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§ 54
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Tallgren
tarja.tallgren@kirkkonummi.fi
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Linda Basilier
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen lailllisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
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§ 55
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Tallgren
tarja.tallgren@kirkkonummi.fi
Sivistys- ja vapaa-aika lautakunta päättää
1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan
2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:
Perjantaina 2.11.2018 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille,
jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 5.11.2018. Jos
hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan
hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävissä keskiviikkona 8.11.2018 kunnan kotisivuilla ja
kunnantalon kolmannessa kerroksessa, sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimiala.
Yleinen muutoksenhaku alkaa torstaina 9.11.2018.
Ehdotus
Esittelijä: Linda Basilier
Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Markus Myllyniemi ja Anna-Mari Toikka.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markus Myllyniemi ja Anna-Mari Toikka.
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§ 56
Selvitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevista maksuhyvityksistä ja niiden
kustannusvaikutuksesta
KIRDno-2018-679
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Vesiluoma
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi
varhaiskasvatuksen johtaja
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää hallintosäännön 61 § mukaan
varhaiskasvatuspalveluista perittävistä maksuista.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain mukaan silloin, kun lapsi on
muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna
peritään puolet kuukausimaksusta. Myös silloin, kun lapsi on sairautensa vuoksi
poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana,
kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet tässä laissa säädetystä kuukausimaksusta.
Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä
lainkaan. Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa
varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen
isyysrahajaksojen ajan.
Edellisten lisäksi kunta voi päättää osasta asiakasmaksuja koskevista periaatteista.
Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa on käytetty asiakasmaksuhyvityksiä koskien
kesäaikojen ennalta ilmoitettuja poissaoloja, joista Sivistys- ja vapaa-
aikalautakunnassa käytiin tässä yhteydessä keskustelua. Esittelyssä tuotiin esille se,
että asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta ei asiakasmaksuhyvityksiä
tulisi myöntää vain kesäkaudelle. Vastaavanlaisia pidempiä poissaoloja esiintyy
ympäri vuoden ja ainoastaan kesällä poissa olostaan ennalta ilmoittavat saavat
hyvityksen, mikä ei edusta asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua. Aiemmin voimassa
olleissa asiakasmaksuperiaatteissa todettiin, että
Ajalla 1.6.-31.7.2018 päiväkotitoimintaa tullaan keskittämään. Varhaiskasvatuksen
asiakasmaksua ei peritä, mikäli lapsi ei käytä kunnallista päiväkotihoitoa ja siitä on
kirjallisesti ilmoitettu etukäteen viimeistään kuukausi ennen ajankohtaa, jolloin lapsi ei
käytä päiväkotihoitoa. Lapsen poissaolo hyvitetään em. ajanjaksona vain, mikäli
poissaolon pituus on vähintään yhden täyden kalenteriviikon.
Tästä johtuen pyydettiin selvitystä kustannusvaikutuksesta, mikäli kaikkina muinakin
vuodenaikoina myönnettäisiin asiakasmaksuhyvityksiä samalla periaatteella kuin
kesäaikana. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päättämissä periaatteissa poissaolon
perusteena käytetään vähintään täyden kalenteriviikon poissaoloja.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.6.2018 kokouksessaan § 26 seuraavasti:
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"Lisäksi lautakunta päätti, että selvitetään syyskuun loppuun mennessä
kustannusvaikutus, mikäli ei veloiteta niistä kokonaisista kuukausista, jolloin lapsi ei
osallistu päivähoitoon."
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen muotoilussa tapahtui aikakäsitteen
osalta virhe: vaikka pitkistä poissaoloista, kuukaudenkin mittaisista kokouksessa
puhuttiin, olisi kuukauden sijasta päätöstekstin hyvitysperuste olla viikko, sillä
hyvityksiä tehtiin aiemmin kesäkautena juuri kokonaisiin kalenteriviikkoihin
perustuen, ei kuukausiin.
