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Sivu 22
Nro 3/2019

Ma 6.5.2019 klo 18.00 Koivupuhdon koulu
Jäsenet:
Jukkola Paula, pj.
Saukko Piia, vpj.
Hiitola Olli-Pekka
Rautio Janne
Röyttä Arja
Takaeilola Raimo
Tanska Sanna

paikalla: Varajäsenet:
Jalonen Anna-Maija
Saukko Ulla
Myllylä Heikki
Rautio Eila
Majava Mari
Saukko Raimo
Saukko Hannele

Muut saapuvilla olleet:
Jokela Kari, kunnanjohtaja
Nivala Esko, khall.pj.
Aunio Tanja, khall.ed.
Alin-Biari Musafiri Tuula kirjastosihteeri, esittelijä
Ylikulju Jari, sivistystoimenjohtaja, esittelijä
Nokela Ebba, toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Oona Jukkola , nuorisovaltuuston edustaja
Hanna Saukko, nuorisovaltuuston edustaja

paikalla:
-

paikalla:

________________________________________________________________________________________________________
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
________________________________________________________________________________________________________
ASIAT
PYKÄLÄT: 17 - 22
SIVUT: 22 - 30
________________________________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
Merijärven koulutoimisto heti kokouksen jälkeen 6.5.2019.
TARKASTUSTAPA
tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkistamisesta.
________________________________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Paula Jukkola
Ebba Nokela
________________________________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Merijärvi
/
2019.
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme.
________________________________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Merijärvi

Pöytäkirjanpitäjä

Merijärven kunta
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
6.5.2019
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3/2019
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KOULUKULJETUSPÄÄTÖS AJALLE 12.8.2019 – 5.6.2021
Siv.ltk. 17 § Merijärven sivistyslautakunta on järjestänyt koululaisten kuljetuksia koskevan tarjouskilpailun ajalle 12.8.2019 – 5.6.2021. Lisäksi on mahdollisuus neuvotella optiovuodesta
tarjouskilpailun voittajan kanssa.
Tarjouskilpailu kosketti taksikuljetuksia, koska Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut voimassa olevat linja-autovuorot (reitti: Oulainen – Kalapudas – Pahkasalo – Ylipää –
Pyhänkoski – Merijärven keskusta) koululle klo 8.25 tuleva ja samoin koululta klo 14.35
takaisin lähtevän vuoro. Lisäksi on Oulaisten Liikenteen liikennöintisopimus reitille Kalajoki
– Merijärvi klo 8.20 koululle ja takaisin klo 14.30.
Ilmoitus on ollut HILMASSA, kunnan verkkosivuilla ja kunnan virallisella ilmoitustaululla.
Tarjouspyyntöasiakirjapyyntöjä ei ole tullut, mutta ne on ollut mahdollista tulostaa
HILMA:sta.
Tarjousten jättöaika päättyi 15.4.2019 klo 11.00. Määräaikaan mennessä jätti tarjouksen
ainoastaan Merijärven Taksipalvelu Avoin yhtiö.
Merijärven Taksipalvelun tarjous koski kaikkia tarjouspyynnössä esitettyjä reittejä. Nykyisiin
kolmatta lukuvuotta käytössä oleviin hintoihin on tullut noin 4 %:n korotus.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Merijärven Taksipalvelun jättämän tarjouksen koskien
koulukuljetuksia ajalle 12.8.2019 – 5.6.2021. Mahdollisesta optiovuoden käyttämisestä
tehdään päätös erikseen myöhemmin.

Sivistyslautakunta:
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Merijärven kunta
Sivistyslautakunta

