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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivltk § 23
2.4.2020

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
(yhdelle postitse) pe 27.3.2020.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
---PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sivltk § 24
2.4.2020

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:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Korpi ja Antti Urpilainen.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2019
Sivltk § 25
2.4.2020
liite 7

Lautakunta antaa kunnanhallitukselle kertomuksen toiminnastaan
kultakin kalenterivuodelta. Toimintakertomuksessa annetaan
selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomus on liitteenä
seitsemän (7).
000 300 SIVISTYSOSASTO
TA 2019
Käyttö
Käyttö %
1 558 030 1 520 225
ulkoinen
97,6
ulkoinen+sis 2 154 420 2 134 392
99,1
Edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2019 talousarvio oli 87 360 e
pienempi.
Sivistysosaston toimintakate alittui kokonaisuutena noin 20 000
euroa.
Tulot: Toimintatuotot ylittyivät 21 000 euroa.
Menot: Henkilöstökulut ylittyivat 75 000 e. Säästöä saatiin
menoryhmistä palvelujen ostot 42 000 e, aineet, tarvikkeet ja
tavarat 17 000 e ja avustukset 17 500 e.

Toiminnasta/taloudesta huomioitavaa:
Sivistyshallinto
•

sisältää lautakuntatyöskentelyn, sivistysjohtajasta 25,6 %,
toimistosihteeristä
24
%,
koulun
hankkeet
ja
asiointiliikenteen

•

määräraha netto 57 820 e, toteuma 70 127 e, ylitys 12 000 e

•

ylitykset:
◦

lautakunta kokousti kaksitoista (12) kertaa, neljä (4)
kertaa suunniteltua enemmän, kustannukset ylittyivät 5
000 eurolla ollen 12 600 e,

◦

hankkeet: digitutor, aluekoordinaattori, kerhotoiminta
2018-2019, koulutuksellinen tasa-arvo 2018-2019;
hankkeissa on yleensä omavastuuosuus ja ne jakautuvat
useammalle vuodelle

Varhaiskasvatus
•

Pöytäkirjan tarkastus

sisältää perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon, aamuja iltapäivätoiminnan, muut päivähoidon palvelut, lasten

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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kotihoidon tuen ja vauvarahan
•

määräraha nto 238 430 e, toteuma 281 030, ylitys 42 600 e

•

ylitykset/huomioitavaa:
◦

palkattu toinen perhepäivähoitaja 12.8.2019 alkaen,
perhepäivähoidon ylitys 20 000 e

◦

ryhmäperhepäivähoidossa
hoitomaksutulot
ovat
tuplaantuneet, nyt 21 500 e ja henkilöstöä on tarvittu
suunniteltua enemmän

◦

määräraha ollut 2,5 henkilölle, tarve ollut 3-4 henkilöä,
heistä kaksi vakinaistettu, ryhmäperhepäivähoidon ylitys
49 000 e

◦

varhaiskasvatuksen
koulujen alettua

◦

ryhmäperhepäivähoitoa
on
annettu
väistötiloissa,
entisissä Hoivarannan tiloissa 5.4.2018 lähtien

◦

lasten kotihoidontukeen oli varattu 40 000 e ja siihen
meni 23 470 e, säästöä 16 500 e.

vastuuhenkilö

vaihtui

syksyllä

Peruskoulutus
•

sisältää
opetuksen,
kuljetukset,
ruokailut,
muun
oppilashuollon, kuraattori- ja psykologipalvelut, esiopetuksen
ja Tainionmäen koulun

•

määräraha nto 1 558 370 e, toteuma 1 482 000, alitus 76
300 e

•

alitukset/huomioitavaa:
◦

yksi luokanopettaja väheni (yhdysluokka) ja äidinkielen
opettajan virkaa ei täytetty syksystä,

◦

aineista, tarvikkeista ja tavaroista pystyttiin säästämään 9
000 e

◦

kuljetuksiin varattu määräraha (pl. asiantuntijapalvelut)
riitti, kuljetusjärjestelyt muuttuivat 23.4.2019

