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Allekirjoitukset

Panu Karjalainen
Puheenjohtaja

Christian Juhola
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
19.12.2018

19.12.2018

Anniina Kähkönen

Päivi Matilainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla hallintosihteerin huoneessa
20.12.2018 klo 9.00-15.00 ja julkaistaan kunnan www-sivuilla.
20.12.2018 - 20.12.2018
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§ 85
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallintosääntö 119 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Ehdotus
Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 86
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä.
Ehdotus
Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Matilainen ja Heidi Tarvainen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anniina Kähkönen ja Päivi Matilainen.
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§ 87
Peruskoulujen ja lukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019-2020
MjuDno-2018-708
Valmistelija / lisätiedot:
Suvi Pirnes-Toivanen
suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Työ- ja loma-ajat 2019-2020
Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 22§ mukaan sivistyslautakunta päättää
koululaitoksen lukuvuoden työ- ja loma-ajoista.
Perusopetuslain 23§:n mukaan perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta
ja päättyy 31. heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä
vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä,
loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7§:n mukaan koulutyö päätetään
viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.
Edellä esitetyn mukaisesti laskettuna lukuvuonna 2019-2020 peruskouluissa on
187 työpäivää.
Lukion osalta koulutuksen järjestäjä päättää opetuksen alkamis- ja
päättämisajankohdasta sekä loma-aikojen jaksottamisesta.
Kunnan kaikilla kouluilla on ollut mahdollisuus esittää kannanottonsa suunnitelmasta
ja nyt esitettävä suunnitelma on käsitelty rehtorien kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että Mäntyharjun peruskouluissa ja lukiossa
1. lukuvuoden 2019-2020 työ aloitetaan 8.8.2019,
2. lomaa pidetään seuraavasti:
syysloma 21.-27.10.2019 (vk 43),
lomapäivä 6.12.2019,
joululoma 22.12.2019-6.1.2020,
talviloma 24.2.-1.3.2020 (vk 9) ja
lomapäivät 10.-13.4.2020 ja 21.-22.5.2020,
3. lukuvuoteen kuuluu kaksi lauantaikoulupäivä ( 21.12.2019 ja 30.5.2020) ja
4. yksittäisen koulu-/työpäivän muutoksen osalta päätösvalta delegoidaan
tapahtuvaksi sivistysjohtajan viranhaltijapäätöksellä silloin, kun muutos ei aiheuta
ylimääräisiä kustannuksia.
Päätös
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§ 89
Kansalaisopiston työvuosi 2019-2020
MjuDno-2018-709
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Tirri
Liitteet

1 opiston työvuosi 2019-2020.pdf
Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 22§ mukaan sivistyslautakunta päättää
kansalaisopiston työkaudesta.
Kansalaisopiston työkausi on koostunut 26 viikosta, joista 11 on syksyllä ja 15 keväällä.
Liitteessä on esitelty lukukaudet vuonna 2019-2020 sekä työpäivät ja loma-ajat.
Kansalaisopiston työvuotta suunniteltaessa on huomioitu peruskoulujen ja lukion työ-
ja loma-aikasuunnittelu lukuvuodelle 2019-2020.
Ehdotus
Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy kansalaisopiston työvuoden 2019-2020 liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 162,26.11.2018
Sivistyslautakunta, § 90, 18.12.2018
§ 90
Kuntien ehkäisevän päihdetyön järjestäminen
MjuDno-2018-123
Kunnanhallitus, 26.11.2018, § 162
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kuntien ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä (1326/2010; 523/2015) toimintaa, jolla
ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden
käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä,
sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt 5.2.2018 ohjauskirjeen, jossa
muistutetaan kuntia ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevista lakisääteisistä
velvoitteistaan. Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskeva laki (523/2015) määrittää
kunnan järjestämisvastuun lisäksi sen tehtävät ehkäisevässä päihdetyössä.
Aluehallintovirasto tulee selvittämään kuntien ehkäisevän päihdetyön tilannetta
vuonna 2019.
Ehkäisevää päihdetyötä koskevan lain 5 § mukaan kunnan tulee organisoida tarpeen
mukainen ehkäisevän päihdetyön toiminta alueellaan ja nimetä vastaava kuntalain
mukainen toimielin. Kunta voi päättää, minkä nykyisin toimivan toimielimen vastuulle
laissa määritellyt tehtävät määrätään. Toimielin voi vastuuttaa tehtävät ja niiden
koordinoinnin jollekin monialaiselle työryhmälle.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää sivistyslautakunnan Mäntyharjun kunnan ehkäisevästä
päihdetystyöstä vastaavaksi kuntalain mukaiseksi toimielimeksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 18.12.2018, § 90
Valmistelija / lisätiedot:
Christian Juhola
christian.juhola@mantyharju.fi
hyvinvointikoordinaattori
Liitteet