Kokouspäivä
6.5.2019

Pöytäkirjan nro
3/2019

Sivu
24

KYYTIANOMUS (LIITE)
Siv.ltk. 18 § Kolmen perheen vanhemmat ovat toimittaneet sivistyslautakunnalle hakemuksen
maksuttomasta koulukyydistä lapsilleen esikoulun ja 1.luokan ajaksi. Hakemus on liitteenä.
Yksi perheistä (Saukko) asuu Oulaistentien varrella ja kaksi (Tanska ja Pitkälä) Oulaisten
tieltä lähtevän Marjamaantien varrella. Kaikkien koulumatka on alle 3 kilometriä, mikä on
Merijärven kunnan määrittelemä kilometriraja luokkien 0-3 oppilaiden kuljetuksille.
Vanhemmat hakevat maksutonta koulukyytiä viitaten Perusopetuslain 32. pykälän 1
momentin kohtaan: ”Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus
maksuttomaan koulukuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja
muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai
vaaralliseksi.”
Hakemuksessaan vanhemmat katsovat Oulaistentien turvattomaksi esikoululaiselle ja
ekaluokkalaiselle seuraavin perustein:
- Oulaistentien nopeusrajoitus on ko. perheen lasten koulumatkalla osin 80 km/h
- tiellä liikkuu paljon raskasta liikennettä
- näkyvyys tiellä on kouluun mennessä heikko, sillä tien iso ylämäki peittää autoilijoiden
näkyvyyden
- tiellä ei ole valaistusta
- Oulaisten tieltä Merijärventielle oikaiseva Pajatie on huonosti jäsennetty
- koulumatkan varrella on vaarallisia tienylityksiä
Vanhemmat toivovat avointa tietoa siitä, millaisin perustein koulumatka nähdään
Merijärvellä turvalliseksi tai vaaralliseksi. He toivovat koulumatkojen vaarallisuuden
arviointiin yhdenvertaista toimintamallia, esimerkiksi Koululiitu-ohjelmaa. Vanhemmat ovat
huolissaan Oulaisten tien turvallisuuden lisäksi myös Kalajoentien ja Pyhänkoskentien
turvallisuudesta.
Hakemuksen tehneistä perheistä tulee lähivuosina uusia esikoululaisia kymmenkunta. Perheet
kertovat hakemuksessaan harkitsevansa lastensa sijoittamista Oulaisten Petäjäskosken koululle,
mikäli Merijärven kunta ei myönnä heidän hakemuksensa mukaisesti maksutonta
koulukuljetusta.
Sivistyslautakunta käsitteli koululaisten liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita edellisessä
kokouksessaan 15.4.2019 (§ 15). Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
ELY-keskukselle seuraavat toimenpide-esitykset liikenneturvallisuuden parantamiseksi:
1. Oulaistentien 60 km/h nopeusrajoituksen jatkaminen Marjamaantiestä jonkin matkaa
Oulaisiin päin vähintään koulun lukuvuoden ajaksi.
2. Kalajoentien 60 km/h nopeusrajoituksen jatkaminen Uitontiestä jonkin matkaa Kalajoelle
päin vähintään koulun lukuvuoden ajaksi.
3. Oulaistentien valaistuksen jatkaminen pidemmälle Oulaisten suuntaan.
4. Kalajoentien valaistuksen jatkaminen pidemmälle Kalajoen suuntaan.
5. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Keltamaantie -Merijärventien risteys tai
vähintään välille Marjamaantie - Merijärventien risteys.
6. Kevyen liikenteen rakentaminen välille Merijärventien risteys-Vanhatien risteys.
7. Vanhatien leventäminen välillä Kalajoentie-Seurantie.
8. Vanhatien talvikunnossapidon parantaminen.
9. Pajatien rakenteellinen jäsentäminen huoltoaseman ja paloaseman kohdalla.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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Em. toimista 60 km/h nopeusrajoitusalueen jatkaminen tulisi toteuttaa ensi tilassa.
Esitetyt toimenpiteet edistäisivät merkittävällä tavalla liikenneturvallisuutta niin koululaisten
kuin muiden tiellä liikkujien osalta ja omalta osaltaan myös lisäisivät kunnan viihtyisyyttä ja
vetovoimaa.
Kuntaan on juuri hankittu kyydityshakemuksessakin mainittu Koululiitukartat. Seuraava teksti
on lainaus Koululiitu-ohjelman sivuilta: ”Koululiitu näyttää kartalla eri värein reittien
turvattomuuden eri ikäisille kulkijoille. Ohjelman antama tulos perustuu riskilukuihin, jotka
ohjelma laskee mm. tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella. Tieosien riskiluvuille on
määritelty hankkeen ohjausryhmässä suositukset. Suositukset perustuvat
asiantuntijahaastatteluun ja keskiarvoon kuntien käytännöistä, joita on pyöristetty hieman
alaspäin. Riskiluvut perustuvat maanteiden osalta tierekisteristä saatavaan tietoon.
Tierekisteriin ei ole mahdollista sisällyttää kaikkia paikallisia ongelmia. Mm. sesonkiluonteista
liikennettä tai poikkeuksellisen huonoja näkemäkohtia ei tierekisteritiedoista saada.
Turvallinen liikkuminen edellyttää valppautta. Koska liikenteessä on aina vaaroja, Koululiidun
suosituksissa ei määritellä yhtään tieosaa turvalliseksi, vaan periaatteena on turvattomien
tieosien osoittaminen. Koulukuljetustarpeen arvioinnissa tarvitaan ohjelman antaman tuloksen
lisäksi edelleen paikallistuntemusta arvioitavasta tiestöstä ja nopeasti muuttuvista olosuhteista
sekä tietoa koululaisten yksilöllisistä valmiuksista.” Koululiidusta lisää osoitteessa
www.koululiitu.fi.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää myöntää maksuttoman koulukuljetuksen Oulaistentien, Kalajoentien
ja Alavieskan tien varsilla asuville 0-1-luokkien oppilaille, joiden koulumatka on vähintään 2
km. Päätös astuu voimaan lukuvuoden 2019-2020 alusta lähtien. Perusteluna päätökselle on
Koululiitukarttojen antamat suositukset ja paikallisesti tehty arviointi ko. teiden
turvallisuudesta.

