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SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

X  Leppänen Klaus, pj Kotilainen Ilari, varajäsen

X  Sepponen Leena, 1. vpj Salmi-Lampila Elina, varajäsen

-  Kainulainen Nelli, 2. vpj X Kainulainen Minna, varajäsen

-  Hakkarainen Nea, jäsen X Hakkarainen Olavi, varajäsen

X  Kemppainen Hannele, jäsen Karstinen Orvokki, varajäsen

X  Minkkinen Timo, jäsen Näsi Heikki, varajäsen

-  Nenye Niko, jäsen X Männikkö Ulla, varajäsen

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

X Isojärvi Mervi, sivistysjohtajan varahenkilö, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

X Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

X Sarén Riitta, kunnanhallituksen edustaja

- Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja

- ( ), nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 1

ASIAT § 3 - 12

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 2

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Klaus Leppänen Mervi Isojärvi     

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Tainionmäen koulu 18.2.2022
Allekirjoitukset

Minna Kainulainen Ulla Männikkö

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Tainionmäen koululla 22.2.2022

Virka-asema Allekirjoitus 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 1
15.2.2022

Kivijärven  sivistyslautakunnan  kokous  on  laillinen  ja
päätösvaltainen,  mikäli  jäsenistä  on  yli  puolet  saapuvilla  ja
sivistyslautakunnan  kokouskutsu  on  lähetetty  jäsenille  neljä  (4)
päivää ennen kokousta.

Hallintosäännön  81.  pykälän  mukaan  kokouskutsu,  esityslista,
liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Lautakunta
on tehnyt asiasta päätöksen 20.6.2019 § 50.

Kokousmateriaali  tähän  kokoukseen  on  toimitettu  sähköisesti  pe
11.2.2022.

Sivistysjohtajan varahenkilön päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 2
15.2.2022

Kivijärven kunnan hallintosäännön  98 § mukaan muun toimielimen
kuin  valtuuston  pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättämällä
tavalla. 

Sivistysjohtajan varahenkilön päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  valitsee  kaksi  pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Pöytäkirjan  tarkastajiksi  valittiin  Minna  Kainulainen  ja  Ulla
Männikkö.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOKOUSAJANKOHDAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 2022

Sivltk § 3
15.2.2022

Kivijärven kunnan hallintosäännön 79 §: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.   

Kuntalain 140 §:ssä säädetään, että valtuuston, kunnanhallituksen
ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun
toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen  pidetään  tarkastamisen  jälkeen  nähtävänä
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta  johdu.  Jos  asia  on  kokonaan  salassa  pidettävä,
pöytäkirjassa  julkaistaan  ainoastaan  maininta  salassa  pidettävän
asian  käsittelystä.  Pöytäkirjassa  julkaistaan  ainoastaan
tiedonsaannin  kannalta  välttämättömät  henkilötiedot.  Pöytäkirjan
sisältämät  henkilötiedot  on  poistettava  tietoverkosta
oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Sivistysjohtajan varahenkilön päätösehdotus:

Sivistyslautakunnan  kokouksia  järjestetään  tarpeen  mukaan.
Pääsääntöisesti  kokoukset  pidetään  tiistaisin  alkaen  klo  17.30
sivistysosaston  tai  muussa  kunnan  toimipisteessä.  Lautakunnan
kokousajoista ja pöytäkirjojen nähtävillä pidosta ilmoitetaan kunnan
kotisivuilla.

Sivistyslautakunnan  tarkistettu  pöytäkirja  pidetään  yleisesti
nähtävänä  koulutoimistossa  klo  9-15  viidentenä  koulutoimiston
aukiolopäivänä  kokouspäivän  jälkeen  ja  kunnan  kotisivuilla
kuntalain  140  §:n  mukaisesti.  Koulutoimiston  ollessa  kiinni
tarkistettu  pöytäkirja  pidetään yleisesti  nähtävänä kirjastossa sen
viidentenä aukiolopäivänä kokouspäivän jälkeen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2022

Sivltk § 4
15.2.2022

Sivistysosastolla  viranhaltijapäätöksiä  tekevät  tulosalueiden
vastuuhenkilöt.

Sivistysjohtajan varahenkilön päätösehdotus:

Sivistysjohtajan,  rehtorin  ja  varhaiskasvatusjohtajan  tekemät
viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä päätöstä seuraavan viikon
ensimmäisenä arkimaanantaina klo 11-15 kirjastossa. 

