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LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 1

ASIAT § 3-12

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 2

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Riitta Sarén Pirkko Oinonen          

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

Tarkastusaika

Kirjasto 23.2.2021
Allekirjoitukset

Leena Sepponen Jari Haapaniemi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kirjastossa 2.3.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

sivistysjohtaja Pirkko Oinonen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 1
23.2.2021

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 päättänyt 20.6.2019 § 50, että jatkossa kokouskutsut
voi tarvittaessa lähettää sähköisesti.

Kokousmateriaali  tähän  kokoukseen  on  toimitettu  sähköisesti  to
18.2.2021.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 2
23.2.2021

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

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  valitsee  kaksi  pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Leena  Sepponen  ja  Jari  Haapaniemi  valittiin
pöytäkirjantarkastajiksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOKOUSAJANKOHDAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 2021

Sivltk § 3
23.2.2021

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.

Kokousmäärät viime vuosina:

2020 10 kpl
2019 12 kpl
2018   9 kpl 
2017   8 kpl
2016   7 kpl
2015   8 kpl

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunnan  kokouksia  järjestetään  tarpeen  mukaan.
Pääsääntöisesti  kokoukset  pidetään  tiistaisin  alkaen  klo  18
kunnanhallituksen  kokoushuoneessa,  valtuustosalissa,  kirjastossa
tai  muussa  sivistysosaston  toimipaikassa.  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.  Koulun  loma-aikoina  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 2021

Sivltk § 4
23.2.2021

Sivistysosastolla  viranhaltijapäätöksiä  tekevät  tulosalueiden
vastuuhenkilöt.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistysjohtajan,  rehtorin  ja  varhaiskasvatuksen  vastuuhenkilön
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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VUOROHOIDON LINJAUKSET

Sivltk § 5
23.2.2021
liite 1

Varhaiskasvatuslain  mukaan  lasten  päivähoito  on  pyrittävä
järjestämään siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle
sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana,
jona  sitä  tarvitaan.  Vuorohoidon  linjauksia  tarvitaan,  jotta
asiakkaalle  taataan  tasavertainen  kohtelu  ja  päivähoidon
henkilöstölle tarpeellinen ohjeistus.

Kivijärvellä  vuorohoitoa  tarjotaan  ryhmäperhepäivähoidossa  tai
perhepäivähoidossa.    Lasten  vuorohoito  on  klo  18  -  06  välillä
tapahtuvaa hoitoa ja/tai viikonloppuhoitoa. 

Vuorohoidon  työjärjestelyjen,  perheiden  tasapuolisen  kohtelun  ja
hoitotarpeen  ennakoinnin  sekä  kustannusten  hallinnan
mahdollistamiseksi  sivistyslautakunta  on  määritellyt  ne
toiminnalliset  periaatteet  ja  kriteerit,  joilla  vuorohoitoa  tarjotaan,
hyväksyessään vuorohoidon linjaukset, jotka on päivitetty viimeksi
15.1.2019 § 5. 

Aluehallintovirasto  on  tarkastanut  18.12.2020  kunnan
varhaiskasvatustilanteen. Avin antamien ohjeiden mukaan kunnan
vuorohoidon  linjauksia  tulee  tarkistaa,  joten  varhaiskasvatuksen
opettaja on päivittänyt linjaukset.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  liitteen  1  mukaiset  vuorohoidon
linjaukset.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOULUN TYÖ- JA LOMAPÄIVÄT LUKUVUONNA 2021-2022

Sivltk § 6
23.2.2021

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 20.1.2021 keskustellut
asiasta.  Lisäksi  asiaa  on  käsitelty  seudullisesti  eri  koulujen
rehtoreiden sekä sivistysjohdon kesken.