Sivistyslautakunta:
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MÄÄRÄAIKAISEN RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÄMINEN (LIITE)
Siv.ltk. 19 § Ruokapalveluyksikön ravitsemistyöntekijä jää eläkkeelle 1.8.2019 ja pitää kertyneet lomansa
sitä ennen. Ruokapalveluun tarvitaan uusi työntekijä. Sivistyslautakunta haki
kunnanhallitukselta lupaa toimen määräaikaiseen täyttämiseen 21.5.2019-31.7.2020.
Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan kokouksessaan 26.3.2019 (§ 25). Määräaikaisuuden
perusteena on uuden esikoulu- päiväkodin tukipalvelujen organisoinnin keskeneräisyys.
Rakennus otetaan käyttöön 1.8.2020.
Määräaikaisen ravitsemistyöntekijän toimi on ollut haettavana kunnan verkkosivuilla,
virallisella ilmoitustaululla sekä MOL:in sivuilla.
Toimeen valittava ravitsemistyöntekijä työskentelee ruokapalveluyksikössä, jonka työntekijät
työskentelevät sekä Koivupuhdon koululla että Salmenrannan palvelukeskuksessa. Työ on
jaksotyötä, johon sisältyy myös viikonlopputöitä työvuorolistan mukaisesti Salmenrannan
palvelukeskuksessa. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- sekä yhteistyötaitoja ja omaaloitteisuutta sekä kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin.
Toimen pätevyysvaatimuksena on alan koulutus ja voimassa oleva hygieniapassi. Tehtävä
täytetään osa-aikaisena 21.5.2019 – 31.7.2019 (19 h/vk), kokoaikainen 1.8.2019 – 31.7.2020.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Valinnassa noudatetaan neljän kuukauden
koeaikaa.
Avoimeen toimeen oli 4 hakijaa, joista Mari Majava ja Pirjo Sorri on kutsuttu haastatteluun
to 2.5. Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja, ruokapalveluesimies ja
sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Päätösesitys toimeen valittavasta tehdään kokouksessa.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta tekee päätöksen ravitsemistyöntekijän toimeen valittavasta henkilöstä
sivistystoimenjohtajan kokouksessa antaman esityksen mukaisesti.

Sivistyslautakunta:
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KOULUN RUOKALISTAN HYVÄKSYMINEN SYYSLUKUKAUDELLE 2019 (LIITE)
Siv.ltk. 20 § Ruokapalveluesimies Tuula Sievilä on laatinut liitteenä olevan koulun ruokalistan
syyslukukaudelle 2019. Ruokalistaa laadittaessa on otettu huomioon kouluruokasuositukset.
Syksyn ruokalista on perusrungoltaan edellisen kaltainen. Puuropäiviä on kuuden viikon
listalla 4. Mukaan on otettu muutama uusi ruoka. Ruokalistaan voidaan tehdä pieniä muutoksia
mm. tavarantoimituksista ja tavaran saatavuudesta johtuvista syistä. Salmenrannan ruokalista
noudattaa lounasaikaan koulun ruokalistaa muutoin, paitsi puuropäivinä tarjotaan muuta
ruokaa.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen ruokalistan käyttöön syyslukukaudelle 2019.