Ne viranhaltijapäätökset,  joihin  kuntalainen voi  kuntalain  mukaan
hakea  muutosta,  julkaistaan  kunnan  kotisivuilla  muutoksenhaku-
ajan päättymiseen saakka.

Ottokelpoiset viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sähköpostitse
lautakunnan  puheenjohtajalle.  Viranhaltijapäätökset  ovat
lautakunnan jäsenten nähtävänä lautakunnan kokouksen aikana.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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( ) OIKAISUVAATIMUKSEN UUDELLEENKÄSITTELY (KALUSTOHANKINNAT 
1.7.2020)

Sivltk § 64
27.7.2020

(  )  sivistyslautakunnalle  osoittama  oikaisuvaatimus  on  postitettu
kunnanvirastolle 20.7.2020 päivän leimauksella ja se on saapunut
määräaikana  perille.  Lisäksi  oikaisu  on  välitetty  kunnanvirastolta
sähköisesti 24.7.2020. 

Sivistyslautakunnan  päätöksistä  tehdyn  oikaisuvaatimuksen
käsittelee ensisijaisesti sivistyslautakunta. Kunnanhallitus voi ennen
oikaisuvaatimuksen käsittelyä lautakunnassa käyttää asiassa otto-
oikeutta  kuntalain  134.3  §:n  mukaisesti.  Kunnanhallituksen  otto-
oikeus  on  käytettävä  1.7.2020  tehtyjen  päätösten  osalta  siinä
ajassa,  jossa  oikaisuvaatimus  päätöksestä  olisi  tehtävä  eli
viimeistään  23.7.2020.  Kunnanhallitus  ei  käyttänyt  otto-oikeutta,
joten sivistyslautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus sisältää mm. seuraavaa: 

(ote  asiakirjasta  siltä  osin  kuin  asia  liittyy  kalustohankintoihin  liittyvään
oikaisuun,  koko  asiakirja  on  lähetetty  lautakunnan  jäsenille/on  nähtävillä
kokouksessa)

”Oikaisuvaatimus Kivijärven kunnan sivistyslautakunnan 1.7.2020 
tekemiin päätöksiin § 54 (Koulukuljetukset 2020-2021 / Kaluston 
osto) ja § 55 (Koulukuljetukset 2020-2021/Kaluston vuokraaminen)
hankkia  kuljetuskalusto koulukuljetuksiin lv. 2020-2021.

Vaadin päätösten § 54 ja § 55 kumoamista Kivijärven kunnanhallituksen
4.2.2019 § 8 hyväksymän Pienhankintaohjeen ja hankintalain § 27 ja § 30
vastaisena.  Lisäksi  vaadin,  että  sivistyslautakunta  muuttaa
koulukuljetuksia koskevan kalustohankinnan koulukuljetuksia koskevaksi
kuljetushankinnaksi lukuvuodeksi 2020-2021.

Perustelut

Sivistyslautakunta  on  arvioinut  virheellisesti  koulukuljetushankintaan
kohdistuvan hankinnan suurimman mahdollisen kokonaisarvon.

Hankinnan  ennakoitua  arvoa  laskettaessa  perusteena  on  käytettävä
suurinta maksettavaa  kokonaiskorvausta ilman  arvonlisäveroa.  Arvoa
laskettaessa  on  otettava  huomioon  myös  mahdolliset  vaihtoehtoiset
toteuttamistavat ja  hankintasopimukseen  sisältyvät  optio-  ja
pidennysehdot  sekä  ehdokkaille  tai  tarjoajille  maksettavat  palkkiot  tai
maksut. ( hankintalaki 17 § ).

Hankintayksikkö voi jakaa hankinnan erillisiin osiin, mutta mikäli osien
yhteenlaskettu arvo ylittää kansallisen tai EU- kynnysarvon, on jokaisen
osan hankinnassa noudatettava kyseisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja
koskevia säännöksiä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistyslautakunta ei ole huomioinut hankintapäätöksissään § 54 ja §55
ajoneuvojen  hankintoihin  kohdistuvia  ajoneuvovero,  vakuutus-  ja
polttoainemaksuja. 

Pelkästään  VW  Caravelle  –  henkilöauton  ajoneuvovero-  ja
vakuutusmaksut ovat yhteensä n. 3000,00€ vuodessa. Lisäksi ennakoituun
kokonaisarvoon on huomioitava kummankin ajoneuvon polttoainemaksut
(yhteensä n. 15.000,00€ / lv.).

