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ASIAT

§§ 1-10

POYTÅKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantoimistolla 15.2.2021.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aune Paananen ja Jarkko Leinonen.

(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja
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Pöytäkirjan pitäjä
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Saara Koskinen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika
Keitele, 15.2.2021
Pöytäkirja on tarkastettu ja to- Allekirjoitukset
dettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu
nimikirjaimillamme
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
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Ville Ahonen
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Aune Paananen
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Jarkko Leinonen
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARSINAISTEN KOKOUSTEN PITÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Sivistysltk
1 §

Keiteleen kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan lautakunta päättää
kokoustensa ajan ja paikan, joista ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa on voimassa. Hallintosäännön 123
§:n mukaan kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen.
Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos
asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asia käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.
Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.
Kunnan jäsenen ja Kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Kunnan hallintosäännön 143 §:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä toimielimen päättämänä aikana 'ja paikassa siten kuin siitä
vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.
Vuonna 2020 sivistyslautakunnan kokoukset on pidetty pääsääntöisesti
torstaisin klo 17.00.
(Valm. sj VA)

Esitys:

Sivistyslautakunnan vuoden 2021 kokoukset pidetään pääsääntöisesti
torstaisin klo 17.00 alkaen Nilakan yhtenäiskoulun tiloissa ja niihin on
mahdollista osallistua etäyhteydellä.
Alustavasti vuoden 2021 kevään kokouspäiviksi varataan:
23.3.2021 HUOM! TIISTAI (avustukset, virat, koulun työpäivät)
27.4.2021 HUOM! TIISTAI (Q1)
10.6.2021 (lukuvuoden arviointi)
Sivistyslautakunta pyrkii sähköiseen kokouskäytäntöön, jolloin kokouskutsu ja esityslista jaetaan sivistyslautakunnan jäsenille ja muille kokouksessa läsnäolo-oikeutetuille pilvipalvelun kautta. Kaikille jäsenille
on järjestetty Keiteleen kunnan keitele.fi -sähköpostiosoite.
Lisäksi on mahdollisuus uuden asiakirjojen työnkulkuohjelmiston Thereforen käyttöön.
Lautakunnan jäsenet huolehtivat itse varajäsenen kutsumisesta tilalleen
ja materiaalien toimittamisesta hänelle, elleivät itse voi osallistua kokoukseen. Kun lautakunnan jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin
asiaa, hän kutsuu itse varajäsenen sitä asiaa käsittelemään.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

~
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARSINAISTEN KOKOUSTEN PITÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN ...
Kokouksista laadittu pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina, ellei kokouksessa erikseen muuta sovita. Pöytäkirja pidetään
nähtävänä keskustoimistossa tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä.
(Esitt. sj VA)
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:

Pöytä kirja nta rkastajie n n imikirja i met:

Sivistysjohtaja Ville Ahonen
040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi
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VUODEN 2021 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SEKÄ KÄYTTÖSUUNNITELMAN JA HANKINTAVALTUUKSIEN HYVÄKSYMINEN
Sivistysltk

2§

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 29.10.2020 sivistystoimen
vuoden 2021 talousarvioehdotuksen. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2020 Keiteleen kunnan talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2021-2023. Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.1.2021
antanut hallintokunnille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ( oheismateriaali).
Talousarvion tultua hyväksytyksi hallintokuntien tulee laatia käyttösuunnitelmat. Valtuustossa talousarvio on hyväksytty tulosaluetasolla. Tulosaluetasolla on myös määritelty toimielimille tavoitteet, joiden mukaisesti
käyttösuunnitelma tulee laatia. Toimielin vahvistaa talousarvion kustannuspaikkatasolla helmikuun loppuun mennessä.
- Hallintosäännön mukaan toimielin päättää toimintaansa liittyvistä hankinnoista talousarvion ja -suunnitelman mukaan kunnanhallituksen määrittelemissä rajoissa. Toimielin päättää hankinnasta, mikäli erillishankinnan tai sopimuksen veroton arvo ylittää 30 000 euroa.
Kansalaisopiston Tossavaisenkulman tilan vuokra 9 960 € kirjataan jatkossa kansalaisopiston kustannuspaikalle. Määräraha on varattu talousarviossa teknisen huollon palveluihin Tossavaisenkulma Oy:lle. Kotikuntakorvausmenot 29 191 € puuttuvat sivistystoimiston kustannuspaikalta.
Tätä tietoa ei ollut saatavilla talousarviota laadittaessa.
Ehdotus sivistyslautakunnan talousarvion 2021 käyttösuunnitelmaksi
liitteenä 1.
(Valm. sj VA)

