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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Lehtinen Jukka
Jalonen Sami

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen

Englund Satu
Oksama-Valtonen Hilkka
Lehtikallio Marja
Antti Ääritalo

jäsen
jäsen
jäsen
Kunnanhallituksen
puheenjohtaja
vs. kunnanjohtaja
Esittelijä,
sivistystoimenjohtaja
esittelijä, kirjastonhoitajakulttuurisihteeri
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Vierailija

Rekola Kati
Laaksonen Susanne
Anna Leimola
Malmelin Markus
Olari Anna-Kaisa

Lisätiedot
Etäyhteys/teams, poissa
§ 32 ajan.
Etäyhteys/teams
Etäyhteys/teams

Allekirjoitukset
Jukka Lehtinen
puheenjohtaja

Susanne Laaksonen
Esittelijä

Markus Malmelin
Esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
25 - 33
Pöytäkirjan tarkastus

Kustavissa 17.5.2021

Sami Jalonen
pöytäkirjantarkastaja

Hilkka Oksama-Valtonen
pöytäkirjantarkastaja

Marja Lehtikallio
pöytäkirjantarkastaja ( §32)

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja nähtävillä yleisessä verkossa. 17.05.2021 12:00
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sivistyslautakunta 11.05.2021 § 25

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. Uudeksi rehtoriksi valittu Anna-Kaisa Olari oli
tutustumassa lautakunnan toimintaan kokouksen ajan.

Ptk tark.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Sivistyslautakunta 11.05.2021 § 26

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sami Jalonen ja Hilkka Oksama-Valtonen

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Jalonen ja Hilkka Oksama-Valtonen.
Pöytäkirjantarkastusaika maanantaina 17.5.2021 klo 9.00 kunnanvirastolla.

Ptk tark.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Sivistyslautakunta 11.05.2021 § 27

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista ja mahdolliset muutokset käsittelyjärjestykseen.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin. Ei muutoksia.

Ptk tark.
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Taivassalon ja Kustavin perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja
täydennykset
Sivistyslautakunta 11.05.2021 § 28
59/12.00.00/2021
Opetushallitus on antanut 10.2.2020 muutosmääräyksen Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset lukuun 6 Oppimisen arviointi.
Kustavin sivistyslautakunta on 10.12.2020 (§ 78) hyväksynyt Taivassalon ja Kustavin
perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset lukuun 6 Oppimisen arviointi,
Opetushallituksen antaman muutosmääräyksen mukaisesti. Osa luvun 6 muutoksista jäi
valmisteltavaksi keväälle 2021.
Kustavin ja Taivassalon kuntien opettajat ovat kevään veso-iltapäivissä työstäneet koulujen
arviointikulttuuria ja valmistelleet samalla paikallista opetussuunnitelmatekstiä. Perusopetuksen
opetussuunnitelman paikalliset painotukset Taivassalossa ja Kustavissa, lukuun 6 Oppimisen
arviointi, ovat liitteenä. Todistuspohjat esitellään kokouksessa.
Hallintosäännön 15 §:n 3. mom. 1. k. mukaan sivistyslautakunta päättää opetussuunnitelman
hyväksymisestä.
Esittelijä

sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset lukuun 6 Oppimisen arviointi,
paikalliset painotukset,1.1.2021 alkaen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Liitteet
Liite[1]

Ptk tark.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi
Taivassalossa ja Kustavissa
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Kustavin esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten kilpailutus
Sivistyslautakunta 11.05.2021 § 29
60/08.01.01/2021
Kustavin kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset tulevat kilpailutettavaksi lukuvuosille 20212022, 2022-2023 ja 2023-2024 (ja mahdolliset optiovuodet 2024-2025, 2025-2026 ja 2026-2027).
Koulukuljetusten kokonaisarvo saattaa ylittää kansallisen julkisten hankintojen kynnysarvon 60 000 €
(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 25 § 1 mom.). Tämä edellyttää julkisen
tarjouskilpailutuksen avaamista.
Hallintosäännön 15 § 3. mom. mukaan lautakunta päättää hankinnoista määrärahojen puitteissa.
Tarjouskilpailutusasiakirjojen valmistelutyön on hoitanut JU-Ha Consulting Oy yhteistyössä
sivistystoimenjohtajan kanssa. Kuljetustarpeet kirjataan kilpailutusasiakirjoihin niillä tiedoilla, jotka
ovat olleet käytettävissä toukokuun 2021 alussa. Tarjouskilpailutusasiakirjat toimitetaan lautakunnan
kokoukseen.
Esittelijä

sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää kilpailuttaa Kustavin esi- ja perusopetuksen
koulukuljetukset lukuvuosille 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024
(mahdolliset optiovuodet 2024-2025 ja 2025-2026 ja 2026-2027).
Tarjouskilpailusta ilmoitetaan julkisten hankintojen hankintailmoitukset
(Hilma) -sivustolla ja Kustavin kunnan yleisessä tietoverkossa perjantaina
17.5.2021.
Lautakunta hyväksyy kilpailutusasiakirjat. Tarjousten viimeinen jättöaika on
torstai 17.6.2021 klo 10.00 mennessä. Sivistyslautakunta valitsee
tarjousten perusteella liikennöitsijät tarvittaville koulukuljetusreiteille
lukuvuodeksi 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024 (ja mahdolliset
optiovuodet 2024-2025 ja 2025-2026 ja 2026-2027) seuraavassa
kokouksessaan 23.6.2021.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää kilpailuttaa Kustavin esi- ja perusopetuksen
koulukuljetukset lukuvuosille 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024
(mahdolliset optiovuodet 2024-2025 ja 2025-2026 ja 2026-2027).
Tarjouskilpailusta ilmoitetaan julkisten hankintojen hankintailmoitukset
(Hilma) -sivustolla ja Kustavin kunnan yleisessä tietoverkossa
maanantaina 17.5.2021.
Lautakunta hyväksyy kilpailutusasiakirjat. Tarjousten viimeinen jättöaika on
torstai 17.6.2021 klo 10.00 mennessä. Sivistyslautakunta valitsee
tarjousten perusteella liikennöitsijät tarvittaville koulukuljetusreiteille
lukuvuodeksi 2021-2022, 2022-2023 ja 2023-2024 (ja mahdolliset
optiovuodet 2024-2025 ja 2025-2026 ja 2026-2027) seuraavassa
kokouksessaan 23.6.2021.

Ptk tark.
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Luokanopettajan viran aukijulistaminen Kivimaan koulussa
Sivistyslautakunta 11.05.2021 § 30
61/01.01.01/2021
Kivimaan koulun rehtori on irtisanoutunut 31.12.2020 eläkkeelle siirtymisen
johdosta. Hänen viranhoitoonsa on kuulunut sekä luokanopettajan että
rehtorin tehtävät. Kevätlukukaudella 2021 rehtorin tehtäviä on Kivimaalla
hoitanut luokanopettaja, jolle on määrätty rehtorin tehtävät 5.6.2021 asti
(sivistyslautakunta 10.12.2020, §77). Avoinna olevaa luokanopettajan
tehtävää on hoitanut määräaikainen sijainen.
Kustavin kunnanvaltuusto on 22.3.2021 (§ 4) päättänyt perustaa uuden
rehtorin viran ja muuttanut aiemman rehtorin viran, joka on opetusvirka,
nimikeen luokanopettajaksi. Näin ollen Kivimaan koulussa tulee julistaa
avoimeksi luokanopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka.
Sivistystoimenjohtaja on käynyt koulun opetushenkilöstön kanssa
keskusteluja avoimesta luokanopettajan virasta ja sen tulevasta
tehtävänkuvasta. Luokanopettajan virka tulisi julistaa haettavaksi siten, että
eduksi katsotaan käsityön erikoistumisopinnot.
Hallintosäännön 21 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi
virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.
Esittelijä

sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää julistaa luokanopettajan toistaiseksi voimassa
olevan viran haettavaksi Kivimaan koulussa 1.8.2021 alkaen. Eduksi
katsotaan käsityön erikoistumisopinnot. Lautakunta valtuuttaa
sivistystoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen Kuntarekryssä, TEtoimiston sivuilla ja kunnan verkkosivuilla.