Muu koulutus

Pöytäkirjan tarkastus

•

sisältää kansalaisopiston, musiikkiopiston ja toisen asteen
kuraattori- ja psykologipalvelut

•

määräraha nto 29 380 e, toteuma 30 690, ylitys 1 300 e

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kirjasto- ja kulttuuritoiminta
•

kirjaston määräraha nto 121 640 e, toteuma 123 400 e, ylitys
1 800 e

•

omatoimihanke päättyi vuoden lopussa, omatoimikirjasto
otetaan käyttöön v. 2020

•

kulttuuritoiminnan määräraha nto 12 780 e, toteuma 10 220
e, säästö 2 560 e

Vapaa-aikatoimi
•

nuoristotyöhön sisältyy nuorisotoiminta, lasten ja nuorten
harrastustoiminta sekä nuorisovaltuusto

•

nuorisotyön määräraha nto 74 250 e, toteuma 74 550 e,
ylitys 300 e

•

liikuntatyöhön
sisältyy
liikuntaurheilualueet ja kunnossa kaiken ikää

•

liikuntatyön määräraha netto on 61 750 e, toteuma 62 300 e,
ylitys 550 e

•

koko vapaa-aikatoimen määräraha netto on 136 000 e,
toteuma 136 850 e, ylitys 850 e

•

uusi vapaa-aikaohjaaja aloitti 21.10.2019

ja

urheilutoiminta,

Vastuuviranhaltijat esittelevät toimintakertomuksensa tarkemmin
kokouksessa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Lautakunta
hyväksyy
sivistysosaston
vuoden
2019
toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisen ja esittää sen
edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TAINIONMÄEN KOULUN YHDYSLUOKKATILANNE
Sivltk § 26
2.4.2020

Sivistyslautakunta on päättänyt 31.10.2017 talousarviota 2018
käsitellessään, että kaksi perusopetuksen vuosiluokkaa yhdistetään
lukuvuodesta 2019-20 alkaen.
Sivistyslautakunta päätti 25.3.2019 § 24, että ensimmäisenä
elokuussa 2019 aloittavana yhdysluokkana on yhdistelmäluokka 12.
Samalla hyväksyttiin, että koulu varaa mahdollisuuden muuttaa
yhdysluokkia tarpeen vaatiessa pedagogisin perustein, mikäli tarve
vaatii.
Tulevana lukuvuonna 2020-2021 luokkakoot ovat tämän hetkisen
tilanteen/tiedon mukaan (mukana alle kouluikäiset):

1-5 v. tiedot Louhesta

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että
•

lukuvuonna 2020-2021 yhdysluokkana toimii 3. ja 4.
vuosiluokka

•

seuraava yhdysluokka tulee siinä vaiheessa, kun se
pedagogisesti ja oppilasmäärät huomioon ottaen on
mahdollista.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MUUTOKSET PÄIVÄHOIDON MAKSUIHIN POIKKEUSOLOJEN AIKANA
Sivltk § 27
2.4.2020

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään
kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä
maksuista.
Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen
koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan
perusteella.
Koronaviruksesta johtuvasta poikkeusolotilanteessa on suositeltu,
että lapset hoidetaan kotona, mikäli se on mahdollista.
Niistä lapsista, jotka ovat hoidossa, peritään normaalit maksut.
Nykyinen asiakasmaksulaki ei huomioi poikkeusoloja, joten niiden
lapsien kohdalta, jotka jäivät kotiin, on päätettävä maksuista.
Sivistysosaston asiakasmaksuista ja sen periaatteista päättää
hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta.

Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta päättää, että poikkeusolosuhteista johtuen niiltä
huoltajilta,
jotka
voimassaolevasta
päivähoitosopimuksesta
huolimatta hoitavat lapsensa kotona, ei peritä päivähoitomaksuja
poikkeusolojen aikana 18.3.2020 alkaen.
Poikkeukset
asiakasmaksuihin
ovat
voimassa
tämän
poikkeustilanteen ajan, jonka päätyttyä palataan asiakasmaksujen
osalta normaaliin käytäntöön.
Todetaan, että päätös tulee voimaan välittömästi ja sitä sovelletaan
maaliskuun 2020 päivähoitolaskutuksesta alkaen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
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Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MUUTOKSET KUNTO- JA LIIKUNTASALIN MAKSUIHIN POIKKEUSOLOJEN AIKANA
Sivltk § 28
2.4.2020

Kunto- ja liikuntasali on poistettu asiakkaiden käytöstä 18.3.2020
lähtien
aluehallintoviraston
17.3.2020
kunnille
antaman
tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen mukaan ja
kunnanjohtajan laajennetun johtoryhmän 17.3.2020 pidetyn
palaverin jälkeen. Tilat on suljettu koronaviruksen aiheuttaman
infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi.
Kunto- ja liikuntasalin käyttö on maksullista. Liikuntatilamaksuja
saatiin noin 11 000 euroa vuonna 2019.
Sivistysosaston asiakasmaksuista ja sen periaatteista päättää
hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta. Lautakunnan on
päätettävä, miten maksaneille asiakkaille korvataan se, etteivät he
voi käyttää jo maksettuja tiloja poikkeusoloissa.
Vapaa-aikaohjaaja esittää on, että maksuja ei palauteta, vaan
jatketaan tilan käyttöaikaa suhteessa sulkuaikaan.

Sivistysjohtajan päätösesitys:
Sivistyslautakunta päättää, että asiakkaiden poikkeusoloajalta
maksamia kuntosali- ja liikuntasalimaksuja ei palauteta, mutta
varattua käyttöaikaa jatketaan vastaavalla ajalla, jolloin tilat eivät
ole olleet käytettävissä poikkeusaikana 18.3.2020 lähtien.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä
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STIPENDIRAHASTOJEN KÄYTTÖ 2019
Sivltk § 29
2.4.2020

Sivistysosaston hallinnoimia, Kannonkosken osuuspankissa olevia
stipendirahastoja on käytetty vuonna 2019 seuraavasti:

Opiskelijoiden stipendirahasto (stipendirahaston säännöt § 6)
•

rahaston pääoma 31.12.2018

•

lautakunnan myöntämät stipendit v. 2019

•

tilitä siirtomaksu

•

rahaston pääoma 31.12.2019:

703,93 €
50,00 €
4,50 €
649,43€

Lehtori Helena Ihanaisen stipendirahasto (rahaston säännöt § 3)
•

rahaston pääoma 31.12.2018

33 189,49 €

•

matka-avustus Rooman opintomatkaan

•

tilitä siirtomaksu

•

kieliopinnoista, opettajien myöntämät stipendit

•

hyvityskorko

55,04 €

•

lähdevero

16,50 €

•

rahaston pääoma 31.12.2019

284,50 €
4,50 €
150,00 €

32 793,53 €

Saga Forsströmin stipendirahasto (opintorahaston säännöt § 4)
•

rahaston pääoma 31.12.2018

32 730,96 €

•

lautakunnan myöntämät stipendit v. 2019

•

nostopalkkio

1,50 €

•

hyvityskorko

54,46 €

•

lähdevero

16,30 €

•

rahaston pääoma 31.12.2019:

600,00 €

32 167,62€

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen stipendirahastojen
käytöstä ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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NUORET JA OSALLISUUS KULTTUURITOIMINNASSA -HANKE
Sivltk § 30
2.4.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt nuoret ja osallisuus
kulttuuritoiminnassa -hankkeelle 194 000 euron rahoituksen ajalle
1.1.2020-31.12.2021. Myönnetyllä rahoituksella toimeenpannaan
kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 6. pykälän mukaista
alueellista kehittämistehtävää Keski-Suomen alueella.
Hankkeessa kehitetään Keski-Suomen maakunnan 15-20vuotiaiden nuorten taide- ja kulttuuripalveluja. Toimintoja
suunnitellaan kuntien ja muiden toimijoiden verkostossa ja niistä
rakennetaan kaikille avoin kulttuuripalvelujen paletti. Palveluja
kehitetään yhteistyössä kuntien nuorisotoiminnan kanssa. Nuoret
osallistuvat jokaiseen vaiheeseen suunnittelusta toteutukseen ja
arviointiin.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus kattaa 90 prosenttia
hankkeen kustannuksista. Omarahoitusosuus, loput 10 prosenttia
kerätään hankealueen kunnilta siten että, kunnan maksuosuus
muodostuu kaavalla 500 euroa + 0,60 euroa per hankkeen
kohderyhmään
kuuluva
nuori
kuntalainen.
Kivijärven
omavastuuosuus on yhteensä 560 euroa vuosien 2020 ja 2021
aikana.
Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 6. pykälän mukaisesti
kehittämistehtävällä
luodaan
edellytyksiä
kuntien
kulttuuritoiminnalle ja tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan laatua,
vaikuttavuutta,
henkilöstön
osaamista,
asukkaiden
yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa.
Kehitystehtävän tavoitteita ovat:
1. kehittää
keskisuomalaisten
nuorten
kulttuuritoimintaa yhteistyöverkoston voimin

taide-

ja

2. edistää ammattimaisesti toteutettujen kulttuuripalvelujen
saavutettavuutta kaikille nuorille maakunnassa
3. edistää nuorten osallisuutta kulttuuritoiminnassa
4. laajentaa hyväksi havaittuja toimintamalleja maakunnassa ja
kehittää uusia
5. kehittää
toimiva
rahoitusmalli
turvaamiseksi,
jotta
toimintaa
pitkäjänteisesti ja tuloksekkaasti.

kulttuuripalvelujen
voidaan
toteuttaa

6. edistää alueellista yhteistyötä kulttuuritoiminnassa, samoin
kuin henkilöstön osaamista maakunnan joka osassa
7. työllistää

Pöytäkirjan tarkastus

taiteilijoita

Keski-Suomen

alueella;

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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yhteistoimintamallilla tavoitellaan yhtenäistä korkeaa laatua
kulttuuritoimintaan ja
8. edistää kulttuuritoiminnan vaikuttavuutta sekä nuorten
kuntalaisten keskuudessa että kunnan hallintorakenteessa;
vahvistaa
kulttuurin
merkitystä
kunnissa
osana
hyvinvointisuunnitelmaa
sekä
osallisuutta
ja
vetovoimaisuutta lisäävänä tekijänä
Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki, ja se on suunniteltu
yhdessä alueen kuntien kulttuurivastaavien kanssa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi maakunnan yhteisen Nuoret
ja osallisuus kulttuuritoiminnassa -hankkeen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

02.04.2020
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk § 31
2.4.2020

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

02.04.2020
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT
Sivltk § 32

•

Kivijärvi-talo, ohjausryhmä, 29.1.2020, muistio

2.4.2020
liite 8

•

Opetushallitus,
muutosmääräys/perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja
täydennykset lukuun 6 Oppimisen arvionti, OPH-281-2020,
10.2.2020, määräys

•

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
31.1.2020, pöytäkirja

•

Tekninen lautakunta, 18.2.2020 § 11, päiväkotirakennuksen
purku, ote pöytäkirjasta

•

Tekninen lautakunta, 18.2.2020 § 12, päivähoitotoiminnan
siirto kirjasto-liikuntatila -rakennukseen, ote pöytäkirjasta

•

Viitasalo-opisto, johtokunta, 18.2.2020, pöytäkirja

•

Kyyjärven
kunta,
koulukuraattoripalvelun
pöytäkirjasta

•

Keski-Suomen
yhteisöjen
tuki,
Saarikka-kuntien
elinvoimapaja-alueen järjestöpositiivisesta teosta palkittiin
Kivijärvi-talo