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

Rehtorin esitys

• syyslukukausi alkaa keskiviikkona 11.8.2021

• syysloma 18.-24.10.2021

• syyslukukausi päättyy tiistaina 21.12.2021

• joululoma 22.12.2021-9.1.2022 

• kevätlukukausi alkaa maanantaina 10.1.2022

• talviloma 28.2.-6.3.2022

• lukuvuosi päättyy lauantaina 4.6.2022 

Kyseisellä suunnitelmaan sisältyy yksi lauantaityöpäivä.

Opettajien vesopäivät (3) pidetään ennen koulun alkua 9.-10.8.2021 ja
osallistumalla KEOS-tapahtumaan 14.11.2021 tai mikäli se peruuntuu 
koronan takia, vesopäivä käytetään keväällä 2022 tulevan lukuvuoden 
tai muuhun suunnitteluun.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  lukuvuoden  2021-2022  työ-  ja
lomapäivät rehtorin esityksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SOPIMUS LIIKUNTAPAIKKOJEN HOIDOSTA 2021

Sivltk § 7
23.2.2021
Liite 2

Kivijärven  kunnalla  ja  Kivijärven  Kivekkäillä  on  ollut  sopimus
liikuntapaikkojen  hoidosta  1994  alkaen.  Sopimusaika  on  ollut
pääsääntöisesti yksi vuosi.

Sopimus  sisältää  hiihtolatuverkoston  latujen,  kuntoradan,
frisbeegolfradan,  kaukalon,  urheilukentän,  uimarannan,  tennis-
kentän ja laskettelumäen kunnossapidon, pienhiihtohissin käytöstä
huolehtimisen  sekä  osan  Nousulahden  liikuntapuiston
kunnossapidosta.

Sopimusluonnoksen  mukaan  kunta  maksaa  urheiluseuralle
liikuntapaikkojen hoidosta yhteensä 15 500 euroa vuodessa. Hinta
on sama kuin viime vuonna.

Hallintosäännön  mukaan  kukin  toimielin  hyväksyy  toimialaansa
lukeutuvat sopimukset.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  Kivijärven  kunnan  ja  Kivijärven
Kivekkäiden  välisen  sopimuksen  liikuntapaikkojen  hoidosta
vuodelle 2021 liitteen 2 mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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NUORI TSEMPPARI, AIKUINEN TSEMPPAAJA JA TSEMPPAAVA PÄÄTTÄJÄ

Sivltk § 8
23.2.2021

Nuorten kyvyt  ja ääni  esiin -juhla  nostaa esiin  keskisuomalaisten
nuorten  aktiivisuutta  ja  nuorten  taustalla  toimivia  aikuisia.  Juhla
kannustaa  nuoria  ja  aikuisia  toimimaan  nuorten  osallisuuden
hyväksi. 

Juhla järjestetään heti, kun korona sen sallii.

Juhlassa  palkitaan  tuttuun  tapaan  Nuoret  Tsempparit,  Aikuiset
Tsemppaajat  sekä myös Päättäjät,  jotka  ovat  edistäneet  nuorten
asioita hyvin.

Palkittavat tulee nimetä 28.2.2021 mennessä.

Palkitsemisjuhla järjestetään Jyväskylässä,  kun korona sen sallii,
aikaisintaan  todennäköisesti  loppukeväästä.  Järjestäjänä  toimii
Nuorten  Suomi  ry  ja  tilaisuutta  on  tukemassa  Länsi-  ja  Sisä-
Suomen aluehallintovirasto ja Keski-Suomen liitto.

Kuntien  nimeämät  palkittavat  nuoret  tsempparit,  aikuiset
tsemppaajat sekä päättäjät valitaan seuraavin perustein:

1. Nuori Tsemppari on 14-19 -vuotias, aktiivinen nuori tai 14-
19  -vuotiaista  koostuva  nuorten  ryhmä,  joka  esimerkiksi
osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan,  ohjaa positiivisella
otteella  lasten  tai  nuorten  harrastusryhmää,  kannustaa
omalla esimerkillään yritteliäisyyteen, edistää nuorten asioita
omassa elinpiirissään tai kannustaa ja opastaa muita nuoria
toimimaan.