1 Ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen kunnissa
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2 Ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen nimeäminen
Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.11. nimennyt sivistyslautakunnan Mäntyharjun
kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaksi kuntalain mukaiseksi toimielimeksi.
Ehkäisevän päihdetyön toimielin voi vastuuttaa tehtävät ja niiden koordinoinnin
jollekin monialaiselle työryhmälle. Mäntyharjussa asiaan liittyviä monialaisia
työryhmiä toimii kolme:
LATU, eli Lapsiperheiden Tukijoukot, joka toimii oppilashuollon ohjausryhmänä,
sekä ohjausryhmänä muille lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden parissa
toimiville työryhmille (n. 20 henkilöä opetus/nuoriso/perhepalvelut)
NUUTTI, eli kouluikäisten lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä, jossa mukana
muun muassa lääkäri, lastensuojelun sosiaalityö, nuorisotyö, koulupsykologi
ja perheterapeutti. Ryhmä käsittelee asiakastapauksia ja ottaa kantaa yleisiin
lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttaviin ilmiöihin (alle 10 henkilöä).
OHKO, eli Ohjauksen kokonaisvoimavara-ryhmä, joka käsittelee työllisyyteen ja
monialaiseen tuentarpeeseen liittyviä asioita. Ryhmään kuuluvat työllisyys- ja
hyvinvointikoordinaattorit, etsivä nuorisotyö, yksilövalmentaja, aikuissosiaalityön
ohjaaja sekä mielenterveys- ja päihdetyöntekijä (6 henkilöä)
Ehdotus
Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta
1. vastuuttaa OHKO-työryhmän huolehtimaan kunnan ehkäisevän päihdetyön
tehtävistä ja koordinoinnista ja
2. nimeää hyvinvointikoordinaattorin ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Sivistyslautakunta, § 14,20.02.2018
Sivistyslautakunta, § 91, 18.12.2018
§ 91
Kokeilu maksuttomasta 20 tunnin varhaiskasvatuksesta 5-vuotiaille
MjuDno-2018-132
Sivistyslautakunta, 20.02.2018, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Suvi Pirnes-Toivanen, Minna Mokkila-Halinen
suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi, minna.mokkila-halinen@mantyharju.fi
sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja
Sivistyslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 23.1.2018 aloitetta maksuttomasta 20
tunnin varhaiskasvatuksesta kaikille 3 vuotta täyttäneille. Äänestyksen jälkeen
aloitteen ei todettu aiheuttavan toimenpiteitä tässä vaiheessa.
Opetusministeriön käynnistämään kokeiluun 5-vuotiaiden maksuttomasta 20 tunnin
varhaiskasvatuksesta on julistettu haettavaksi erityisavustusta toimintavuodelle
1.8.2018-31.7.2019. Erityisavustus on haettavissa ajalla 2.2.-9.3.2018 ja kunnalla täytyy
olla avustusta haettaessa olemassa päätös kokeilutoimintaan osallistumisesta
(http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/erityisavustus-5-vuotiaiden-
maksuttoman-20-viikkotunnin-varhaiskasvatuksen-kokeiluun).
Kunnanjohtajan esittelyssä 5.2.2018 kunnanhallituksen kokouksessa on todettu:
"Maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa on syytä kokeilla pienellä
ikäryhmällä kustannusvaikutusten, resursoinnin ja tilojen käytön vaatimusten
selvittämiseksi. Kokeilukauden (toimintakausi 2018-19) jälkeen on mahdollista arvioida
20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen tarjoamisen mahdollisuudet pitkällä
tähtäimellä 5-vuotiaille ja nuoremmille. Samassa yhteydessä on syytä arvioida
avoimen varhaiskasvatustoiminnan mahdollisuudet maksuttoman 20 tunnin
varhaiskasvatuksen rinnalla tai korvaajana." Kunnanhallitus on ko.kokouksessa
todennut, että sivistyslautakunta käsittelee Mäntyharjun kunnan hakeutumisen
maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilutoimintaan.
Liitteenä on varhaiskasvatuksen johtajan ja sivistysjohtajan valmistelema alustava
suunnitelma vuoden mittaiseen kokeiluun vuonna 2013 syntyneiden lasten ilmaisesta
20 tunnin varhaiskasvatuksesta. Suunnitelmaa on mahdollista käyttää
erityisavustushakemuksen pohjana. Jos valtio myöntää erityisavustusta ko.
kokeilutoimintaan, avustus kattaa 20% tulomenetyksistä.
Ehdotus
Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että
1. Mäntyharjun kunta kokeilee ajalla 1.8.2018-31.7.2019 vuonna 2013 syntyneiden
lasten maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa,