Varhaiskasvatuksessa on arvioitu, että jos lasten vähintään kalenteriviikon kestoisissa
poissaolotilanteissa ajalla elo-toukokuu hyvitettäisiin asiakasmaksuissa, kertyisi siitä
asiakasmaksutulojen vähenemää n. 437 000 e.
Jos tähän lisätään viime kesäkuun osuus hyvityksistä n. 150 000 e, jolloin
asiakasmaksuhyvitykset kohdistuisivat koko vuoden ajalle, niin vuositasolla
asiakastulojen menetys olisi n. 587 000.
Jos vielä halutaan tarkastella käyttämättä jääneistä varhaiskasvatuspaikoista
syntyneitä kustannuksia kasvaa luku huomattavasti suuremmaksi, sillä poissaolojen
määrä kasvaa mikäli poissaoloista hyvitetään. Käyttämättä jäävän henkilöstö- ja
tilaresurssin osuutta kustannusarvioissa ei ole huomioitu.
Jatkossa kuitenkin myönnetään asiakasmaksuhyvityksiä varhaiskasvatuksen,
esiopetuksen ja perhepäivähoidon henkilöstölle järjestettävän kahden koko
henkilöstöä koskevan täydennyskoulutuspäivän osalta toimintavuoden 2018– 2019
aikana. Näiltä päiviltä ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua, mikäli huoltajat
järjestävät itse lapsen hoidon ko. päivinä.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.6.2018 § 26, että varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuja ei 1.8.2018 alkaen enää hyvitetä lapsen ennalta ilmoitettuun
poissaoloon perustuen ajalla 1.6.-31.7. Heinäkuu on joka tapauksessa lakisääteisesti
maksuton, jos lapsi on aloittanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa.

Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Sivistys-ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä selvityksen varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuja koskevista maksuhyvityksistä ja niiden kustannusvaikutuksista
tiedoksi.
Päätös
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma oli läsnä kokouksessa tämän pykälän
käsittelyn aikana.

Kirkkonummen kunta
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
31.10.2018

8/2018

8 (24)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 57
Edellytykset ja valintakriteerit koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajille
KIRDno-2018-1422
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa K. Ojanen
kaisa.ojanen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Edellytykset iltapäivätoiminnan palveluntuottajana toimimiselle, liite 1.docx
2 Iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valintakriteerit liite 2 Siv.ltk. 31.10.2018 hyv.
docx
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön (8.luku 61 § 2.mom. kohta 8) mukaan sivistys-
ja vapaa-aikalautakunta päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen
tuottamisen periaatteista. Kirkkonummella perusopetuslain mukaista koululaisten
iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien koulujen yhteydessä joko kunnan omana
toimintana tai palveluntuottajien järjestämänä toimintana. Palveluntuottajien
toimintaa toteutetaan kunnan avustamana toimintana.
Järjestöt, seurakunnat, säätiöt, yhteisöt ja yksityiset palveluntuottajat voivat vuosittain
ilmoittaa halukkuutensa järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa. Koska palvelun
tuottamisesta kiinnostuneiden palveluntuottajien määrä on kasvanut, on tarpeen
määritellä valintakriteerit, joiden perusteella sopimuskumppanit valitaan.
Koululaisten iltapäivätoiminnan tuottamiseen liittyvä lainsäädäntö ja säännökset:
Perusopetuslaki 628/1998, 8a luku
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986
/1998
Opetushallituksen määräys 1/011/2011 Perusopetuksen aamu- ja
iltapäivätoiminnan perusteet
Iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valintaan liittyen ehdotetaan, että kaikilta
iltapäivätoiminnan palveluntuottajilta edellytetään tiettyjen ehtojen täyttämistä, jotta
lain ja säädösten mukaisen toiminnan voidaan katsoa täyttyvän. Nämä ehdot ovat
lueteltuina liitteessä 1.