2. Aikuinen Tsemppaaja  on aikuinen  tai aikuisista  koostuva
taho,  joka  tarjoaa  nuorille  mahdollisuuden  omaehtoiseen
toimintaan,  kannustaa  nuoria  yritteliäisyyteen  sekä
suhtautuu  nuoriin  ja  heidän  ideoihinsa  avoimesti.
Tsemppaaja  ei  tee  asioita  nuorten  puolesta,  vaan  luottaa
nuoriin  antaen  vastuuta,  kuitenkin  tarvittaessa  auttaen  ja
tukien.

3. Lisäksi  nuorisovaltuustoilla  on  mahdollisuus  valita nuorten
toimijuutta  ja  vaikuttamista edistävä päättäjä tai  virkamies,
joka  omalla  toiminnallaan  ja  päätöksenteollaan  on
mahdollistanut  nuorten  toimijuuden  ja  vaikuttamisen.
Palkittava  päättäjä  kuuntelee  nuoria  ja  vie  nuorten  asioita
eteenpäin. 

Oheismateriaalissa on aiemmin valitut ja nuorisovaltuuston esitys
palkittavista ja päätös kohtaan kolme (3).

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan esitys:

Sivistyslautakunta  nimeää  nuoren  tsempparin  ja  aikuisen
tsemppaajan  ja  merkitsee  tiedoksi  nuorisovaltuuston  valinnan
kohtaan 3.

Päätös:

Sivistyslautakunta  nimesi  nuoren  tsempparin  ja  aikuisen
tsemppaajan:

• nuori tsemppari → Johannes Paananen ja
• aikuinen tsemppaaja → Timo Rühlmann.

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi nuorisovaltuuston valinnan:
• tsemppaava päättäjä → Sini Hakkarainen. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TÄYTTÖLUPA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUHENKILÖN PALKKAAMISEKSI

Sivltk § 9
23.2.2021

Kunnanhallitus  on  antanut  10.6.2019  §  98  täyttöluvan
varhaiskasvatuksen  opettajan  palkkaamiseen  1.8.2019  alkaen
toistaiseksi.

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,  sillä
varhaiskasvatuksen opettajuuteen on jäänyt aikaa vain 2,5 tuntia
päivässä. Määräaikainen virkasuhde on päättymässä 31.7.2021 ja
henkilö on jäämässä lakisääteiselle opintovapaalle keväällä 2021. 

Lapsen  oikeudesta  varhaiskasvatukseen,  varhaiskasvatuksen
järjestämisestä  ja  tuottamisesta  sekä  varhaiskasvatuksen
tietovarannosta  säädetään  varhaiskasvatuslaissa,  joka  tuli
voimaan  13.7.2018.  Lain  mukaan  varhaiskasvatuksella
tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,
opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu
erityisesti pedagogiikka. 

Varhaiskasvatuslaki  edellyttää  riittävää  henkilöstöä.  Nimikkeinä
ovat   varhaiskasvatuksen  opettaja,  varhaiskasvatuksen
lastenhoitaja,  perhepäivähoitaja  ja  varhaiskasvatuksen
erityisopettaja.  Kivijärvellä  varhaiskasvatuksen  opettaja  (jatkossa
oikeus  käyttää  nimekettä  varhaiskasvatusjohtaja)  vastaa
varhaiskasvatuksesta,  varhaiskasvatuksen  pedagogisesta
suunnittelusta  ja  toteuttamisesta,  esimiestyöstä,  osittain
hallinnosta sekä osallistuu tarvittaessa käytännön hoitotyöhön. 

Länsi-  ja  Sisä-Suomen  aluehallintovirastoon  on  saapunut
12.10.2020 epäkohtailmoitus kunnan varhaiskasvatusjärjestelyistä,
jonka  vuoksi  Aluehallinto  valvontatehtävässään  on  pyytänyt
selvityksiä  ja  kuullut  kuntaa  varhaiskasvatusasioista.
Epäkohtailmoitus on koskenut mm. varhaiskasvatuksen johtamista,
kehittämistä,  arviointia,  pedagogista  johtamista  ja  henkilöstön
ohjausta.