2. kunta hakee kokeilutoimintaan valtion erityisavustusta,
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3. kokeilun kustannukset pyritään kattamaan lautakunnan sisäisesti ja tarvittaessa
haetaan lisämäärärahaa toisen kolmannesvuosiraportin yhteydessä ja
4. toiminnan kustannuksia, tulomenetyksiä ja vaikutuksia sekä mahdollista jatkoa
arvioidaan viimeistään kevätkaudella 2019.
Päätös
Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 18.12.2018, § 91
Valmistelija / lisätiedot:
Suvi Pirnes-Toivanen
suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointi.doc
Maksuttoman varhaiskasvatuksen (20h/vko) kokeilu 5-vuotiaille on toteutettu
Mäntyharjussa 1.8.2018 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut 25.1.2019
asti mahdollisuuden hakea kokeilulle rahoitusta toista vuotta varten.
Liitteenä on varhaiskasvatusjohtajan tekemä arviointi tämänhetkisestä kokeilusta.
Arviointi on tässä vaiheessa hyvin suuntaa antava, sillä kokeilua on jatkunut vasta
muutaman kuukauden ajan. Ministeriö ja Karvi tulevat tekemään kevään aikana omat
arviointinsa kokeiluun osallistuneiden kuntien kokemusten pohjalta.
Toinen kokeiluvuosi antaa paremmat mahdollisuudet toiminnan kunnolliseen
arviointiin. Varhaiskasvatuksen vuoden 2019 talousarviossa on varauduttu kokeilun
jatkumiseen. Toisen kokeiluvuoden aikana kohderyhmä tulisi olemaan vuonna 2014
syntyneet.
Ehdotus
Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että
1. Mäntyharjun kunta kokeilee ajalla 1.8.2019-31.7.2020 vuonna 2014 syntyneiden
lasten maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa,
2. kunta hakee kokeilutoimintaan valtion erityisavustusta ja
3. toiminnan kustannuksia, tulomenetyksiä ja vaikutuksia sekä mahdollista jatkoa
arvioidaan uudestaan viimeistään kevätkaudella 2020.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 157,05.11.2018
Sivistyslautakunta, § 92, 18.12.2018
§ 92
Toimenpidepyyntö oppilasasiassa
MjuDno-2018-621
Kunnanhallitus, 05.11.2018, § 157
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Penttinen
tuomo.penttinen@mantyharju.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Heini Lahti on 12.10.2018 kunnanhallitukselle lähettämällä kirjeellä pyytänyt
kunnanhallitusta käsittelemään ja ohjeistamaan viranhaltijoita AVI:lle tehdystä
kantelusta saadun päätöksen johdosta. Huoltaja katsoo, että työnantajan olisi tullut
antaa viranhaltijalle työnjohdollinen sanktio asiassa.
Sivistyslautakunta on saanut kokoukseensa 18.9.2018 AVIn ratkaisun tiedoksi.
Asian tultua esille kunnanhallitukselle osoitetussa kirjeessä - sovittiin, että
sivistysjohtaja pyytää asiasta Kuntaliiton juristin lausunnon /
toimintaohjeeet. Kuntaliitolta kysyttiin:
1. Onko asia julkinen, jos huoltaja antaa siihen luvan? Kyseessä alaikäinen, mutta yli
15-vuotias huollettava, jonka terveyteen ja koulunkäyntiin liittyviä asioita kantelussa
käsitellään.
2. Ovatko henkilöstöhallinnossa tehdyt ratkaisut julkisia? Esimerkiksi varoitus,
huomautus jne.
3. Voiko työnantaja ojentaa AVI:n päätöksen johdosta, jos ei ole aiemmin ojentanut?
Voiko huomautus tai varoitus tulla sen vuoksi, että AVI on antanut huomautuksen?
4. Onko kunnanhallitus toimivaltainen käsittelemään huoltajan kirjelmää? Rehtori ei
ole kunnanhallituksen alainen viranhaltija.
Kuntaliiton juristi Lauri Niittylä on puhelinvastauksessaan em. kysymyksiin todennut
seuraavaa:
1. Lähtökohtaisesti AVIn päätös on julkinen, mutta terveyteen liittyvät tiedot eivät ole
julkisia. Huoltajan julkistaessa 15 vuotiaan lapsen puolesta tietoja asia on
ongelmallinen.
2. Ns. tuplarangaistus voidaan antaa mikäli odotetaan esimerkiksi oikeuden päätöstä
ja annetaan työnjohdollinen rangaistus (huomautus, varoitus, irtisanominen,
työsuhteen purkaminen) kun tuomio on annettu.
Koska tapahtumat ovat kahden vuoden takaisia eikä työnantaja ole saanut tietää
mitään uutta raskauttavaa AVIn päätöksessä niin työnjohdollisen rangaistuksen
antaminen ei enää ole mahdollista.
3. Kunnanhallitukselle osoitettu kirje tulee käsitellä ja siihen vastata.
Kunnanhallituksen tulee todeta, että asianomainen viranomainen (sivistyslautakunta)
on asian käsitellyt ja työnantaja on tehnyt velvollisuutensa asiassa.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja

Mäntyharju
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
18.12.2018

11/2018

13 (16)

Kunnanhallitus
1. toteaa, että sivistyslautakunta on toimivaltaisena toimielimenä käsitellyt asian
kokouksessaan 18.9.2018 eikä kunnanhallituksella ole asiassa toimivaltaa;
2. huomauttaa, että kaikkien kunnan työntekijöiden on tehtäviä hoitaessaan
kiinnitettävä huomiota asianmukaiseen käyttäytymiseen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 18.12.2018, § 92
Valmistelija / lisätiedot:
Suvi Pirnes-Toivanen
suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
Heini Lahti on 13.11.2018 lähettänyt sivistyslautakunnalle käsittelypyynnön koskien
AVI:n päätöstä ISAVI/724/2017. Sivistyslautakunta on aiemmin merkinnyt ko.
päätöksen tiedoksi kokouksessaan 18.9.2018 ja kunnanhallitus on käsitellyt Lahden
tekemän käsittelypyynnön kokouksessaan 5.11.2018.
Lahti toteaa käsittelypyynnössään 13.11.2018 ettei ole varmistunut siitä, että asia olisi
käsitelty kunnassa sen vaatimalla vakavuudella.

Ehdotus
Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta
1. toteaa, että valvovan viranomaisen huomautukseen suhtaudutaan aina vakavasti,
2. ohjeistaa, että AVI:n päätös tulee ottaa huomioon toiminnassa ja
3. saattaa sivistystoimen henkilöstön tietoon, että kunnanhallituksen 5.11. antama
huomautus kaikkien kunnan työntekijöiden asianmukaiseen käyttäytymiseen
työssään on erityisen painava huomio, kun työtä tehdään lasten ja nuorten parissa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 93
Otto-oikeus
Sivistyslautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät
päätöspöytäkirjat:
sivistysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 19 Kulttuurisalin laitteistohankinta, 21.11.2018
§ 20 Kulttuurisalin ilmalämpöpumput, 28.11.2018
§ 21 Kulttuurisalin äänijärjestelmäpenkkien hankinta, 28.11.2018
Yleinen päätös:
§ 13 Kulttuurin pienavustus / Näytelmäkerhon äänitekniikan ja kaluston kehittäminen,
29.11.2018
Ehdotus
Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole
havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 94
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Suvi Pirnes-Toivanen
suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi
sivistysjohtaja
1. Bänditilat avautumassa Askeleelle lähiaikoina. Toiminta on nuorisotoimen valvomaa.
2. Musiikinopettajan rekrytointi.
3. Sivistysjohtajan virkavapaa ajalla 1.1.-30.4.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja
SIvistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Merkitiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§88, §93
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).