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Ptk tark.
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Opetustoimen tiedoksiannot
Sivistyslautakunta 11.05.2021 § 31
1. Kustavin kunnanvaltuusto on valinnut 25.5.2021 (§ 104) rehtorin virkaan
Anna-Kaisa Olarin. Olari aloittaa uudessa virassa 7.6.2021.
2. Kustavin ja Taivassalon koulutomen yhteinen hallinto päättyy. Tämä
vaatii Kustavissa vielä mm. seuraavien hallinnon asioiden järjestelyjä:
- koulukuraattoripalveluiden järjestäminen (vaatii myös
asiakastietojen kirjaamisen tarkoitetun ohjelman hankkimista tai
järjestämistä) sekä vastaavan kuraattorin nimeäminen.
- Primus-oppilastietojärjestelmän hankkiminen, pääkäyttäjien
nimeäminen ja kouluttaminen.
Virkailijan opintopolun, Koski- ja Varda- tietovarantojen
pääkäyttäjien nimeäminen ja vastuulliset henkilöt.
3. Oppivelvollisuuden laajentuminen
Eduskunta on 15.12.2020 hyväksynyt hallituksen lakiesityksen, jolla
oppivelvollisuutta laajennetaan 18 ikävuoteen asti. Uudistuksen
tavoitteena on turvata jokaiselle oppilaalle elämässä ja yhteiskunnassa
tarvittava osaaminen ja sivistys, sekä edistää oppilaiden yhdenvertaisia
mahdollisuuksia kehittää itseään tarpeidensa ja kiinnostuksen
kohteidensa mukaisesti. Uudistus koskee oppivelvollisia, joiden
perusopetuksen suorittaminen päättyy 31.12.2020 jälkeen.
Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä tulevat uudistukset
perusopetukse järjestämiseen ja toteuttamiseen etenevät seuraavasti:
1.1.2021 tulee voimaan oppivelvollisen nuoren hakeutumisvelvollisuus
jatko-opintoihin ennen perusopetuksen 9. luokan päättymistä ja
perusopetuksen järjestäjän hakeutumisvelvollisuutta koskeva ohjaus- ja
valvontavastuu.
1.8.2021 alkaen tulee voimaan tehostettu henkilökohtainen
oppilaanohjaus perusopetuksessa, mitä koskeva päivitys
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tehdään kevään 2021
aikana.
1.8.2021 tulee voimaan laki oppivelvollisuudesta eli velvollisuus
osallistua perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen.
Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan

Ptk tark.
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Avustukset kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatyöhön 2021
Sivistyslautakunta 11.05.2021 § 32
55/02.05.01.00/2021
Vuoden 2021 budjetissa on varattu kulttuurityön avustuksille 1000 euroa,
liikuntatyön avustuksille 5000 euroa ja nuorisotyön avustuksille 1500
euroa.
Avustusten jako perustuu vapaa-aikapalveluiden avustusohjeiden
myöntämisperusteisiin.
Yleisavustukset ovat olleet haettavissa 7.5.2021 saakka.
Yleisavustusta hakivat seuraavat yhdistykset:
Kustavin Ahto
3000 € liikunnan yleisavustus
Eläkeliiton Kustavin yhdistys
1500 € liikunnan yleisavustus
Vakka-Suomen Harmonikkakerho
500 € kulttuurin yleisavustus
Esittelijät

vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin
kulttuurisihteeri Anna Leimola

Päätösehdotus

Avustuksien jaosta päätetään keskustelun jälkeen

Päätös

Sami Jalonen on esteellinen hallintolain 28 § 5 kohdassa tarkoitetun
yhteisöjäävin perusteella Kustavin Ahdon avustus hakemuksen
käsittelyssä. Sami Jalonen poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sami Jalosen tilalle Marja Lehtikallio tämän
asian kohdalla.
Lautakunta päätti myöntää seuraavat avustukset:
Kustavin Ahto
1000 € liikunnan yleisavustus
Eläkeliiton Kustavin yhdistys
1500 € liikunnan yleisavustus
Vakka-Suomen Harmonikkakerhon avustushakemuksen lautakunta
hylkäsi, koska yhdistys ei ole kustavilainen.

Liitteet
Liite[2]
Liite[3]
Liite[4]
Ptk tark.

Kustavin kunnan vapaa-aikapalveluiden avustusohjeet
Kustavin Ahto liitteet
Kustavin Ahto
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Liite[5]
Liite[6]
Liite[7]
Liite[8]
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Vakka-Suomen Harmonikkakerho liitteet
Vakka-Suomen Harmonikkakerho
Eläkeliitto liitteet
Eläkeliitto
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Muut asiat
Sivistyslautakunta 11.05.2021 § 33
Liikunta- ja vapaa-aikatilojen kehittäminen
Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asian tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Lautakunta keskusteli käynnissä olevista remonteista ja tulevista
hankkeista.

Ptk tark.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 28, § 32
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:


se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä



kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kustavin kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kustavin kunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Posti-/käyntiosoite: Keskustie 7, 23360 Kustavi
Sähköpostiosoite:
kustavi@kustavi.fi
Puhelinnumero:
02 842 6600
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
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päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kustavin kunnan
kirjaamosta.
Pöytäkirja on xx.xx.202x viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään
lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
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