Esitys:

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2021
tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy sivistyslautakunnan vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen 1 mukaisena.
Samalla lautakunta päättää, että vuonna 2021 kustannuspaikan vastuuhenkilö yksikkönsä osalta päättää erillishankinnoista hyväksytyn talousarvion/käyttösuunnitelman puitteissa mikäli hankinnan tai sopimuksen
veroton arvo on enintään 30 000 euroa. Toimialan yhteishankintojen ostopaikoista päättää sivistysjohtaja, mikäli hankinnan tai sopimuksen veroton arvo on enintään 30 000 euroa.
(Esitt. sj VA)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Sivistysjohtaja Ville Ahonen
040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi

Pöytä kirja ntarkastajien ni mikirja i met:
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SIVISTYSTOIMEN LASKUJEN JA MUIDEN TULO- JA MENOTOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT
1.3.2021 ALKAEN
Sivistysltk

3§

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan laskujen ja muiden tositteiden tilimerkintöihin ja arvonlisäveronlain
mukaisiin laskumerkintävaatimuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Asiatarkastajan tulee varmistaa laskun aiheellisuus sekä dokumentoida
kommenttina järjestelmään laskun peruste. Laskujen hyväksyjien tulee
kiinnittää erityistä huomiota matkalaskujen oikeellisuuteen.
Kunnan hallintosäännön mukaan;
lautakunta toimialallaan määrää laskujen ja muiden tulo- ja menotositteiden hyväksyjät sekä heidän varahenkilönsä (24 §)
lautakunta määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan (22 §)
Liitteenä 2 ehdotus sivistystoimen tositteiden hyväksyjiksi ja asiatarkastajiksi 1.3.2021 alkaen.
(Valm. sj VA)

Esitys:

Sivistyslautakunta määrää 1.3.2021 alkaen sivistystoimen laskujen ja
muiden meno- ja tulotositteiden hyväksyjät varahyväksyjät ja asiatarkastajat liitteen 2 mukaisesti.
Henkilökohtaiset viran hoitoon liittyvät laskut (matka-, koulutus- ja puhelinlaskut yms.) hyväksyy rehtorin ja sivistysjohtajan osalta hallintojohtaja
sekä kustannuspaikkojen vastuuhenkilöiden osalta sivistysjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallintojohtaja.
Muiden hyväksyjien estyneenä ollessa hallintojohtaja oikeutetaan hyväksymään kaikki sivistystoimea koskevat tositteet.
Milloin viranhaltijalle on annettu päätösvalta asiassa, hän allekirjoittaa
asiaa koskevan sopimuksen tai muun kunnan puolesta tehtävän sitoumuksen.
Valtuudet ovat voimassa vain kunkin oman vastuualueensa osalta vuosittain hyväksytyn talousarvion sekä käyttö- ja toimintasuunnitelman rajoissa.
(Esitt. sj VA)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:

Pöytä kirja nta rkastajie n ni m iki rja i met:

Sivistysjohtaja Ville Ahonen
040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Sivistysltk

