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SAAPUVILLA OLLEET
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(ja merkintä siitä, kuka
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Pietikäinen Susanna
Tapio Sinikka
Kniivilä Soili
Försti Sanna
Heinilä Mimmi
Mäki-Rammo Mirva

johtava rehtori, esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
khall:n edustaja
nuorisovaltuuston edustaja
khall:n puheenjohtaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

48-51

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Juha Ahoketo

Soili Kniivilä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa 3.9.2021
Allekirjoitus

Katri Soisalo
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Pasi Myllyniemi

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi perjantaina 3.9.2021 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

johtava rehtori

Susanna Pietikäinen
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Kokouspäivämäärä

Sivistyslautakunta

2.9.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Sivltk 48 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
----------

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Sivltk 49 §
Sivistyslautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi lautakunnan
kokouksissa erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa pöytäkirjan
nähtävänä oloaikaa.

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Soisalo ja Pasi Myllyniemi.
---------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET JA TOIMIVALLAN DELEGOINTI
Sivltk 50 §
Isonkyrön kunnan 11.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön § 33 kohdan 10 mukaan sivistyslautakunta päättää koulukuljetuksissa noudatettavista yleisistä periaatteista, koulukuljetuksista ja kuljetussopimuksista. Näihin voidaan tulkita kuuluvan
esimerkiksi kuljetusreititykset, omavastuut ja muut laajemmat kysymykset.
Hallintosäännön 27 § mukaisesti sivistyslautakunta voi delegoida päätösvaltaansa
alaisilleen viranhaltijoille.
Perusopetuslain 32 § mukaan, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan
koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä
pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan
esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai
varhaiskasvatukseen. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu
matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomion ottaen muodostuu oppilaalle liian
vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on
oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.
Matka-aika saa olla odotuksineen päivässä enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään
kolme tuntia.
Jos oppilas otetaan muuhun kuin ensisijaiseen kouluun, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tähän saakka on noudatettu sivistyslautakunnan 17.2.2010 § 18 päättämiä seuraavia koulukuljetusten yleisiä periaatteita:
-

pitää voimassa nykyiset koulukuljetusten runkoreitit. Vöyrin suuntaan tapahtuvat
kuljetukset pyritään nivomaan yhteen olemassa oleviin reitteihin mahdollisimman
tehokkaasti ja ilman kohtuuttomia odotusaikoja.

-

Maksuttoman kuljetuksen kilometriraja 0-2 -luokkalaisella on vähintään 3,0 km ja
ylemmillä luokilla vähintään 5,0 km.

-

Oppilaan huoltajalla on mahdollisuus pyytää omavastuullista kuljetusta, mikäli
maksuttoman kuljetuksen ehdot eivät täyty.
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-

Kuljetukseen voidaan hyväksyä vain, mikäli autossa on tilaa eikä kuljetus edellytä normaalilta reitiltä poikkeamista. Oppilaan huoltaja neuvottelee liikennöitsijän
kanssa kuljetustarpeeseen ja -matkaan nähden kohtuullisesta omavastuuosuudesta.

-

Kuljetusreittien varrelle määritellään turvalliset pysähtymispaikat, joihin kävelymatka oppilaan kotitien päästä voi olla olosuhteet ja oppilaan ikä huomioiden
enintään 3 kilometriä.

Sivistyslautakunta on 11.2.2021 § 11 määrittänyt periaatteet, joiden toteutuessa
markkinaehtoista henkilöliikennettä voidaan käyttää. Markkinaehtoista henkilöliikennettä voivat käyttää kaikki kuntalaiset. Alle 12 -vuotiaiden (alle 6km:n matka) päivähinta on 3,40€/päivä sis. meno-paluu ja 44 matkan lippunippuna ostettuna hinta on
2,90€/päivä.
Edellä mainittujen kriteerien täytyttyä lukuvuoden 2021 alusta Isonkyrön sivistyspalvelut käyttävät koulukuljetuksissa Isossakyrössä toimivaa markkinaehtoista henkilöliikennettä. Liikennöitsijän kanssa tehdyn sopimuksen mahdollistamana on neuvoteltu vähäisiä reittimuutoksia matka-aikojen lyhentämiseksi ilman kustannusten nousua.
Isonkyrön kunnan Talousarvion toimeenpano-ohjeissa vuodelle 2021 on määritetty,
että ”Talousarviovuoden aikana ei saa aloittaa uusia toimintoja, jotka eivät sisälly
hyväksyttyyn talousarvioon. Talousarvioon sisältymätöntä palvelutason nostoa tai
palvelujen laajentamista ei myöskään tule tehdä, mikäli se aiheuttaa kokonaiskustannusten nousua.”
Isonkyrön kunnassa on käytössä Koululiitu -ohjelma, jossa koulumatkan vaarallisuutta tarkastellaan värikoodien avulla ja jota voidaan suositusluontoisesti käyttää
apuna koulutien vaarallisuuden arvioinnissa. Ohjelman mukaan Isossakyrössä ei ole
vaarallisia teitä kuin 0-3. luokkalaisille. Ohjelman antamien tietojen lisäksi tulee arvioida paikalliset olosuhteet.
Lisätietoja: johtava rehtori, puh.0500 560 363