Sivistyslautakunta:
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TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-3 JA INVESTOINNIT (LIITE)
Siv.ltk. 21 § Hallintokuntien on jätettävä kunnanhallitukselle neljännesvuosittain katsaus talousarvion
toteutumisesta.
Kalustoinvestointeihin on vuodelle 2019 varattu yhteensä 9 000 €, josta on käytetty 433,50 €.
Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi sivistyslautakunnan talouden
toteutumisraportin ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Sivistyslautakunta:
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LISÄTALOUSARVIO JOKIHELMEN OPISTON TOIMINTAAN (LIITTEET)
Siv.ltk. 22 § Jokihelmen opisto teki 3 500 € lisätalousarvioesityksen 7.11.2018. Esitys käsiteltiin
kunnanhallituksessa 20.11.2018 (§ 84) ja valtuusto hyväksyi lisämäärärahan esityksen
mukaisesti 19.12.2018 (§ 39).
Lisämääräraha ei riittänyt kattamaan vuoden 2018 talousarvion ylityksiä, vaan Jokihelmen
opistolta tuli maaliskuussa 7 959,59 € lisälasku vuodelta 2018. Jokihelmen opiston rehtori ja
apulaisrehtori ovat laatineet liitteenä olevan selvityksen talousarvion ylityksen syistä sekä
toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi, jotta jatkossa vältyttäisiin lisäkustannuksilta.
Merijärvellä käytiin 16.4. ylimääräinen kuntaneuvottelu, jossa keskusteltiin tilanteesta. Paikalla
olivat Jokihelmen opiston edustajina rehtori Anu Hultqvist, apulaisrehtori Paula Paukkeri ja
suunnittelijaopettaja Arto Leponiemi. Kunnan edustajina olivat kunnanjohtaja Kari Jokela,
sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju ja vapaa-aikaohjaaja Raili Esko. Kutsutut luottamushenkilöt
eivät päässeet palaveriin. Kuntaneuvottelussa tarkennettiin etukäteen laadittua selvitystä ja
siihen opiston rehtori teki lisäyksiä käydyn keskustelun perusteella. Samassa yhteydessä käytiin
läpi kuntalaiskysely, joka on myös liitteenä.
Kuntaneuvottelussa sovittiin, että sivistystoimenjohtaja laatii lautakunnalle 7 959,59 €
lisätalousarvioesityksen vuoden 2019 määrärahoihin. Jokihelmen opiston lisälasku tuli
maaliskuussa, joten se jouduttiin kirjaamaan vuodelle 2019, vaikka se koskeekin vuotta 2018.
Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 22 200 € kansalaisopistotoimintaan, joten lisälasku vie
lähes 36 % kuluvan vuoden määrärahoista.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle 7 959,59 € lisämäärärahan myöntämistä
Jokihelmen opiston toimintaan vuodelle 2019.

Sivistyslautakunta:
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OIKAISUVAATIMUS §: 17, 18, 19, 20, 22
---------------------------------------------------------------------------------------

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimus on osoitettava Merijärven kunnan kunnanhallitukselle
neljätoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja
se on tekijän allekirjoitettava.
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
ei saa tehdä oikaisuvaatimusta.
MERIJÄRVEN SIVISTYSAVOINNA:
LAUTAKUNTA
MA-PE
08.00 - 15.45
Merijärventie 106
PUH. 044-4776 240
86220 MERIJÄRVI
koulukeskus@merijarvi.fi
_______________________________________________________________________________________
VALITUSOSOITUS §:

--------------------------------------------------------------------------VALITUSVIRANOMAINEN JA
VALITUSAIKA:

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

________________________________________________________________________________________________________
VALITUSVIRANOMAINEN,
OSOITE JA
POSTINUMERO:

OULUN HALLINTO-OIKEUS
PL 189, 90101 OULU

§ ___

Valitusaika 30 päivää

_______________________________________________________________________________________
VALITUSKIRJA:

Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postinumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos,
joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen peruste.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, on siinä
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä
tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus
siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

_______________________________________________________________________________________________________
VALITUSASIAValitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
KIRJOJEN
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
TOIMITTAMINEN
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