4§

Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020 oheismateriaalina
OM A sekä tuloslaskelma OM B.
Sivistystoimen osalta talousarvion kulut ovat alittuneet n. 103 t€ ja tulot
alittuneet n. 40 t€. Kuluja säästyi mm. koulun etäopiskelun aikana koulukuljetuksista ja ateriapalveluista. Tulojen alitusta selittävät varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen perimättä jättäminen
kerona-aikana sekä kirjaston asunnon vuokratulon kirjaaminen muualle.
Psykologin palkkaukseen odotettiin yhteistoimintakorvauksia muilta kunnilta mutta palvelu järjestettiin ostopalveluna.
Teknisen huollon palvelut ylittyivät 6 t€. Vesi- ja jätevesikuluihin ( 19 t€)
sekä kiinteistöjen vakuutuksiin (7 t€) ei ollut varauduttu talousarviossa.
Nämä kulut sisältyivät aiemmin kohteiden kuluihin, jonka perusteella
teknisen huollon palveluihin talousarviossa varauduttiin.
Napin (25 t€) ja kansalaisopiston tilan (10 t€) vuokriin ei ollut varauduttu. Rahoituksella kustannetun investoinnin (koulun lämpöjärjestelmä
ja kirjaston katto) kulut olivat 23 t€; myöskään tähän ei ollut varauduttu.
Nuorisovaltuuston kommentit löytyvät täältä
(Valm. sj VA)

Esitys:

Lautakunta merkitsee sivistyslautakunnan vuoden 2020 toimintakertomuksen tietoonsa saatetuksi.
(Esitt. sj VA)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:

Pöytäkirja nta rkastajien nimi kirjaimet:

Sivistysjohtaja Ville Ahonen
040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi
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KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUSTEN VAHVISTAMINEN
VUODELLE 2021
Sivistysltk
5§

Lapselle on varhaiskasvatuslain 11 § 2 momentin (540/2018) mukaan
järjestettävä hoitopaikassa tarpeellinen ravinto.
Kunnan tulee hoitosuhteen alkaessa määritellä hoitosopimuksessa lapselle päivähoidossa tarjottavat ateriat. Lapselle tarjottavien aterioiden
määrä riippuu lapsen hoitoajoista. Hoitosopimuksen muutos saattaa
edellyttää myös aterioiden määrän tarkistamista.
Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle
korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (2020-2021) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti.
Kuntaliitto on keskustellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja Julkisen alan
Unioni JAU ry:n kanssa. Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. Suomen Kuntaliitto on antanut kunnille yleiskirjeellään 14/2020 suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2021.
Keiteleen kunnassa edellä mainittuja kustannuskorvauksia maksettiin
vuonna 2018 n. 11 000 euroa sekä 2019 n. 8 000 euroa, vuonna 2020
n. 2 990 euroa.
Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaiset kustannuskorvaukset korotetaan vuoden 2020 hinnoista vuoden 2019 toteutuneen, Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajahintaindeksin perusteella. Hintaindeksin vuosimuutoso/o on 1,02.
Korvausten tarkoitus on kattaa hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Työnantaja voi halutessaan korottaa suosituksen mukaisia tasoja, mikäli se katsoo kustannuskorvauksen tason olevan riittämätön.

Aamiainen/välipala/iltapala €
Lounas /päivällinen €
Muu korvaus €/päivä

v. 2019 maksettu

v. 2020 maksettu

KL 14/2020

alle kouluikäinen /koululainen

alle kouluikäinen /koululainen

alle kouluikäinen/koululainen

0,75 / 0,97

0,75 / 0,97

0,75 / 0,97

1,77/2,31
1,83 / 1,83

1,77/2,31
1,84/1,84

1,77 / 2,30
1,86 / 1,86

Nuorisovaltuuston kommentit löytyvät täältä
(Valm. vkj KT)

Pöytäkirja nta rkastajien n imiki rja i met:

KEITELEEN KUNTA
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1/2021
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./ ...
KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUSTEN VAHVISTAMINEN
VUODELLE 2021 ...