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää
1) että koulukuljetuksen yleiset periaatteet 1.9.2021 alkaen ovat
a) maksuttoman koulukuljetuksen kilometriraja 0-3 -luokkalaisilla on vähintään
kolme kilometriä ja 4-9 -luokkalaisilla vähintään viisi kilometriä.
b) kuljetusreittien varrelle määritellään turvalliset pysähtymispaikat, joihin kävelymatka oppilaan kotitien päästä voi olla olosuhteet ja oppilaan ikä huomioiden 0-3 -luokkalaisilla enintään 1,5 kilometriä ja 4-9 -luokkalaisilla enintään kolme kilometriä.
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c) edellä mainittujen kriteerien lisäksi; vaikka Koululiitu-ohjelman mukaan
Isossakyrössä ei ole vaarallisia teitä kuin 0-3. luokkalaisille, maksuton koulukuljetus voidaan hakemuksesta myöntää lukuvuosille 2021-22, 2022-23,
2023-24 marras-, joulu-, tammi- ja helmikuuksi myös niille 4-6 -luokkalaisille
oppilaille, joiden koulumatkalla on 3. luokkalaisille vaarallinen tieosuus ja
joiden koulumatka on vähintään 3 km.
2) että johtava rehtori päättää
a) maksuttomasta koulukyydin myöntämisestä em. koulukuljetusten yleisten
periaatteiden mukaisesti
b) koulukyytien vähäisistä muutoksista tai lisäyksistä, esim. oppilaan koulukuljetukset sairauden takia. Tällaisen hankinnan arvo saa olla enintään hankintaohjeen vähäisen hankinnan arvoinen eli alle 5000 €/vuosi.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa Pasi Myllyniemi teki ehdotuksen, että esittelijän ehdotuksen
lisäksi sivistyslautakunta valtuuttaa johtavan rehtorin hankkimaan kilpailutuksella
uuden kuljetuksen klo 14:30, joka ajetaan välillä Koulukeskus-Petsamontie. Neuvotellaan kuitenkin ensin nykyisen liikennöitsijän kanssa tämän reitin muutoksista ja toteutetaan ne, mikäli ne saadaan ilman lisäkustannuksia.
PÄÄTÖS:

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä johtavan rehtorin ehdotuksen sillä
muutoksella, että myönnetään oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen lukuvuosille
2021-22, 2022-23, 2023-24 myös niille 4-9 -luokkalaisille oppilaille, joiden koulumatkalla on 3. luokkalaisille vaarallinen tieosuus ja joiden koulumatka on vähintään 3
km. Perustellusta syystä kuljetusta voi anoa erillisellä hakemuksella, johon tulee liittää sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto.
Lisäksi sivistyslautakunta valtuutti johtavan rehtorin hankkimaan kilpailutuksella uuden kuljetuksen klo 14:30, joka ajetaan välillä Koulukeskus-Petsamontie. Neuvotellaan kuitenkin ensin nykyisen liikennöitsijän kanssa tämän reitin muutoksista ja toteutetaan ne, mikäli ne saadaan ilman lisäkustannuksia.
___________
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Sivltk § 51
1.

Sivistyspalveluiden tunnusluvut ja tavoitteet aj. 1.1.-30.6.2021, liite 1

2.

Aloite, Anna-Liisa Punkari

3.

Kirje sivistyslautakunnan jäsenelle, Teija Mantere

4.

Vetoomus sivistyslautakunnalle, perheet Buck, Konttas, Partanen, Perkiö ja
Tiilikka

Lisätietoja: johtava rehtori, puh.0500 560 363

JOHTAVAN REHTORIN
EHDOTUS: Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi.
________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 50
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten
kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön sivistyslautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: sivistys@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 48, 49, 51
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 50
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