Ehdokkaat asetetaan järjestykseen valintakriteerien ja niihin liittyvän pisteytysmallin
mukaan. Sopimuskumppanit valitaan pisteiden osoittaman järjestyksen mukaisesti.
Valintakriteerit ja pisteytysmalli ovat esiteltynä liitteessä 2.
Hyvien palveluntuottajien löydyttyä on sekä kunnan että palveluntuottajien kannalta
toivottavaa, että heidän toimintansa voi jatkua useamman kuin yhden lukuvuoden
kerrallaan ilman uutta hakuprosessia. Lisäksi koululaisten iltapäivätoiminnan palvelun
tarpeen voidaan katsoa olevan jatkuvaa. Edellytyksenä toiminnan toteutumiselle on
vuosittain, että toimintaan hakevia lapsia on riittävästi. Tämän vuoksi ehdotetaan, että
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kun palveluntuottajat on valittu, on ensimmäisen lukuvuoden jälkeen kaksi seuraavaa
lukuvuotta optiona valituille palveluntuottajille talousarvion sallimin edellytyksin. Näin
ollen valituille palveluntuottajille voitaisiin em. edellytyksin luvata, että heidän
toimintansa voi jatkua kolme lukuvuotta kerrallaan. Avustussopimukset solmitaan
lukuvuodeksi kerrallaan. Mikäli ilmenee, että määritellyt edellytykset
palveluntuottajalle eivät sopimuskauden aikana täyty tai toiminnan laatu ei vastaa
tavoitetta, voi kunta purkaa sopimuksen avustussopimussopimuksessa tarkemmin
määritellyin edellytyksin eikä sopimusta uusita seuraaville lukuvuosille.
Hallintosäännön mukaan suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasvatus- ja opetusjaostot
päättävät koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevista asioista siltä osin kuin ne
koskevat kyseessä olevaa kieliryhmää, joten päätökset palveluntuottajien valinnoista
tullaan tekemään jaostoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää:
1. hyväksyä koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajiksi hakeville määritellyt
liitteen 1 mukaiset edellytykset toimia iltapäivätoiminnan palveluntuottajina
Kirkkonummella
2. hyväksyä koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valintaan määritellyt
liitteen 2 mukaiset valintaperusteet ja niihin liittyvän pisteytysmallin
3. että iltapäivätoiminnan palveluntuottajat valitaan lukuvuodeksi 2019-2020
kahden lukuvuoden optiolla.

Käsittely:
Jäsen Petäjärvi ehdotti, että liitteen 2. valintakriteereiden toiseen kohtaan lisätään
''kuitenkin maksimissaan 3 pistettä'' . Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Toinen
kohta kuuluu kokonaisuudessaan: Ehdokas on järjestänyt perusopetuslain mukaista
koululaisten iltapäivätoimintaa aikaisempina lukuvuosina 1 piste / lukuvuosi, kuitenkin
maksimissaan kolme pistettä.
Jäsen Petäjärvi ehdotti, että liitteen 2. valintakriteereiden viimeisen kohdan pisteytys
muutetaan 2 pistettä -> 3 pistettä. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Viimeinen
kohta kuuluu kokonaisuudessaan : ehdokkaan iltapäivätoiminnan toimintatavat ja
sisältö soveltuvat erityisesti koulun toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöön, esim.
eri kulttuuriryhmät, koulun painotteisuus, jne. 3 pistettä.
Päätös
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti päätösehdotuksen ja muutetun liitteen
mukaisesti.
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Opetustoimen johtaja Leila Kurki oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn
aikana.
Tiedoksi
Opetustoimen johtaja Leila Kurki, chef för svensk dagvård och utbildning Mikael
Flemmich
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Vapaa-aikajaosto, § 62,19.09.2018
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, § 58, 31.10.2018
§ 58
Kirkkonummen kulttuuristrategia, strategiatyön käynnistäminen 2018
KIRDno-2018-1254
Vapaa-aikajaosto, 19.09.2018, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Maaret Eloranta
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi
kulttuuritoimen johtaja
Kunnanvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa 2018-2020
kulttuuripalveluiden toiminnallisissa tavoitteissa kulttuuristrategian laadinta yhdessä
kolmannen sektorin kanssa. Arviointikriteerinä vuodelle 2018 on, että
kulttuuristrategian laadinta on käynnistetty. Vastuuhenkilö on kulttuuritoimenjohtaja.