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää perhepäivähoidon kustannuskorvauksiksi
vuodelle 2021:

Aamiainen/välipala/iltapala €
Lounas /päivällinen €
Muu korvaus €/päivä

v. 2020 maksettu

KL 14/2020

alle kouluikäinen
/koululainen

alle kouluikäinen
/koululainen
0,75 / 0,97

1,77/2,31

(Esitt. sj VA)
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:

Pöytä kirja nta rkastajien nim ikirja i met:

Sivistysjohtaja Ville Ahonen
040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi
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RAUTAVAARAN KUNNAN LIITTYMINEN YLÄ-SAVON KIRJASTOVERKKOON
Sivistysltk
6§

Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven, Tervon, Vesannon ja Vieremän kuntien kirjastot
muodostavat Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakon. Lisäksi sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan 3.12.2020 Rautalammin kunnan kirjaston liittymisen Rutakko-verkkoon.
Rautavaaran hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan
16.12.2020 liittyä osaksi Ylä-Savon kirjastoverkkoa ja valtuuttanut hallintojohtajan tekemään sopimuksen.
Rutakon kirjastonjohtajien kokouksessa 29.10.2020 on keskusteltu asiasta ja kirjastonjohtajat suhtautuvat asiaan myönteisesti.
Uusien liittyjien ehtoina, että
• heidän tulee hyväksyä Rutakko-verkon yhteistyösopimus ja
säännöt
• liittyä seutukuljetusrinkiin
• he itse vastaavat liittymiskustannuksista.
Käytännössä uusien kirjastojen liittyminen näkyy Keiteleen kirjastolle
laajentuneina kokoelmina ja varausmahdollisuuksina asiakkaille. Liittymisen aikana kirjasto tulee olemaan kiinni noin viikon, jotta uudet kirjastojärjestelmät saadaan integroitua Rutakon kirjastojärjestelmään.
Kaikkien yhteistyöverkon kuntien tulee hyväksyä liittymispyyntö uusien
kuntien kohdalla. Keiteleen hallintosäännön 24 §:n mukaan lautakunta
päättää toimialaansa liittyvistä sopimuksista.
(Valm. kirj.joht. SK ja sj VA)

Esitys:

Keiteleen sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan Rautavaaran kunnan
kirjaston liittymisen Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoon.
(Esitt. sj VA)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:

Sivistysjohtaja Ville Ahonen
040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi

Pöytäkirja nta rkastajien nimikirja i met:

-~'
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11.2.2021

VALTUUSTOALOITE / NILAKAN YHTENÄISKOULUN VÄLIPALAKÄYTÄNTEET
K.hall.
21 § 18.1.2021

Keiteleen Keskustan valtuustoryhmä teki valtuuston kokouksessa
14.12.2020 seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: "Nilakan yhtenäiskoulun ruokailu on porrastettu siten, että ensimmäiset oppilaat tulevat
ruokailuun kymmenen jälkeen. Oppilaille tarjotaan välipala alkuiltapäivällä, välipalana on juurespala tai hedelmä. Koulupäivä jatkuu pisimmillään klo 15 saakka.
Välipala on niukka ja ainakin osalle oppilaista riittämätön, mikäli koulupäivä jatkuu kolmeen. Päivä jatkuu tätäkin pidemmälle kuljetusoppilailla
ja mikäli oppilas osallistuu välittömästi koulupäivän jälkeen jonkin kerhon toimintaan.
Valtuustoaloite: tulee selvittää, kuinka oppilaille olisi mahdollista tarjota
ravitsevampia, paremmin 'nälkää pitäviä' välipalavaihtoehtoja."
(Valm. hj. AK)

Esitys:

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi. (Esitt. kj. J-PR)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Sivistysltk