Lisäksi sivistyslautakunnan päätöksellä § 55 vuokrattavaan linja-autoon
on  ilmoitettava  ajoneuvon  haltijaksi  v.  2013  voimaan  tulleen  EU-
sääntelyyn  pohjautuvan  kuntalakiuudistuksen  velvoittamana  Kivijärven
kunnan perustama elinkeinotoimintaa harjoittava osakeyhtiö. Ajoneuvon
vuokraajan  täytyy  rekisteröityä  Traficomille  ko.  ajoneuvon  haltijaksi.
Ajoneuvon haltijan tulee maksaa ajoneuvovero- ja vakuutusmaksut.”

Oikaisuvaatimusta tutkittaessa tutkitaan ensin, voidaanko vaatimus
ottaa  tutkittavaksi.  Vaatimus  on  tehty  määräajassa,  mainitut
sivistyslautakunnan  tekemät  päätökset  ovat  oikaisuvaatimus-
kelpoisia,  vaatimuksen  tekijä  on  kunnan  jäsen  ja
oikaisuvaatimusaikaa on noudatettu.

Oikaisuvaatimuksen  voi  tehdä  tarkoituksenmukaisuus-  ja
laillisuusperustein. 

V  aatimukset /   sivistyslautakunnan perustelut  :  

1.  päätösten  §  54  ja  §  55  kumoaminen Kivijärven
kunnanhallituksen 4.2.2019 § 8 hyväksymän pienhankintaohjeen ja
hankintalain § 27 ja § 30 vastaisena.

Kansallisen  kynnysarvon  alle  jäävänä  kalustohankinnat  on
tehty kunnan pienhankintaohjeen mukaan. Tarjouspyyntöjä on
laitettu  riittävästi  ja  kunta  on  saanut  hinta-laatusuhteeltaan
sopivan  kaluston.  Määrärahat  on  riittävät,  ostettuun  autoon
investoinneissa ja vuokrattavaan autoon käyttötaloudessa.

Hankinnan  ennakoidun  arvon  laskentasäännöt  löytyvät
hankintalaista  §  27,  joka  on  yleissääntö  ennakoidun  arvon
laskemisesta  ja  §  30,  joka  täsmentää  esimerkiksi  tavaran
vuokraamista.  Vuokrattavan auton ennakoitu  arvo on auton
kuukausivuokra  x  10  vuokrakuukautta  ja  ostettavan  auton
ostohinta.

Koska  hankinnan  ennakoitu  arvo  alittaa  tavara-  ja
palveluhankinnoissa  60  000  euroa  alv  0,  ei  hankintalakia

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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kuitenkaan sovelleta hankintaan. 

Väitteet,  että  ajoneuvovero,  vakuutus-  ja  polttoainemaksut
tulisi  huomioida  hankinnan  ennakoidussa  arvossa  on
perusteeton.  Vakiintuneen  oikeuskäytännön  mukaan
toimittajilta, jotka toimivat eri toimialoilla, tehtyjä hankintoja ei
lasketa  samaan  hankintakokonaisuuteen.  Näin  ollen
polttoaine-, vakuutus-, huolto-, rengaskuluja ei tule huomioida
valituksen  kohteena  olevan  hankinnan  ennakoidussa
arvossa. 

Auton  osto  on  selkeä  tavarahankinta  ilman  käyttökuluja  ja
vuokra-auton osalta kunta ei tule edes hankkimaan kyseisiä
tavaroita/palveluja  polttoainetta  lukuun  ottamatta,  koska  ne
sisältyvät kaluston vuokraan.

2.  sivistyslautakunta  muuttaa  koulukuljetuksia  koskevan
kalustohankinnan koulukuljetuksia  koskevaksi  kuljetushankinnaksi
lukuvuodeksi 2020-2021.

Päätöksillä  on  ostettu/vuokrattu  kalustoa  koulukuljetuksia
varten. 

Hankintayksiköllä  on  laaja  harkintavalta  sen  suhteen  mitä
hankitaan (ja  mitä  ei  hankita)  ja Kivijärven kunta on voinut
tämän  harkintavaltansa  puitteissa  päättää  palvelujen
tuottamisesta itse hankkimalla sitä varten kalustoa ostamalla
ja vuokraamalla.

Lisäksi kalustohankintoihin liittyen vaatimuksen tekijä esittää, että
vuokrattavaan  linja-autoon  olisi  ilmoitettava  ajoneuvon  haltijaksi
kunnan perustama elinkeinotoimintaa harjoittava osakeyhtiö. 

Vuokrattavalla  autolla  suoritetaan  perusopetuslain  32  §:n
mukaista koulukuljetusta,  joka  ei  ole  kunnan  harjoittamaa
elinkeino-/liiketoimintaa.

Kuntalain  126 §:n 2 momentin  1 kohdan mukaan kunta ei
hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos:

1) kunta tuottaa lain  perusteella  omana toimintanaan
palveluja kunnan asukkaille ja muille, joille kunnan on
lain perusteella järjestettävä palveluja.

Se, kuka on vuokratun ajoneuvon haltija, on tässä  asiassa
merkityksetön seikka.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivltk § 5
15.2.2022
liite 1

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hylkää  ( ) tekemän oikaisuvaatimuksen. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- - - - -

Kunnan jäsen ( ) on tehnyt kunnallisvalituksen ko. päätöksestä.

Hämeenlinnan  hallinto-oikeus  on  7.10.2020  antamallaan
välipäätöksellä  nro  20/0942/2  hylännyt  (  )  vaatimuksen
sivistyslautakunnan päätösten täytäntöönpanon kieltämisestä.

Hallinto-oikeus on 15.11.2021 antamallaan päätöksellä 21/0474/2
kumonnut  sivistyslautakunnan  edelläolevan  päätöksen  ja
palauttanut asian lautakunnan uudelleen käsiteltäväksi.

Päätöksessään  hallinto-oikeus  on  todennut,  että  se  ei  ”tutki
julkisista  hankinnoista  ja  käyttöoikeussopimuksista  annetun  lain
vastaisuutta  koskevia  valitusperusteita  eikä  (  )  selityksessään
esittämää  uutta,  kokouskutsun  lähettämistä  koskevaa
valitusperustetta”.

Hallinto-oikeus  on  kuitenkin  katsonut,  että  sivistyslautakunnan
oikaisuvaatimukseen  antama  päätös  on  syntynyt  sivistysjohtajan
esteellisyyden  vuoksi  virheellisessä  järjestyksessä.  Hallinto-
oikeuden  mukaan  lautakunnan  ei  oikaisuvaatimusta
uudelleenkäsitellessä tarvitse muusta lausua. 

Sivistysjohtajan varahenkilön päätösehdotus:

Koska  asian  käsittely  on  tullut  tiedoksi  sivistysjohtajan
varahenkilölle  pikaisesti  eikä  siihen  ole  ollut  kunnolla  aikaa
perehtyä, asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

Päätös:

Sivistyslautakunta  keskusteli  asiasta  ja  hyväksyi  yksimielisesti
päätösehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOULUN TYÖ- JA LOMAPÄIVÄT LUKUVUONNA 2022-2023
Sivltk § 6
15.2.2022

Perusopetuslain 23 §:n mukaan

"perusopetuksessa  lukuvuosi  alkaa  1.  päivänä  elokuuta  ja
päättyy  31.  päivänä  heinäkuuta.  Lukuvuodessa  on  190
työpäivää. Asianomaisen ministeriön luvalla työpäivien määrä
voi  erityisestä  syystä  olla  säädettyä  suurempi.  Lukuvuoden
työpäivistä  vähennetään  kuitenkin  muuksi  arkipäiväksi  kuin
lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.
Lukuvuoden  koulutyön  päättymisajankohta  säädetään
asetuksella." 

Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan 

"lukuvuoden  koulutyö  päätetään  viikon  22  viimeisenä
arkipäivänä".

Perusteet

Rehtori  on  opettajien  kanssa  kokouksessa  1.2.2022 keskustellut
ensi lukuvuoden työ- ja lomapäivistä. Lisäksi on asiaa on selvitelty
naapurikuntien osalta.

Koulujen alkamisaikaan voi vaikuttaa monta syytä. Yksi syy voi olla
opettajien  vesopäivien  sijoittaminen  lukuvuoden  alkuun  ja  niiden
osuminen  täydelle  viikolle.  Lisäksi  alkamispäivään  vaikuttaa
lukuvuoden  arkipyhät  sekä  koulun  mahdollinen  kiinnostus  tehdä
lukuvuoden  aikana  lauantaityöpäiviä  tai  pitää/olla  pitämättä
vapaana esim. helatorstain jälkeistä perjantaita.

Rehtorin esitys

• syyslukukausi alkaa keskiviikkona 10.8.2022

• syysloma 17.-23.10.2022

• syyslukukausi päättyy torstaina 22.12.2022

• joululoma 23.12.2022-8.1.2023

• kevätlukukausi alkaa maanantaina 9.1.2023

• talviloma vko 9 eli 27.2.-5.3.2023

• lukuvuosi päättyy lauantaina 3.6.2023

Koulun  työpäiviin  sisältyy  yksi lauantaityöpäivä,  jolla  korvataan
itsenäisyyspäivää edeltävä maanantai 5.12.2022. Lauantaityöpäivänä
elo-syyskuussa  pidetään  yleisurheilukilpailut,  jotta  myös  perheet
pystyvät paremmin osallistumaan tapahtumaan.  Helatorstain jälkeinen
perjantai 26.5.2023 on vapaa. 

Opettajien  vesopäivistä (3)  kaksi pidetään  ennen  koulun  alkua  8.-
9.8.2022 ja  yksi  lukuvuoden  aikana,  aiheena  lukuvuoden  tai

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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seuraavan lukuvuoden toiminnan suunnittelu tai kouluttautuminen.

Sivistysjohtajan varahenkilön päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  lukuvuoden  2022-2023 työ-  ja
lomapäivät.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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YHTEISTYÖSOPIMUS SEURAKUNNAN KANSSA

Sivltk § 104
10.12.2019
liite 32

Sivltk § 7
15.2.2022
liite 2

Saarijärven  seurakunta  on  laatinut  yhteistyösopimuksen
Saarijärven  kaupungin  ja  seurakunnan  kappeliseurakunnissa
olevien  kuntien  eli  Kannonkosken  ja  Kivijärven  kanssa.
Sopimuksessa  on  kuvattu  kunnan  ja  seurakunnan  välisen
yhteistyön  muodot  ja  käytännöt  niin  varhaiskasvatuksen  kuin
perusopetuksen osalta.

Yhteistyö  sisältää  liitteiden  mukaiset  asiakokonaisuudet:
yleissivistävä opetus, perinteiset juhlat, uskonnolliset tilaisuudet ja
kasvun ja hyvinvoinnin tuki.

Sopimus ei muuta nykyistä yhteistyötä.

Varhaiskasvatuksen opettajalla ja rehtorilla ei ole huomauttamista
sopimukseen.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy Saarijärven seurakunnan ja Kivijärven
kunnan  välisen  yhteistyösopimuksen  varhaiskasvatuksen  ja
perusopetuksen osalta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - - - - 

Kaksi vuotta sitten hyväksytyn yhteistyösopimuksen  päivittäminen
alkoi  syyskuussa  2021  alueellisen  seurakuntayhteistyön
tapaamisessa, johon rehtori osallistui. 

Sopimustekstiä  on  edelleen  muokattu  opettajakunnan  toimesta
syksyllä  2021  vastaamaan  nykyistä  opetussuunnitelmaa.
Oppilaskunnan  hallitus  tutustui  ja  hyväksyi  sopimusluonnoksen
27.1.2022  ja  seurakunnasta  saadun  tiedon  mukaan
sopimusluonnos on myös seurakunnan hyväksymä.

Sivistysjohtajan varahenkilön päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy Saarijärven seurakunnan ja Kivijärven
kunnan välisen päivitetyn yhteistyösopimuksen varhaiskasvatuksen
ja perusopetuksen osalta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TÄYTTÖLUPA ESILUOKANOPETTAJAN VIRKAAN

Sivltk § 8
15.2.2022

Kunnan  henkilöstöpolitiikan  mukaan  ”viran/toimen  tarpeellisuus,
sisältö, sen kehittämistarve sekä viran/toimenhaltijalta edellytettävät
ominaisuudet selvitetään aina ennen hankintatoimiin ryhtymistä”.

Varhaiskasvatuksen  vastuuhenkilön  tehtävä  on  täytetty
varhaiskasvatuslain  33  pykälän  sallimalla  tavalla  vuodeksi
kerrallaan  kahtena  lukuvuonna,  koska  kelpoisuusehdot  täyttävää
henkilöä  ei  olla  saatu.  Kyseinen  henkilö  on  toiminut  myös
esiopetuksen opettajana. Kahden eri kokonaisuuden hoitaminen on
ollut haasteellista. Esikoulun opettajalle,  jolle on sisällytetty myös
muita  opetustunteja,  on  jäänyt  aikaa  vain  2,5  tuntia  päivässä
varhaiskasvatuksen  opettajuuteen/johtamiseen,  mikä  on
aluehallintoviraston  mukaan  liian  vähäinen  määrä.  Esikoulun
opettajan  ja  varhaiskasvatuksen  opettajan  tehtävät  on  eriytetty
elokuusta 2021 lähtien. 

Esikoulun  opettajan  eli  esiluokanopettajan  virka,  jossa
opetusvelvollisuus  on  23  tuntia,  on  täytetty  määräaikaisena
lukuvuodeksi  2021-2022.  Kyseinen  henkilö  on  hoitanut  kunnan
varhaiserityisopetuksen  (VEO)  eikä  palvelua  ole  tarvinnut  ostaa
ulkopuolelta  lukuvuoden  2020-2021  aikana.  Nykyinen  viranhaltija
on ilmoittanut kiinnostuksensa jatkaa virassa toisen lukuvuoden. 

Esiluokanopettajan  virkaan  on  varattu  määräraha  talousarviossa
2022. Viran täyttö ei lisää kunnan henkilöstöä. 

Sivistysjohtajan varahenkilön päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hakee  kunnanhallitukselta  täyttölupaa
esiluokanopettajan palkkaamiseen 1.8.2022 alkaen toistaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TÄYTTÖLUPA PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄÄN (ÄIDINKIELI)

Sivltk § 9
15.2.2022

Kunnan  henkilöstöpolitiikan  mukaan  ”viran/toimen  tarpeellisuus,
sisältö, sen kehittämistarve sekä viran/toimenhaltijalta edellytettävät
ominaisuudet selvitetään aina ennen hankintatoimiin ryhtymistä”. 

Äidinkielen  opetusta  on  järjestetty  henkilöstön  kelpoisuudet
huomioon  ottaen  ja  kulloisestakin  tilanteesta  johtuen  eri  tavoin,
esimerkiksi  virkana,  tuntiopettajuutena  tai  ns.  yhdysvirkana.
Viimeksi on haettu kunnanhallituksen täyttöluvalla (khall 7.6.2021 §
88)  äidinkielen  tuntiopettajaa  ajalle   9.8.2021-  31.7.2022,  mutta
hakijoita  ei  ollut,  mahdollisesti  määräaikaisuudesta  johtuen.
Nykyinen, tehtävään lukuvuodeksi lupautunut äidinkielen opettaja ei
ole  enää  käytettävissä  ensi  lukuvuonna.  Nykyisessä
henkilökunnassa  ei  ole  enää  opettajaa,  jolla  olisi  pätevyys  ko.
tehtävään.

Äidinkielen  opettajan  virassa  opetusvelvollisuus  on  18  tuntia.
Päätoiminen tuntiopettaja opettaa vähintään 16 luokkatuntia.

Äidinkielen  opettajalle  on  varattu  määräraha talousarvioon  2022.
Rekrytointi pyritään suorittamaan kevään 2022 aikana.

Sivistysjohtajan varahenkilön päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa äidinkielen
päätoimisen  tuntiopettajan palkkaamiseen 1.8.2022 alkaen
toistaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 10
15.2.2022

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön   11  §  mukaan  lautakunnan
alaisen  viranomaisen  on  ilmoitettava  lautakunnalle  tekemistään
ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä,
joista  lautakunta  on  ilmoittanut,  ettei  se  käytä  otto-oikeuttaan.
Henkilöstöhallinto-ohjeen  mukaisesti  henkilöstöpäätöksistä
annetaan  toimielimille  tiedoksi  vain  työhönottamis-,  palkkaus-  ja
irtisanomispäätökset  sekä  henkilöstöpäätöksen  tekovallan
subdelegointipäätökset.

Sivistysjohtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja rehtorin tekemät
viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kokouksessa. 

Sivistysjohtajan varahenkilön päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  viranhaltijapäätökset  tiedoksi  ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  viranhaltijapäätökset  tiedoksi  ja  päätti
olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Sivltk § 11
15.2.2022

• Perhekeskus Päivänsäde, sopimus psykologipalveluiden 
tuottamisesta Kivijärven kunnalle v. 2022 (tutkimukset)

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
16.12.2021, pöytäkirja

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, 
valtuusto, 17.12.2020, pöytäkirja

• Viitasalo-opisto, vuoden 2021 maksuosuuksien tarkistus 
ennen tilinpäätöstä, 1.2.2022

Sivistysjohtajan varahenkilön päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MUUT ASIAT

Sivltk § 12
15.2.2022

Keskusteltiin  koulun  oppilaiden  ja  heidän  perheidensä
koronatilanteesta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