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta muuttuu
Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee muutosta lakiin kuntien
kulttuuritoiminnasta. Lain uudistusesitys on kesällä 2018 ollut lausuntokierroksella ja
valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Esitys saattaa vanhentuneen lain ajan tasalle.
Kuntien kulttuuritoimintalain keskeisinä lähtökohtina ovat kulttuuriin ja taiteeseen
liittyvän luovan toiminnan edistäminen, sivistykselliset oikeudet ja kulttuuripalveluiden
yhdenvertainen saatavuus sekä kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
Lakiehdotuksessa määritellään lain tavoitteet sekä kunnan tehtävät
kulttuuritoiminnan järjestämiseksi nykyistä lakia monipuolisemmin. Keskeisenä
tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä.
Esityksessä korostetaan kulttuurin ja taiteen monia mahdollisuuksia rikastuttaa
ihmisten elämää ja yhteisöjen toimintaa. Kulttuuria ja taidetta edistämällä voidaan
vaikuttaa mm. kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä kuntien
elinvoimaisuuteen. Kulttuuritoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon paikalliset
olosuhteet sekä eri väestöryhmien erilaiset tarpeet ja odotukset. Asukkailla tulee olla
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan kulttuuritoimintaan.
Kunnassa tulee esityksen mukaan olla riittävä ja monipuolinen osaaminen
kulttuuritoiminnan järjestämisessä. Kunta voi tarvittaessa järjestää kulttuuritoimintaa
myös yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Yhteistyö kunnan muiden toimialojen ja
muiden toimijoiden kanssa on myös tärkeää.
Lakiehdotuksessa esitetään säädettäväksi kehittämistehtävä, jolla tuetaan kuntien
kulttuuritoiminnan toteuttamisen vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista ja kuntien
keskinäistä yhteistoimintaa. Tiedon tuottamisella ja arvioinnilla tuetaan lain
tavoitteiden ja tehtävien toteutumista.
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Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen - Opetus- ja
kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:23
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/3c4bda7d-8d20-4561-80d5-7587fd631878
/2497477a-f3a9-48fc-9e38-165c3e1426c3/KIRJE_20180518082811.pdf
Kirkkonummelle uuden lain tavoitteiden mukainen kulttuuristrategia
Kirkkonummen kulttuuristrategia tulee laatia siten, että siinä otetaan huomioon
uuden lain tavoitteet ja velvoitteet, uusi kuntastrategia ja siihen liittyvät ohjelmat sekä
esim. aiemmin hyväksytty arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Apoli.
Kulttuuristrategian valmisteluprosessissa on olennaista osallistaa sekä kuntalaiset ja
kansalaisjärjestöt että kunnan eri hallintokunnat ja muut yhteistyötahot. Vain siten
strategiassa pystytään ottamaan huomioon uuden lain edellyttämät ulottuvuudet.
Strategiatyötä ohjaaman on syytä asettaa ohjausryhmä, johon kuulu sekä kunnan
työntekijöitä että luottamushenkilöitä. Alustava prosessikuvaus strategiatyön
vaiheista, aikataulusta ja on esityslistan oheisaineistona.
Kulttuuristrategian laatiminen edellyttää projektikohtaista lisäresursointia noin 20 000
€ (asiantuntija- ja ATK-palvelut, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen,
henkilöstöresurssi ym.).
Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän
asian käsittelyn aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Vapaa-aikajaosto päättää
1.
merkitä tiedoksi oheisaineistona olevan, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisun
18.05.2018 ”Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen”
2.
merkitä tiedoksi Kirkkonummen kulttuuristrategian valmistelun alustavan
prosessikuvauksen
3.
perustaa kulttuuristrategian valmistelua varten ohjausryhmän sekä nimetä sen
jäseniksi kolme luottamushenkilöä, joista yksi toimii ryhmän puheenjohtajana, ja viran
puolesta vapaa-aikatoimenjohtaja Katja Linnakylän, kulttuuritoimenjohtaja Maaret
Elorannan ja kulttuurisihteeri Annika Eklundin.
4.
todeta, että kulttuuristrategian laatimisen edellyttämä 20 000 € määräraha on
huomioitu vapaa-aikajaoston vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa.
Käsittely
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Keskustelun aikana ehdotettiin, että kulttuuristrategian valmistelua varten
perustettavan ohjausryhmän puheenjohtajaksi valitaan Antti Kilappa, sekä
muiksi jäseniksi Maarit Orko, Kerstin Grönqvist ja Irja Bergholm. Ehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti
1.
merkitä tiedoksi oheisaineistona olevan, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisun
18.05.2018 ”Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen”
2.
merkitä tiedoksi Kirkkonummen kulttuuristrategian valmistelun alustavan
prosessikuvauksen
3.
perustaa kulttuuristrategian valmistelua varten ohjausryhmän sekä nimetä sen
jäseniksi neljä luottamushenkilöä: Antti Kilapan, Maarit Orkon, Kerstin Grönqvistin ja
Irja Bergholmin, joista Antti Kilappa toimii ryhmän puheenjohtajana, ja viran puolesta
vapaa-aikatoimenjohtaja Katja Linnakylän, kulttuuritoimenjohtaja Maaret Elorannan ja
kulttuurisihteeri Annika Eklundin.
4.
todeta, että kulttuuristrategian laatimisen edellyttämä 20 000 € määräraha on
huomioitu vapaa-aikajaoston vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 31.10.2018, § 58
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Linnakylä
katja.linnakyla@kirkkonummi.fi
vapaa-aikatoimen johtaja
Liitteet

1 Kirkkonummen kulttuuristrategia, prosessi 2018-2020, luonnos
Vapaa-aikajaosto käsitteli 19.9.2018 § 62 Kirkkonummen kulttuuristrategia,
strategiatyön käynnistäminen ja päätti perustaa kulttuuristrategian valmistelua varten
ohjausryhmän sekä nimetä sen jäsenet.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja on 3.10.2018 ilmoittanut
käyttävänsä otto-oikeutta päätökseen.
Kuntalain 92 § mukaan kunnanhallitus voi ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi
asian, jossa vapaa-aikajaosto on tehnyt päätöksen. Kuntalain § 92 ja hallintosäännön §
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21 mukaan asia voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi jollei ole ilmoitettu asian
ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus on 1.10.2018 § 308 päättänyt, että vapaa-aikajaoston päätöstä ei oteta
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia voidaan näin ollen käsitellä lautakunnan
puheenjohtajan ilmoituksen mukaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa.
Käsitellessään asiaa lautakunta voi tehdä uuden päätöksen, pysyttää, kumota tai
muuttaa jaoston tekemän päätöksen, tai palauttaa asian vapaa-aikajaoston
käsiteltäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää palauttaa Kirkkonummen kulttuuristrategian
laadintaa koskevan strategiatyön käynnistämisen vapaa-aikajaoston käsiteltäväksi.