•

Nuorten
Suomi
ry,
Keski-Suomen
vuoden
2019
nuorisovaltuustoksi valittiin Kivijärven nuorisovaltuusto

•

Aluehallintovirasto,
(Tainionmäen koulu)

•

Aluehallintovirasto, 27.2.2020, 6.12.2020 myönnettävät
kunniamerkit, esitykset tehtävä 30.4.2020 mennessä

•

Aluehallintovirasto, 27.2.2020, selvitys valtionavustuksen
(omatoimikirjasto, avustus 15 000 e) käytöstä

•

Opetusja
kulttuuriministeriö,
tartuntatautiepidemioihin
varautumista
suunnitelmien tarkistaminen ja uusi koronavirus

•

Opetushallitus, 28.2.2020, opetustoimi ja koronavirus valmistaudu poikkeustilanteisiin etukäteen

•

Lapset puheeksi, verkostot
ohjausryhmä, 29.1.2020, muistio

•

Opetushallitus, 11.3.2020, opetustoimi ja koronavirus valmistaudu poikkeustilanteisiin etukäteen (päivitys)

•

Aluehallintovirasto,

Pöytäkirjan tarkastus

sivistyslautakunta,
19.2.2020,
ostaminen
Kivijärveltä,
ote

25.2.2020,

13.3.2020,

tarkastuskertomus

suojaksi

28.2.2020,
koskevien

-toimintamallin

tartuntatautilain

58

§:n

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

02.04.2020
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mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
toimialueelle (yli 500 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset)
•

Aluehallintovirasto, 17.3.2020, tartuntatautilain 58 §:n
mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
toimialueelle (koulujen ym. tilat)

•

Asianajotoimisto ( ), 20.3.2020, kantajan ( ) kannanotto
vastaajan vastaukseen sekä vastakanteeseen (liite 8)

•

Aluehallintovirasto, 23.3.2020, tartuntatautilain 58 §:n
mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
toimialueelle (koulujen ym. tilat, tarkennus)

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:
Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

02.04.2020
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KOULURUOAN KORVAAMINEN POIKKEUSOLOJEN AIKANA
Sivltk § 33
2.4.2020

Suomen hallitus on linjannut, että koululaisten etäopiskelu jatkuu
ainakin 13.5.2020 saakka. Koulussa tarjotun ruoan tai sitä
vastaavien ruokapakettien jako aiheuttaa tartuntariskin kasvamisen,
mikäli epidemia etenee ja sairastuneiden määrä lisääntyy.
Perusopetuslaissa (§ 31) todetaan, että ”opetukseen osallistuvalle
on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti
järjestetty
ja
ohjattu,
täysipainoinen
maksuton
ateria.”
Poikkeusoloissa tämä voidaan toteuttaa siten, että kotona
etäopiskelevien
ruokakustannuksia
korvataan
esija
perusopetuksen
oppilaiden
huoltajille
kouluruoan
raakaainekorvauksena etäopiskelun ajalta maksusitoumusta vastaan.
Kouluruoan
raaka-ainekustannus
Kivijärvellä
on
1,67
euroa/päivä/oppilas.
Kouluruokakorvaus
maksetaan
18.3.29.5.2020 väliseltä ajalta niille oppilaille, jotka opiskelevat etänä
kotona. Kokonaiskorvaus on 80 euroa/oppilas.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että
•

kotona opiskelevien oppilaiden ruokakustannuksia korvataan
18.3.-29.5.2020 väliseltä ajalta 80 euroa/etäoppilas,

•

maksusitoumukset toimitetaan kirjeitse koteihin vk 15-17
aikana eli korvausta ei tarvitse hakea erikseen,

•

oppilasta kohden tulee kaksi maksusitoumusta á 40 euroa,
toinen paikalliseen Saleen ja toinen M-market Kesseliin ja

•

maksusitoumus on käytettävä yhdellä ostoskerralla.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

