisuus tästä
poiketen päättämillään perusteilla maksaa kotihoidon tukea, vaikka
lapsi on varhaiskasvatuspalveluiden piirissä.
Alavieskan kunnan sivistyspalveluissa jatkettiin vuoden 2016 alusta
lähtien Peruspalvelukuntayhtymä Kallion käytäntöä (johtokunta
10.2.2011 § 17) kotihoidon tuen maksamisessa seuraavasti:
Kotihoidon tukea on mahdollista maksaa, mikäli
1) päivähoito järjestetään lastensuojelun avohuollon tukitoimena ja
hoitoaika on pääsääntöisesti 2-3 pv/vk, enintään 5 tuntia /pv
(osapäivähoito)
2) lapsen hoidon tarve johtuu kuntoutuksellista syistä, ja lapsi on
hoidossa 2-3 pv/vk, enintään 5 tuntia / pv (osapäivähoito).
Jatkossa on tarkoituksenmukaista, että tästä käytännöstä luovutaan
siten, että kotihoidon tuen maksaminen on vaihtoehto
varhaiskasvatuspaikan käyttämiselle. Tukimuotoina perheillä on em.
tilanteissa käytössään toimeentulotuen mahdollisuudet sekä
perhetyön palvelut.
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Päätös:

Sivistyslautakunta päättää, että
1. toimintakauden alusta 1.8.2017 alkaen kotihoidon tuki on
vaihtoehto varhaiskasvatuspaikan käyttämiselle.
2. tästä muutoksesta huolimatta aiemmin tehdyt, asiaa koskevat
viranhaltijapäätökset pysyvät voimassa niiden
päättymispäivämäärään saakka.
Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin päiväkodin johtaja Helena
Häivälää.
Merkittiin, että päiväkodin johtaja Helena Häivälä poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.15.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Sivistyslautakunta
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Alavieskan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma
Sivltk 29.06.2017 § 48 Lähde: Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi
Kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu kulttuuri-, taide- ja
kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen kunnassa osana
opetusta. Se laaditaan ja sitä toteutetaan koulujen ja kulttuuri- ja
taidealan toimijoiden yhteistyönä. Se pohjaa kunnan omaan
kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten
omaehtoiseen toimintaan.
Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu opetussuunnitelman
toteuttamiseen ja tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä
tavoitteellista. Samalla se takaa kaikille oppilaille samat
osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuurikasvatus koskee kaikkea
opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita, ja nivoo yhteen eri oppiaineita.
Mitä kulttuurikasvatussuunnitelma tuo oppilaille?
- Se takaa tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua ja tutustua
taiteeseen ja kulttuuriin.
- Taidot ymmärtää, arvioida ja käyttää kulttuuria kehittyvät ja kyky
lukea median ja ympäröivän maailman välittämiä viestejä vahvistuu.
- Se tukee kulttuuri-identiteetin kasvua ja kulttuurikompetenssin
kehittymistä.
- Paikallinen lähikulttuuri ja kulttuuriperintö tulevat tutuiksi.
Kulttuurikasvatus opettaa myös ymmärtämään kulttuurien
moninaisuutta.
- Kulttuuri ja taide edistävät muiden aineiden oppimista tuomalla
uusia tapoja ja menetelmiä.
- Ne lisäävät kouluviihtyvyyttä, tarjoavat onnistumisen kokemuksia ja
vahvistavat luovuutta ja itsetuntoa.
- Ne tarjoavat keinoja itseilmaisuun ja asioiden käsittelyyn.
Miten kulttuurikasvatussuunnitelma hyödyttää koulua?
- Kulttuurikasvatussuunnitelma mainitaan uusissa, syksyllä 2016
käyttöön otettavissa perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa työkaluna, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia
opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen.
- Vakiinnuttaa kulttuuri- ja taidesisältöjä koulun arkeen.
- Tekee kulttuurikasvatuksesta koordinoitua ja ennakoitavaa.
- Helpottaa opettajan työtä, koska sisältö ei riipu yksittäisen
opettajan tai koulun kiinnostuksesta tai taloudellisista
mahdollisuuksista.
- Perustuu paikallisten opetus- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön,
joten se tarjoaa valmiita verkostoja monialaisten
oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen sekä laaja-alaisten
osaamisalueiden ja ilmiölähtöisen oppimisen toteuttamiseen.
Alavieskan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu
kirjaston, yhtenäiskoulun ja varhaiskasvatuspalveluiden yhteistyönä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suunnitelmassa on tuotu esille kunnan kulttuurikohteet ja
-kokemukset sekä suunnitelma ikäluokittain.
Tarkoituksena on, että suunnitelma on hyödynnettävissä
varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen
lukuvuosisuunnittelussa ja linkittyy osaksi opetussuunnitelmia.
Suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ovat laajoja kokonaisuuksia,
joiden toteuttaminen kokonaisuudessaan ei ole mahdollista joka
vuosi. Lukuvuosi- ja talousarviosuunnitelmien yhteydessä otetaan
kantaa suunnitelmasta toteutuviin osioihin sekä varataan niihin
taloudelliset resurssit.
Tavoitteena on julkaista Alavieskan kunnan suunnitelma
kulttuurikasvatussuunnitelma.fi -sivustolla.
Ehdotus Alavieskan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmaksi
liitteenä (Liite 4).
Valmistelija: Ulla-Mari Kivi, kirjastotoimenjohtaja
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Päätös:

Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä Alavieskan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman
liitteen (liite 4) mukaisena. Voimaantulo 1.8.2017 alkaen.
2. että lukuvuosi- ja talousarviosuunnitelmien yhteydessä otetaan
kantaa suunnitelmasta toteutuviin osioihin sekä varataan niihin
taloudelliset resurssit.
Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin kirjastotoimenjohtaja Ulla-Mari
Kiveä.
Merkittiin, että kirjastotoimenjohtaja Ulla-Mari Kivi poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.35.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Sivistyslautakunta
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§ 49

4/2017

19 (30)

29.06.2017

Ostopalvelusopimus, koulupsykologin palvelut
Sivltk 29.06.2017 § 49 Osana oppimisen tukea sekä oppilashuoltoa oppilas on
lakisääteisesti oikeutettu koulupsykologin palveluihin (perusopetulaki
ja oppilashuoltolaki).
Koulupsykologin palvelut eivät kuulu Peruspalvelukuntayhtymä
Kallion tuottamiin palveluihin. Kunnalla on mahdollisuus tuottaa
palvelut itse, ostaa palvelut toiselta kunnalta tai yksityiseltä
palveluntuottajalta. Koulupsykologipalvelujen saatavuus on
osoittautunut erittäin haasteelliseksi.
Alavieskan kunta on lukuvuonna 2016-2017 ostanut koulupsykologin
palveluja Sievin kunnalta sekä yksityiseltä toimijalta (Taitomaja Oy,
Leila Jylänki). Jylänki on ilmoittanut, että hänellä on mahdollisuus
myydä palvelua Alavieskan kunnalle myös lukuvuonna 2017-2018.
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta päättää ostaa koulupsykologin palveluja
Taitomaja Oy:n Leila Jylängiltä määräaikaisesti ajalla
15.8.2017-2.6.2018.
Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