Käsittely:
Puheenjohtaja Basilier ehdotti, että sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää palauttaa
Kirkkonummen kulttuuristrategian laadintaa koskevan strategiatyön käynnistämisen
vapaa-aikajaoston käsiteltäväksi evästettynä: Ohjausryhmässä olisi hyvä olla
luottamushenkilöitä kunnan eri toimialoilta. Tällöin voidaan laatia laajempi ja eri
näkökulmia huomioon ottava kulttuuristrategia. Ohjausryhmän kokoonpano voisi olla
6-7 henkilöä seuraavista toimielimistä: vapaa-aikajaostosta, sivistys- ja vapaa-
aikalautakunnasta, perusturvalautakunnasta, kuntakehitysjaostosta, rakennus- ja
ympäristölautakunnasta tai kuntatekniikan lautakunnasta sekä suomen- että
ruotsinkielisestä opetusjaostosta. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Päätös
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti palauttaa
Kirkkonummen kulttuuristrategian laadintaa koskevan strategiatyön käynnistämisen
vapaa-aikajaoston käsiteltäväksi ja evästää kulttuuristrategian laadintaa koskevaa
strategiatyön käynnistämistä seuraavasti: Ohjausryhmässä olisi hyvä olla
luottamushenkilöitä kunnan eri toimialoilta. Tällöin voidaan laatia laajempi ja eri
näkökulmia huomioon ottava kulttuuristrategia. Ohjausryhmän kokoonpano voisi olla
6-7 henkilöä seuraavista toimielimistä: vapaa-aikajaostosta, sivistys- ja vapaa-
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aikalautakunnasta, perusturvalautakunnasta, kuntakehitysjaostosta, rakennus- ja
ympäristölautakunnasta tai kuntatekniikan lautakunnasta sekä suomen- että
ruotsinkielisestä opetusjaostosta. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Tiedoksi
Vapaa-aikajaosto
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§ 59
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta: kokouskäytännöt, kokousajat ja -paikat
valtuustokaudella 2017-2021/2019
KIRDno-2017-45
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Koivisto
tiina.koivisto@kirkkonummi.fi
hallintopäällikkö
Sivistys- ja vapaa-aika lautakunnan kokousajat ja –paikat 2019

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 162 §:n mukaan toimielin päättää
kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin
puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Hallintosäännön 163 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen
aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali
lähetetään sähköisesti. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen
päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään
sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä
asia on käsiteltävä sähköisesti. Kokouskutsu lähetetään ennen kokousta toimielimen
päättämänä ajankohtana. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja
ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat
erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdäänmerkintä salassapidosta. Kokouskutsu tai tieto
siitä, milloin ja mistä kutsu on sähköisesti noudettavissa, lähetetään kunnan
antamaan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu tai tieto siitä, milloin ja
mistä kutsu on sähköisesti noudettavissa, voidaan poikkeuksellisesti toimittaa myös
puhelimitse tai tekstiviestinä. Kokouskutsu lähetetään jäsenten lisäksi sähköisesti
muille, joilla on läsnäolo -oikeus tai –velvollisuus toimielimen kokouksessa.
Kunnanhallituksen, lautakuntien ja nuorisovaltuuston kokouskutsut ja esityslistat
laaditaan käsittelykielellä ja käännetään toiselle kotimaiselle kielelle. Liitteitä ja
oheismateriaalia ei käännetä.
Hallintosäännön 167§:n mukaan toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen
sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin
kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi
kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.
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Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää
1. kokoontua kokoushuoneessa Ervast klo 18:00, ellei ajasta ja paikasta toisin erikseen
sovita, seuraavasti:
keskiviikko 30.1.2019
keskiviikko 27.2.2019
keskiviikko 10.04.2019
keskiviikko 29.5.2019
keskiviikko 11.9.2019
keskiviikko 2.10.2019
keskiviikko 20.11.2019
keskiviikko 18.12.2019
2. että esityslista on nähtävillä sähköisesti jäsenille kokousta edeltävänä torstaina
sähköisessä kokousjärjestelmässä, johon varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet ovat
saaneet omat tunnukset. Kokouskutsu lähetetään tai tieto siitä, milloin ja mistä kutsu
on sähköisesti noudettavissa, lähetetään kunnan antamaan viralliseen
sähköpostiosoitteeseen,
3. todeta, että mikäli lautakunnan varsinainen jäsen on estynyt saapumasta
kokoukseen, on hänen itsensä ilmoitettava asiasta henkilökohtaiselle varajäsenelleen
sekä lautakunnan sihteerille.
Päätös
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kirkkonummen kunnan viestintä/kokouskalenteri
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§ 60
Koulumatka - kulkeminen Lövkullantie 28 Heikkilän kouluun, Hirvitie 7
KIRDno-2018-1377
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Koivisto
tiina.koivisto@kirkkonummi.fi
hallintopäällikkö
Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus saada maksuton
koulumatkakuljetus tai riittävää kuljettamis- ja saattoavustusta, jos perusopetusta,
esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi,
tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu
oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Sivistyslautakunta on 2.4.2014 § 24 päättänyt koulukuljetusperiaatteista, joiden
mukaan kunta voi pyytää koulumatkan liian vaarallisuuden arvioimiseksi toisen
viranomaisen lausunnon. Toinen viranomainen voi olla esimerkiksi poliisi.
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on 2.10.2018 antanut seuraavan lausunnon tiellä
kulkemisesta osoitteesta Lövkullantie 28 - Heikkilän koulu, Hirvitie 7:
Matka Lövkullantieltä kävellen Heikkilän kouluun reittiä Lövkullantie-Vanha
Porkkalantie-Tie 51:n ylitys kevyenliikenteen silta-Tolsantien vartta, erillistä
kevyenliikenteen väylää-Karhutien ja Karhunhammas teiden vartta erillistä
kevyenliikenteenväylää kulkien on liian vaarallinen Tolsantien ylityksen osalta
Tolsankujan kohdalta esikouluikäisille ja Vanhan Rantatien ylityksen osalta esikoulu-1
lk:n oppilaille aamuisin. Päivällä ja iltapäivällä liikenne on selvästi harvempaa joten
liikenteessä on selvästi aukkoja tien turvallisempaan ylitykseen eikä tuolloin ylitykset
ole liian vaarallisia, vaarallisia kylläkin. Kulkeminen muutoin kyseistä reittiä ei ole liian
vaarallista millekään ikäryhmälle.
Reitti pysäkeille Ki0608 ja Ki0609 on liian vaarallinen Drusibackantien osuudelta
esikouluikäisille. Porkkalantien varteen pysäkille Ki0608 pääseminen Drusibackantieltä
ei ole liian vaaralista millekään ikäryhmälle. Sen sijaan pysäkille Ki0609 Porkkalantien
ylitys on liian vaarallinen esikoulu-2 lk:n oppilaille.
Pysäkeille Ki0610 ja Ki0611 pääsemiseksi reitti kulkee Lövkullantieltä Vanhaa
Porkkalantietä pitkin Peuramaantien suuntaan aina Porkkalantien pysäkeille saakka.
Matka on liian vaarallinen esikouluikäisille. Porkkalantien ylitys Vanhan Porkkalantien
puoleiselta sivulta katsottuna pysäkille on liian vaarallinen esikoulu- 2 lk:n oppilaille.
Pysäkiltä poistuminen Porkkalantien ylitse Vanhalle Porkkalantielle on liian vaarallinen
esikoulu - 4 lk:n oppilaille johtuen näkyvyysrajoitteista ja ajoneuvojen käyttämistä
nopeuksista.
Pysäkeillä odottaminen ei ole liian vaaralista millekään ikäryhmälle.
Ehdotus
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Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää poliisin lausunnon perusteella, että
1.
Matka Lövkullantieltä Heikkilän kouluun ei ole liian vaarallinen millekään ikäryhmälle,
2.
Porkkalan tien ylitys pysäkille Ki0609 on liian vaarallinen esikoulu - toisen luokan
oppilaille,
3.
Porkkalan tien ylitys vanhan Porkkalantien puoleiselta sivulta katsottuna pysäkille on
liian vaarallinen esikoulu - toisen luokan oppilaille, pysäkiltä poistuminen
Porkkalantien ylitse Vanhalle Porkkalantielle on liian vaarallinen esikoulu - neljännen
luokan oppilaille (pysäkit Ki0610 ja Ki0609),
4.
edellä mainituilla pysäkeillä odottaminen ei ole liian vaarallista millekään ikäryhmälle.
Päätös
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Koulukuljetuksen järjestelijät
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§ 61
Koulumatka - kulkeminen Kulotie 4 lähimmille bussipysäkeille
KIRDno-2018-1376
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Koivisto
tiina.koivisto@kirkkonummi.fi
hallintopäällikkö
Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus saada maksuton
koulumatkakuljetus tai riittävää kuljettamis- ja saattoavustusta, jos perusopetusta,
esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi,
tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu
oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Sivistyslautakunta on 2.4.2014 § 24 päättänyt koulukuljetusperiaatteista, joiden
mukaan kunta voi pyytää koulumatkan liian vaarallisuuden arvioimiseksi toisen
viranomaisen lausunnon. Toinen viranomainen voi olla esimerkiksi poliisi. Länsi-
Uudenmaan poliisilaitos on 2.10.2018 antanut lausunnon osoitteesta Kulotie 4
kulkemisesta Palopolun kohdalle bussipysäkeille (ki1710 ja ki1711) ja takaisin Kulotie
4:ään, sekä Lamminjärventiellä sijaitsevalle bussipysäkille Kulotie (Ki1749).
Kulkeminen kevyenliikenteenväylää pitkin ja teiden ylittäminen suojateitä pitkin ei ole
liian vaarallista millekään kouluikäisten ryhmälle Kulotiellä tai Lamminjärventiellä.
Kulkeminen Turuntien vartta erillistä kevyenliikenteenväylää pitkin ei myöskään ole
liian vaarallista millekään kouluikäisten ryhmälle. Turuntien ylittäminen Palopolun
risteyksen kohdalla olevia suojatietä pitkin on liian vaarallista esikoulu - 1 lk:n
oppilaille aamuisin. Päivällä koulujen päättymisaikaan liikenne harvenee
huomattavasti ja tuolloin ylitys ei enää ole liian vaarallinen. Vaarallinen kylläkin.
Lapsien on hyvä käyttää heijastinta tai heijastinliivejä koulumatkoillaan ja heitä tulee
opastaa suojateiden oikeaoppisesta käytöstä ja tiellä liikkumisesta.

Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää
1
Kulkeminen kevyenliikenteen väylää pitkin ja teiden ylittäminen Kulotiellä ja
Lamminjärventiellä ei ole vaarallista millekään ikäryhmälle,
2
kulkeminen Turuntien varrella olevaa kevyenliikenteen väylää ei ole liian vaarallinen
millekään ikäryhmälle,

Kirkkonummen kunta
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
31.10.2018

8/2018

21 (24)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

3
Turuntien ylittäminen Palopolun risteyksen kohdalla olevaa suojatietä pitkin on liian
vaarallinen esikoulu ja ensimmäisen luokan oppilaille aamuisin, päivällä koulujen
päätyttyä ylitys ei ole enään vaarallista millekään ikäryhmälle.
Lisäksi poliisi muistuttaa heijastinten ja heijastinliivien käytöstä sekä oikeaoppisen
suojatiekäyttäytymisen opastamisesta sekä teillä liikkumisesta.

Päätös
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Koulukuljetusten järjestelijät
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Muutoksenhakukielto
§54, §55, §56, §57, §58, §59
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain
136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Oikaisuvaatimus
§60, §61
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään sivistys- ja vapaa-
aikalautakunnalle.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta
lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, on
ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti
allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille
sivistyspalvelukeskuksen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla
vastuulla.
Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
31.10.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Kirkkonummen kunta, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
puh.vaihde 09 29671
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
virka-aika: ma klo 8.30 - 17.00, ti-pe klo 8.30 - 16.00
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