7§

Nilakan yhtenäiskoulun talousarviossa 2021 on varattu ateriapalveluun
114 375 euroa. Määräraha sisältää välipalasuoritteiden kustannusta
vuositasolla n. 7 300 €. Juures/hedelmävälipala on tarjolla päivittäin oppilaille, jotka jatkavat koulussa klo 13 jälkeen. Tällaisia oppilaita on n.
85 /pv, joten suoritteita olisi 16 150 /vuosi. Keittiön arvion mukaan välipaloja käytetään kuitenkin n. 8 000 kpl vuodessa. Välipala jaetaan oppilaille lounaan yhteydessä yläkoululaisille, alakoulun luokat hakevat iltapäivällä ruokalasta.
Oppilaskunnan ja ruokahuollon yhteisessä vuosittaisessa kokoontumisessa syksyllä 2020 tuli oppilailta valtuustoaloitteen mukainen viesti välipalojen laadusta.
Suoritteen hinta (ks. taulukko alla) on 3,06 € x oppilaan välipalan kerroin
0,3 = 0,92 €/suorite. Tällöin vuosikustannus nykyisellä mallilla ja kaikille
oikeutetuille oppilaille olisi 16 150 suor. x 0,92 €/suor = n. 14 t€.
L as k enna men va·-rtpa I a k ustannus /suorite muo d ostuu seuraavasti:

Kulu

Apip:n ja vakan
välipala

Hedelmä:
kerroin 0,3

Arvio leipä- yms.
välipala

0,78
0,62
0,13

0,34
0,46
0, 12

0,42
0,26
0, 11

1,53
24 710

0,92
14 858

0,79
12 759

Tarvikkeet
Henkilökulut
Muut

€/suor.
€/vuosi

Pöytä kirja nta rkastajien n i mikirja i met:
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VALTUUSTOALOITE / NILAKAN YHTENÄISKOULUN VÄLIPALAKÄYTÄNTEET ...
Henkilökulu leipävälipalassa sisältää juomalasien pesun (0,5 h/pv 8,40
€ => 8,40 € /85 suoritetta = 0, 10 €/suor) tai vastaavasti kertamukin hinta
olisi 0,02 €/ suorite.
Haasteena välipalan tarjoamisessa on mahdollinen ylimääräisten välipalojen hukka. Kuten hedelmävälipalojen kokemuksesta huomataan
vain puolet oppilaista ovat keskimäärin ottaneet välipalan. Hedelmävälipaloissa tähteeksi jääneitä on voitu kierrättää mutta voileipätyyppisissä
näin ei voida tehdä.
Koronarajoitusten aikana välipalatarjoilu noin 85 oppilaalle klo 13 aikaan
on aikataulullisesti mahdotonta.
Nuorisovaltuuston kommentit löytyvät täältä
(Valm. sj VA ja rhp RH)
Esitys:

Asiaa valmistellaan yhdessä oppilaskunnan ja keittiön kanssa ja uusi
käytäntö otetaan käyttöön, kun koronatilanne sen sallii.
(Esitt. sj VA)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot: Sivistysjohtaja Ville Ahonen
040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi

Pöytäkirja nta rkastajien nim ikirja imet:
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1/2021
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TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT
Sivistysltk
9§
Esitys:

Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiat:
- Vesannon kunta 11.12.2020: Koulunuorisotyöntekijän valinta
- OKM 4.1.2021: Oppivelvollisuuden laajentaminen perusopetuksen järjestäjien kannalta
- AVI 4.1.2021: Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman toteuttaminen
- K.hall. 18.1.2021: Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohje
- K.hall.18.1.2021: Täyttöluvat SIV 97 ja 119 sekä valtuustoaloite
- OKM 27.1.2021: Perusopetuksen poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä
koskeva lainsäädäntö kevätlukukaudella 2021
- Keitele toimii SavoGrown alueen kuntien yhteisen ohjaushankkeen
"Ohjauksella Omalle Polulle" (hakemus jätetty 29.1.2021) hallinnoijana
(Esitt. sj VA)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot:

Pöytä ki rjanta rkastajien nimi kirjaimet:

Sivistysjohtaja Ville Ahonen
040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi

PÖYTÄKIRJA
11.2.2021

KEITELEEN KUNTA

Sivistyslautakunta

1/2021
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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET/ SIIRTÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Sivistysltk
10 §