ALAVIESKAN KUNTA
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Iltapäivätoiminnan maksut lukuvuodelle 2017-2018
Sivltk 29.06.2017 § 50 Sivistyslautakunta on päättänyt kunnan järjestämän
iltapäivätoiminnan periaatteista ja iltapäivätoiminnan maksujen
määräytymisestä kokouksessan 28.5.2015 (oheismateriaalina svltk
28.5.2015 §35).
1.8.2016 voimaan tulleessa Perusopetuslain muutoksessa
iltapäivätoiminnan maksujen määräytymistä muutettiin siten, että
maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin
osalta enintään 160 euroa. Kunta päättää maksujen määrästä.
Muilta osin määräys pysyi ennallaan.
Lukuvuodelle 2016-2017 iltapäivätoiminnan maksuja korotettiin 20
eurolla. Esityksenä on, että lukuvuodelle 2017-2018 maksut
säilyisivät ennallaan.
Iltapäivätoiminnasta perittävät maksut lukuvuonna 2016-2017 ovat
olleet:
1-3 h/päivä: 80 euroa/kk
1-4 h/päivä: 100 euroa/kk
Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä
kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta.
Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa
vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja
iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä.
Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko
kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko
kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Maksu on jätetään perimättä tai sitä on alennettaan, jos huoltajan
elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset
näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.
Hyvissä ajoin ennalta ilmoitetut muut poissaolot huomioidaan
laskutuksessa em. porrastuksen mukaisiksi.
Hallinto- ja
sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta päättää, että
1. Iltapäivätoiminnasta perittävät maksut lukuvuonna 2017-2018
ovat:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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1-3 h/päivä: 80 euroa/kk
1-4 h/päivä: 100 euroa/kk
Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä
kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta.
Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa
vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja
iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä.
Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko
kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko
kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Maksu on jätetään perimättä tai sitä on alennettaan, jos huoltajan
elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset
näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.
Hyvissä ajoin ennalta ilmoitetut muut poissaolot huomioidaan
laskutuksessa em. porrastuksen mukaisiksi.
2. muilta osin iltapäivätoimintaa järjestetään sivistyslautautakunnan
28.5.2015 (§35) päättämien periaatteiden mukaisesti.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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Koulukuljetuksia koskevien periaatteiden päivittäminen
Sivltk 17.03.2016 § 33
Sivistyslautakunta on 14.10.2008 §53 hyväksynyt Alavieskan
kunnan koulukuljetuksia koskevat periaatteet. Ohjeistus on jaettu
vuosittain koulukuljetusoppilaille ja julkaistu myös kunnan
Internet-sivuilla.Oheismateriaalina.
Koulukuljetusperiaatteiden ajankohtaisuus on tarpeen tarkistaa
ainakin kouluverkon muutosten, vaarallisiksi katsottavien
tieosuuksien sekä harkinnanvaraisten koulukuljetusten osalta.
Esityksenä on, että asiakirjaa valmistelisi työryhmä
sivistyslautakunnan päätettäväksi ja että uudet, päivitetyt
koulukuljetusperiaatteet otettaisiin käyttöön lukuvuoden 2016-2017
alusta.
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:
Päätös:

Sivistyslautautakunta nimeää työryhmän koulukuljetusperiaatteiden
päivittämistä varten.
Sivistyslautakunta nimesi työryhmään:
Alavieskan yhtenäiskoulun vs. rehtori Päivi Korkiakoski, vs.
apulaisjohtaja Pasi Turpeinen, koulusihteeri Sinikka Havisto,
päiväkodinjohtaja Helena Häivälä, hallinto- ja sivistysjohtaja Eija
Saarela.
Tarvittaessa työryhmä voi kutsua asiantuntijoita.

Sivltk 29.06.2017 § 51 Koulukuljetusperiaatteita on valmisteltu lukuvuoden 2016-2017 ajan.
Työn tueksi on saatu malleja lähikunnista sivistysjohtajien tiimin
kautta. Asiasta on keskusteltu myös kunnan
liikenneturvatyöryhmässä.
Liitteenä (Liite 5) ehdotus uusiksi koulukuljetusperiaatteiksi.
Vertailun vuoksi oheismateriaalina ovat myös aikaisemmat
koulukuljetusperiaatteet.
Suurimmat muutokset päivityksessä liittyvät täsmennyksiin
koulukuljetuksen hakemisessa, myöntämisessä sekä maksullisessa
koulukuljetuksessa. Määrittelyt vaarallisista tieosuuksista ovat
säilyneet samana.
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta hyväksyy Alavieskan kunnan
koulukuljetusperiaatteet liitteen 5 mukaisena. Voimaantulo 1.8.2017.
Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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Kulttuuritoimen avustukset
Sivltk 15.05.2017 § 31
Paikallisten yhdistysten kulttuuritoiminnan tukemiseen tarkoitettu
määräraha 1000 € on ollut haettavana 28.4.2017 mennessä.
Avustuksia ovat hakeneet (Liite 1 ):

Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Alavieska-seura
Hannulan Kotiseutumuseo-yhdistys ry
Sotainvalidien Keski-Pohjanmaan
Perinneyhdistys ry
Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry

8 000 €
9 000 €

Yhteensä

17 350 €

200 €
150 €

Sivistyslautakunta päättää:
1. Kulttuuritoiminnen tukemiseen varattu määräraha jaetaan
seuraavasti:
Alavieska-seura
Hannulan Kotiseutumuseo-yhdistys ry
Sotainvalidien Keski-Pohjanmaan
Perinneyhdistys ry
Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry

300 €
600 €

Yhteensä

1 000 €

50 €
50 €

2. Muilta osin lautakunta osoittaa Alavieska-seuran ja Hannulan
Kotiseutumuseo-yhdistys ry:n avustushakemukset
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Khall 05.06.2017 § 84
Kunnanjohtaja:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2017 investoinneista
(kohdenumero 8403/355) siirretään 15 000 euroa käyttötalouteen
sivistyspalveluihin kulttuuritoimen avustuksiin (kohdenumero 3261).
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Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Merkittiin, että Visuri Teijo poistui kokouksesta esteellisenä tämän
pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kvalt 12.06.2017 § 48
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Sivltk 29.06.2017 § 52 Kunnanvaltuuston hyväksyttyä avustusmäärärahojen muutoksen
vuodelle 2017, sivistyslautakunta käsittelee Alavieska-seuran ja
Hannulan Kotiseutumuseo-yhdistys ry:n avustushakemukset
uudelleen.
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta päättää myöntää avustuksena vuodelle 2017:
Alavieska-seura
Hannulan Kotiseutumuseo ry
Yhteensä

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

7 500 €
7 500 €
15 000 €

Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

ALAVIESKAN KUNTA
Sivistyslautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 53
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Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihanke
Sivltk 29.06.2017 § 53 Ikäinstituutti, kirje (saap. 19.4.2017).
Kärkihanke Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi on käynnistynyt!
http://www.voimaavanhuuteen.fi/blog/voimaa-vanhuuteen-tutuksitavaksi-hanke-starttaa-2017/
Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on innostaa yli sata uutta
kuntaa ottamaan käyttöön Voimaa vanhuuteen –ohjelmassa hyväksi
todettuja terveysliikuntakäytäntöjä. Toimintakykyisempi
vanhusväestö tukee kunnan elinvoimaisuutta: sosiaali- ja
terveydenhuollon kustannukset vähenevät, ikäihmiset saavat lisää
osallistumismahdollisuuksia ja terveyserot kapenevat.
Hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi
• poikkisektorinen yhteistyömalli
• ikäihmisten liikuntaraati
• tehoharjoittelujakso kuntosalilla
• liikkumiskyvyn testaaminen
• vertaisohjauksen voimin toteutettu terveysliikunta mm.
pysäkkilenkki ja olohuonejumppa
Kohderyhmä on rajattu vähän liikkuviin, toimintakyvyltään jossain
määrin heikentyneisiin ja heikommassa sosioekonomisessa
asemassa olevien ikäihmisiin (75+), jotka eivät vielä ole
hoivapalvelujen piirissä.
Ikäinstituutti tarjoaa hankkeeseen ilmoittautuneille kunnille
maksutonta koulutusta, materiaaleja sekä yhdessä oppimista
alueellisissa seminaareissa ja verkossa. Kunnilla on jokaiseen
tarjolla olevaan koulutukseen 1-3 maksutonta paikkaa.
Ystävällisin terveisin, Liisa Paavola
Suunnittelija, TtM, Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi
-kärkihanke, puh 040 673 9787, liisa.paavola@ikainstituutti.fi
Oheismateriaalina hankkeen esittely. Lisätietoja hankkeen
Internet-sivuilta:
http://www.ikainstituutti.fi/karkihanke/ilmoittaudu-mukaan/
Alavieskan Viri ry:n toiminnanjohtaja puoltaa hankkeeseen
ilmoittautumista.
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta päättää, että
1. Alavieskan kunta ilmoittautuu mukaan Voimaa vanhuuteen tutuksi
ja tavaksi -kärkihankkeeseen.
2. Yhteyshenkilöiksi nimetään Alavieskan Viri ry:n toiminnanjohtaja
Mikko Männistö.
Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

ALAVIESKAN KUNTA
Sivistyslautakunta
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Liikuntapalvelusopimuksen arviointi
Sivltk 29.06.2017 § 54 Liikuntapalvelusopimus Alavieskan Viri ry:n kanssa on päivitetty
(svltk 25.5.2017, §40), oheismateriaalina. Sopimus on voimassa
toistaiseksi.
Osana sopimusta on sovittu vuosittaisesta arvioinnista, hinnan
indeksitarkistuksesta, mahdollisista painopisteiden valinnasta ja
erillisrahoitusta vaativista kehittämiskohteista. Arviointikeskustelu
käydään sivistyslautakunnan ja Alavieskan Viri ry:n välillä.
Alustavasti arviointipalaveria on suunniteltu pidettäväksi elokuussa
2017, hyvissä ajoin ennen vuoden 2018 talousarviovalmistelua.
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi ja valtuuttaa hallinto- ja
sivistysjohtajan valmistelemaan vuosittaiset palaverit.
Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

ALAVIESKAN KUNTA
Sivistyslautakunta
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§ 55
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Viranhaltijapäätökset
Sivltk 29.06.2017 § 55 Hallinto- ja sivistysjohtajan, kirjastotoimenjohtajan, yhtenäiskoulun
rehtorin ja päiväkodinjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta
16.5.2017-26.6.2017 ovat nähtävillä kokouksessa.
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta merkitsee seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi
ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväkseen:
1. kirjastotoimenjohtaja ajalta 16.5.2017-26.6.2017
2. yhtenäiskoulun rehtori ajalta 16.5.2017-26.6.2017
3. päiväkodinjohtaja ajalta 16.5.2017-26.6.2017

Puheenjohtaja:

Sivistyslautakunta merkitsee seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi
ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväkseen:
4. hallinto- ja sivistysjohtaja ajalta 16.5.2017-26.6.2017

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

ALAVIESKAN KUNTA
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§ 56

29.06.2017

Muut asiat
Sivltk 29.06.2017 § 56 Todetaan mahdolliset muut asiat.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ei muita asioita.
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Tiedoksiannot
Sivltk 29.06.2017 § 57 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Päätös 6.6.2017. Valtionavustuksen
hakeminen esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin
toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen
liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja
opetusryhmäkoon pienentämiseen. Saatu avustus 17 000 euroa
(70% hankkeen kokonaismenoista).
2. Opetushallitus. Päätös 18.5.2017. Koulun kerhotoiminnan
tukeminen. Saatu avustus 5 000€ (70% hankkeen
kokonaismenoista).
3. Opetus- ja kulttuuriministeriö/Aluehallintovirasto. Päätös 7.6.2017.
Valtionavustukset hallitusohjelman (2015) kärkihankkeen ”Uudet
oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin”
toimenpiteen ”Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva koulu
-hanke valtakunnalliseksi” toimeenpanoon lukuvuodelle 2017 - 2018.
Saatu avustus 5 000 € (50% hankkeen kokonaismenoista).
Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pykälä(t) 41-57
Sivu
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
pykälät 41-43, 54-57
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134§:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
pykälät 44-53
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaatimusOikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, millaista oikaisua
aika ja
vaaditaan ja millä perusteella. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
vaatimuksen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava.
sisältö
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Alavieskan sivistyslautakunta
Pappilantie 1, 85200 Alavieska

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on oikeus tehdä kunnallisvalitus.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Tiedoksisaanti

Pykälät 44-53

käyntiosoite
Isokatu 4, 3.krs
90100 Oulu
Valitusaika 30 päivää
Valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Kaavan tai rakennusjärjestyksen
hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on
kuntalain 140 §:n nojalla asetettu yleisesti nähtäville.

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä: 5.7.2017 klo 9-15
Valituskirja

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan
muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi ja
muutosvaatimuksen perusteet. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirja. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjaan 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.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 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
Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle,
vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite
Lisätietoja

Pykälät
Pykälät

Tuomioistuinmaksulain 11.12.2015/1455 nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa
kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (1.1.2016 lukien 250 euroa).

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