Aluehallintovirasto  on  antanut  tarkastuskertomuksen  8.1.2021  ja
päätöksen  1.2.2021  kunnan  järjestämästä  varhaiskasvatuksesta.
Aluehallintovirasto  on  henkilöstöön  liittyen  ohjeistanut,  että
Kivijärven kunnan  

1) tulee  kiinnittää  huomiota  varhaiskasvatushenkilöstön
pedagogiseen  johtamiseen,  varata  riittävästi  aikaa  tähän
tehtävään (nykyinen 2,5 tuntia päivässä ei riitä) ja huolehtia,
että  tehtävässä  toimii  jatkossa  tehtävään  kelpoinen
varhaiskasvatuksen  opettaja,  jotta  edellä  mainittu

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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pedagoginen  johtaminen  ja  muut  varhaiskasvatukselle
säädetyt tavoitteet voidaan tavoittaa ja joka vastaa lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta,

2) tulee  huolehtia  riittävästä  henkilöstöstä  ja
kelpoisuusvaatimusten noudattamisesta.

Kunnan  henkilöstöpolitiikan  mukaan  ”viran/toimen  tarpeellisuus,
sisältö, sen kehittämistarve sekä viran/toimenhaltijalta edellytettävät
ominaisuudet selvitetään  aina ennen hankintatoimiin ryhtymistä”.
Varhaiskasvatuksen  opettajan  virka  on  laitettava  auki,  kuten
tarkoitus olikin. Kokoaikaisen viranhaltijan rekrytointi on aloitettava
mahdollisimman pian aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Puuttuva  määräraha  (65,5  %  palkkakustannuksista)  pyritään
löytämään sivistysosastolle varatuista määrärahoista.

Sivistysjohtajan päätösesitys:

Sivistyslautakunta  hakee  kunnanhallitukselta  täyttölupaa
varhaiskasvatuksen  opettajan  palkkaamiseen  12.4.2021  alkaen
toistaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 10
23.2.2021

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 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
23.2.2021

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
10.12.2020, pöytäkirja

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, 
valtuusto, 18.12.2020, pöytäkirja

• Sivistyslautakunnan tekemä valituslupahakemus ja valitus 
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Hämeenlinnan hallinto-
oikeuden päätöksestä 20/0994/2, 16.12.2020 
(kalustohankinta 2019-2020)

• Kunnanhallitus, 29.12.2020, § 94, täyttölupa hankkeelle 
”Nuorisotyö koulussa”

• Kunnanhallitus, 29.12.2021 § 172, oppisopimuksen 
hyödyntäminen Nuppukummussa & TE-palvelut, 
palkkatukipäätös saatu

• Opetus- ja kulttuuriministeriö, 4.1.2021, oppivelvollisuuden 
laajentaminen perusopetuksen järjestäjien kannalta

• Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
KESELT/182/2021, 27.1.2021, valtionavustushakuaika

• Opetus- ja kulttuuriministeriö, 27.1.2021, perusopetuksen 
poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä koskeva lainsäädäntö 
kevätlukukaudella 2021

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
28.1.2021, pöytäkirja

• Aluehallintovirasto, 1.2.2021, LSSAVI/14030/2020, 
tarkastuskertomus 8.1.2021 ja päätös 1.2.2021 
(varhaiskasvatus)

• Viitasalo-opisto, 1.2.2021, vuoden 2020 maksuosuuksien 
tarkistus ennen tilinpäätöstä 

• Jyväskylän kaupunki, 15.2.2021, mahdollisuus osallistua 
kahteen yhteishankkeeseen Uudet lukutaidot 
kehittämisohjelmaan liittyen (varhaiskasvatus, esi ja 
perusopetus)

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2020 ENNEN TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSIA

Sivltk § 12
23.2.2021

Kunnanvaltuusto  on  vuoden  2020  talousarvion  hyväksyessään
edellyttänyt,  että  talousarvion  toteutumista  seurataan  sekä
taloudellisen  että  toiminnallisen  tuloksen  osalta.  Taloudellisten
tuloksen  seurannalla  tarkoitetaan  toimintayksiköille  budjetoitujen
menojen ja tulojen toteutumisen seurantaa.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kuukausiraportit  ja
talouskatsaus  tilinpäätösennusteineen  toimitetaan  kunnan-
hallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain seuraavasti:

◦ tammikuu-heinäkuu 31.8.2020

◦ elokuu-joulukuu tilinpäätös

Hallinto-osastolta  on  pyydetty  19.2.2021  vuoden  2020  toteuma
joulukuun  loppuun saakka.  Toteuma ei  kerro  vielä  koko vuoden
tilannetta  (tilinpäätöksen  teko  meneillään),  mutta  antaa  osviittaa
tuloksesta sekä sivistysjohtajalle että -lautakunnalle.

Talousarvion toteutuminen vuosikatteen (käyttötalousmenot – tulot,
ulkoinen + sisäinen) mukaisesti:

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

000 300 SIVISTYSOSASTO
TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen+sis 2157550 1850639 85,8

030 sivistyshallinto
TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen+sis  49910     49124    98,4

031 varhaiskasvatus
TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen+sis 292800 261381 89,3

033 Tainionmäen koulu
TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen+sis 1517130 1368015 90,2
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  talousarvion  toteutuman  1-12/2020
tiedoksi. 

Jatkossa toteuma on toimitettava hallinto-osastolta automaattisesti
kuukausittain alv-tilityksen jälkeen sivistysjohtajalle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

034 muu koulutus
TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen+sis 30980 11475 37,0
                                                                                                     

035 kirjastotoiminta
TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen+sis 124470 102940 82,7

036 kulttuuripalvelut
TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen+sis 8620 2919 33,9

037 vapaa-aikatoimi
TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen+sis 133640 54785 41,0
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ALOITE ALLE KOULUIKÄISTEN HOITOMAHDOLLISUUDESTA KOKOUKSEN AIKANA

Sivltk § 13
23.2.2021

Valtuutettu  Anne  Kalmari  on  jättänyt  22.2.2021  aloitteen
sivistyslautakunnalle:

Esitän,  että  Kivijärvellä  kunnallisen  luottamustoimen
tehtäviä  hoitaessaan  joko  kunnan  hallituksessa,
-valtuustossa  tai  lautakunnassa,  olisi  oikeus  tuoda  alle
kouluikäinen  lapsi  veloituksetta  kokouksen  ajaksi  hoitoon
Kivijärven ryhmäperhepäiväkotiin sen auki ollessa.

Kunnan tiedottamisavulla voitaisiin hakea myös tarvittaessa
vapaaehtoisrinkiä  avustamaan,  niin  että  saadaan
lastenhoitoa järjestymään päätöksenteon ajaksi.

Perustelut:  On  tärkeää,  että  myös  pienten  lasten
vanhemmat  pääsevät  osallistumaan  päätöksentekoon.
Pienessä kunnassa joustavuudella voitaisiin saada aikaan
lapsimyönteisyyttä.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  tiedoksi  tehdyn  aloitteen  ja  päättää
ottaa aloitteen käsittelyyn.

Päätös:

Sivistyslautakunta  päätti,  että  alle  kouluikäisen  vanhemmalla  on
oikeus  lapsensa  veloituksettomaan  päivähoitoon  osallistuessaan
Kivijärven  kunnanvaltuuston,  -hallituksen  tai  lautakunnan
kokoukseen, mikäli kokouksen aikana hoitoa on muutoin tarjolla ja
se ei lisää kustannuksia. Etuus koskee yli yhdeksän (9) kuukautta
vanhempia lapsia.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