Sivistyslautakunnalle on toimitettu tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Sivistysjohtaja Ville Ahosen päätökset:
- He13/2020 Päätös työlomasta SIV 119
- He14/2020 Päätös täyttöluvan hakemisesta vakanssiin SIV 119
- He15/2020 Tuntiopettajan SIV 22 (LITT) sijaisen valinta
aj. 7.1.-6.6.2021
- He1/2021 Koulunkäynninohjaajan SIV 37 sijaisen valinta
aj. 22.1.-6.6.2021
- He2/2021 Tuntiopettaja (FYKEMA) va täyttö aj. 1.2.-6.6.2021
- Ta 1 /2021 Hankintapäätös kirjastojärjestelmästä
- He3/2021 Päätös työlomasta SIV 119 (varhaiskasvatuksen opettaja)
- He4/2021 Valintapäätös SIV 119 sijaisuus 8.2.-31.12.2021
- He5/2021 Puupolun opinnäytetyöntekijän valinta
Rehtori Ville Ahosen päätökset:

Kirjastonjohtaja Soile Kokkosen päätökset:
- 22.1.2021 Poikkeus kirjaston asiakaspalveluajoissa 9.2.2021
Varhaiskasyatusjohtaja Kirsi Tuonosen päätökset:

(Valm. ps EK)
Esitys:

Sivistyslautakunta merkitsee em. viranhaltijoiden päätökset tietoonsa
saatetuksi.
Samalla sivistyslautakunta päättää, ettei se ota edellä mainituissa viranhaltijapäätöksissä mahdollisesti otto-oikeuden piirissä olevia asioita käsiteltäväkseen.
(Esitt. sj VA)

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Lisätiedot: Sivistysjohtaja Ville Ahonen
040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi

Pöytä kirja nta rkastajie n n imi kirjaimet:

KEITELEEN KUNTA
Sivistyslautakunta

PÖYTÄKIRJA

1/2021

11.2.2021

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Asiat

Pykälät: 1, 2, 3, 5, 6

Oikaisuvaatimusviranomainen

Keiteleen kunnan sivistyslautakunta
Laituritie 1, PL 14, 72601 Keitele
Sähköposti: keitele@keitele.fi
Fax: 017 273 1099

Sivu
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Pykälä 8, muutoksenhakuaika 14 päivää tiedoksisaannista:
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Maaherrankatu 16, PL 50, 50101 Mikkeli (1.3.2021 alkaen PL 2, 13035 AVI)
Sähköposti: kirjaamo.ita@avi.fi

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
•
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
•
kunnanjäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kunnallisvalituksen alaisista asioista 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista ja hallintovalituksen alaisista asioista 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Keiteleen kuntaan viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
(7) kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•
päätös, johon haetaan oikaisua
•
se, millaista oikaisua vaaditaan
•
millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan rnvös sähköpostiosoite.

MUUTOKSEN
HAKUKIELTO

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta (Kuntalaki 136 §).
Pykälät: 4, 7, 9, 10
Hallintolainkäyttöl 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Pöytäkirja nta rkastajie n n imikirja i met:
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VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kiriallisella valituksella.

Valitusviranomainen

Itä-Suomen hallinto-oikeus
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Minna Canthinkatu 64, PL 1744, 70101 Kuopio
Puh. 029 564 2502, Fax 029 564 2501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
httos://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Asiat
Kunnallisvalitus, pykälät: -Hallintovalitus, pykälät: --

Valitusoikeus

Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite la postlosolte, sähköposti, telefax
Pvkälät -Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka
on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta
valittamalla mvös se, iolla on lain mukaan valitusoikeus asiassa.
Valitus on tehtävä 14/30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon.

Valitus perusteet

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Hallintovalituksen saa tehdä erityislainsäädännön mukaisesta päätöksestä, jolla asia on ratkaistu
tai jätetty tutkimatta. Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista. (HLainkäyttöL 5 §)

Valituksen
muoto ja sisältö

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan oäättymistä.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
•
päätös, johon haetaan muutosta
•
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
•
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valitukseen on liitettävä:
•
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
•
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
•
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 701/1993.

Pöytäkirja nta rkastajie n n imiki rja i met:

