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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivltk § 31
9.6.2021

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 lähettää sähköisesti.
Tämän kokouksen kokousmateriaali on toimitettu postitse ke
2.6.2021.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sivltk § 32
9.6.2021

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:
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jari Haapaniemi ja Leena Sepponen.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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REHTORIN VIRANSIJAISEN VALINTA
Sivltk § 33
9.6.2021

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 30.3.2021 § 21 päättänyt
hakea kunnanhallitukselta täyttölupaa rehtorin opintovapaan sijaisen
palkkaamiseen 1.8.2021 – 31.7.2023. Kunnanhallitus on myöntänyt
täyttöluvan 12.4.2021 § 67.
Virka on ollut avoinna työvoimahallinnon ja kunnan kotisivuilla 16.4.7.5.2021.
Määräaikaan mennessä on saapunut viisi (5) hakemusta.
Hakemukset ja yhdistelmä hakijoista on toimitettu jäsenille
kokouspapereiden mukana. Hakijat on haastateltu 8.6.2021. Hakijat:
1)
2)
3)
4)
5)

()
()
()
()
()

Rehtorin palkka on määritelty OVTES:n palkkaliitteen kohdassa 4 03
01 20 2, vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
7–14 palkkaperusteryhmää. Hinnoitteluväli on 4 218,88 – 4 589,57
euroa. Kivijärven koulussa on 10 palkkaperusteryhmää.
Rehtorin virkaa hoitavan henkilön opetustuntimäärä viikossa on 5-7,
kun koulun palkkaperusteryhmien lukumäärä on 10-20.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että
•

ma. rehtoriksi 1.8.2021-31.7.2023 valitaan ( ), varalle ( ) ja

•

ma. rehtorin tehtäväkohtainen palkka on 4 300 e/kk.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Merkittiin, että Timo Minkkinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 18.21 ja ( ) poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo
19.00.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VARHAISKASVATUSJOHTAJAN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN
Sivltk § 34
9.6.2021

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.4.2021 § 25 valinnut
varhaiskasvatuksen opettajaksi / varhaiskasvatusjohtajaksi ( ).
( ) on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.8.2021.
Hallintosäännön § 16 mukaan valinta-, irtisanomis- ja
palkkauspäätökset suorittaa esimiesasemassa olevan henkilöstön
(pl. osastonjohtajat) osalta toimialan toimielin, tässä tapauksessa
sivistyslautakunta.
KVTESin
mukaan
viranhaltija,
jonka
päätehtävänä
on
varhaiskasvatuksen
suunnittelu-,
kehittämis-,
yms.
asiantuntijatehtävät
on
palkkahinnoittelun
ulkopuolinen.
Varhaiskasvatuksen ylimpään hallinnolliseen johtoon lasketaan
varhaiskasvatusjohtaja.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta
vahvistaa
tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3
ulkopuolinen palkka).

varhaiskasvatusjohtaja
(
)
100 e/kk (palkkahinnoittelun

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KOULUKULJETUSKALUSTON HANKINTA (LINJA-AUTON OSTO)
Sivltk § 22
30.3.2021

Perusopetuslain pykälässä 32 säädetään kunnan velvollisuudesta
järjestää oppivelvollisuusikäisille oppilaille maksuton koulukuljetus.
Tämänhetkisten tietojen mukaan lukuvuoden 2021-2021 alkaessa
koulukuljetusten piirissä tulee olemaan 50+ oppilasta.
Kivijärvellä ei ole ollut koulukuljetuksia palvelevaa linjaliikennettä
sen jälkeen, kun Karstulan liikenne lopetti noin klo 9 ajamansa
markkinaehtoisen linjan 1.10.2019 alkaen. Koulukuljetukset, jotka
ovat kunnan pakollinen ja pysyvä palvelu, on Kivijärven
mittakaavassa
pystytty
tuottamaan
omavaraisesti
omalla
henkilöstöllä ja pääosin omalla, vuonna 2020 hankitulla B-kortilla
ajettavalla, 12/13-matkustajapaikkaisella autolla sekä vuokratulla
linja-autolla.
Kunnanvaltuusto on 7.12.2020 § 43 on varannut määrärahan
vuodelle
2021
koulukuljetuskaluston
hankintaan
sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Auto tarvitaan seuraavan
lukuvuoden alkaessa 11.8.2021.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää aloittaa hankinnan valmistelun.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin
-----

Sivltk § 35
9.6.2021
liite 5

Kunnan pienhankintaohjeen mukaan kalustotarjoukset on pyydetty
vähintään kolmelta eri toimittajalta ke 2.6.2021 mennessä.
Tarjoukset on pyydetty seuraavilta:
1)
2)
3)
4)

Buspartner Ab Oy, Maalahti
BusStore Partner (Veho), Helsinki
Oy Auto-Way Ltd, Seinäjoki
Suomen Bussikauppa Oy / Veikko Mäki Oy,
Turku/Kankaanpää
5) Pohjolan konekauppa, Oulu
6) ST-autokeskus, Valkeakoski
7) Käyttöauto Oy, Jyväskylä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Tarjouksia on jätetty seitsemän (7) seuraavasti:
•
•
•
•

Buspartner Ab Oy, Maalahti (kahdesta autosta)
Oy Auto-Way Ltd, Seinäjoki
Suomen
Bussikauppa
Oy
/
Veikko
Turku/Kankaanpää (kolmesta autosta)
Käyttöauto Oy, Jyväskylä

Hankinta-asiakirjat ovat nähtävänä
tarjouksista on liitteenä 5.

kokouksessa.

Mäki

Oy,

Yhdistelmä

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Oy Auto-Way Ltd:n tarjouksen
linja-autosta Mercedes Benz Sprinter 516 Cdi Automet Jumbo, vm
2019, hintaan 45 000 euroa alv 0.
Peruste: auton merkki, paikkamäärä, vuosimalli, ajokilometrimäärä,
hinta-laatu -suhde, käyttökokemus (ollut Kivijärven kunnalla
vuokralla yhden lukuvuoden).
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Merkittiin, että koulukuljettaja ( ) osallistui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana (keskustelu) klo 19.05-19.55.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä
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LAUTAKUNTATYÖN ARVIOINTI KAUDELTA 6/2017-7/2021
Sivltk § 36
9.6.2021
liite 6
oheismateriaalina
koonti
valtuustokauden
asioista

Suomen kuntaliiton mukaan
”… [s]ystemaattisen arviointitoiminnan avulla voidaan
kehittää asioiden valmistelua, päätöksentekoa ja
palveluja. Arvioinnin tulokset ja johtopäätökset
vahvistavat tiedolla johtamista, ohjaavat kunnan
toimintaa, auttavat asettamaan uusia tavoitteita ja
tarvittaessa tarkastamaan entisiä toimintatapoja.
Jatkuva kehittäminen tarvitsee tuekseen jatkuvaa
arviointia.
Arvioinnilla taataan myös päätöksenteon laadukkuus.
Jotta kunnallinen toimielin voi kehittää työskentelyään,
tarvitaan yhteinen näkemys kehittämistarpeista ja
onnistuneista toimintakäytännöistä. Arviointiprosessi
voidaan käynnistää esimerkiksi päättymässä olevan
kauden
hallitustai
lautakuntatyöskentelyä
tarkastelemalla.”
Lautakunnan toiminta:
6-12/2017

2018

2019

4

9

12

10

4-5

44

81

105

99

n.45-50

Esittelijöitä

1

3

1

1

1

Jäsenten osallistuminen:
Saren Riitta, pj
()/
Urpilainen Antti
Näsi Heikki
Haapaniemi Jari
Sepponen Leena
()/
Urpilainen Hanna
Esittelijä
Kunnanjohtaja
Khall pj Leppänen E.
Khall edustaja Holm R.
(yht. 39-40 kokousta)

4
4
–
3
4
4
4
–
4
1
4
4

9
5
–
6
7
7
7
–
9
7
9
7

12
-10
8
6
12
6
–
12
7
11
11

9
-7
7
7
10
–
7
10
0
8
9

4
-4
2
3
4
–
4
4
3
4
4

Kokouksia
Pykäliä

2020 1-6/2021

Valtuustokauden aikana hallintosääntöön ei ole tullut työskentelyyn
vaikuttavia muutoksia. Esittelijä on vaihtunut kolme kertaa.
Varajäsenistä Timo Minkkinen, Jussi Korpi ja Hilkka Nikitin ovat
osallistuneet kauden aikana 10-11 kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Miksi arvioidaan?
Arvioinnin avulla saadaan kartoitettua puheenjohtajien ja jäsenten,
sekä johtavien viranhaltijoiden näkemykset työn toimivuudesta ja
kehittämistarpeista. Eri osa-alueina voivat olla esimerkiksi:
•
•
•
•
•

työn kokonaisuus ja sujuvuus
ulkoiset ja sisäiset yhteistyösuhteet
lautakunta päätösvallan käyttäjänä
lautakunnan toimintakulttuuri ja työskentelyilmapiiri
lautakunnan sisäisten työkäytäntöjen toimivuus

Arvioinnissa käytettävä lomake on esityslistan liitteenä ja se
pyydetään ottamaan mukaan lautakunnan kokoukseen valmiiksi
täytettynä. Tämä arviointi on kunkin jäsenen henkilökohtaista
itsearviointia. Lautakunnan kokouksessa käydään yhteisesti läpi
erityisesti lautakuntatyöskentelyn onnistumisia ja kehittämiskohteita
kuluneelta valtuustokaudelta.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta toteuttaa lautakuntatyöskentelyn itsearvioinnin
kuluneelta
valtuustokaudelta,
käy
arviointikeskustelun
toiminnastaan sekä halutessaan kirjaa
valtuustokauden
onnistumiset ja kehittämiskohteet tulevalle valtuustokaudelle.
Päätös:
Sivistyslautakunta toteutti lautakuntatyöskentelyn itsearvioinnin
kuluneelta valtuustokaudelta sekä kävi arviointikeskustelun
toiminnastaan.
Todettiin valtuustokauden onnistumiset:
•
lautakuntatyöskentely ja jäsenten osallistumisaktiivisuus
•
koulukuljetusratkaisut
•
varhaiskasvatuksen tila- ja henkilöstöratkaisut
•
kuraattorin palkkaaminen ja myynti naapurikunnille
Todettiin kehittämiskohteet tulevalle valtuustokaudelle:
•
lasten ja nuorten näkökulmaa esille enemmän
•
ajankohtaisten asioiden tiedottaminen lautakunnalle

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PERUSOPETUKSEN LAATUARVIOINNIN TULOKSET 2021
Sivltk § 37

Rehtorin esitys:

9.6.2021

Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen
vaikuttavuutta. Lain hengen mukaisesti arvioinnin tarkoituksena on
tukea koulutuksen kehittämistä sekä parantaa oppimisen
edellytyksiä. (Perusopetuslaki 21§.)
Opetusministeriö on julkaissut suosituksen perusopetuksen
laatukriteereistä (2010), joiden tavoitteena on tukea opetuksen
korkeaa laatua sekä monipuolista tarjontaa. Tarkoituksena on myös
turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet kaikille
lapsille ja nuorille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta
asemasta riippumatta. (Perusopetuksen laatukriteerit 2010, 9―10.)
Perusopetuksen laatukriteerit toimivat työkaluina koulujen ja
opetuksen järjestäjän toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.
Esiopetuksessa laatukriteerit otetaan käyttöön soveltuvasti.
Perusopetuksen laatukriteerit sisältävät 12 laatukorttia:
Rakenteen laatu:
•
johtaminen
•
henkilöstö
•
taloudelliset resurssit
•
arviointi
Toiminnan laatu:
•
opetussuunnitelma
•
opetus ja opetusjärjestelyt
•
oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki
•
osallisuus ja vaikuttaminen
•
kodin ja koulun yhteistyö
•
oppimisympäristö ja sen turvallisuus
•
käyttäytyminen- ja vuorovaikutustaidot
Vuoden 2020-2021 arvioinnin kohteet olivat:
 taloudelliset resurssit, kyselyt opettajille
 arviointi, vuosittainen seuranta, koulun ja opetustoimen
tasolla
 opetus ja opetusjärjestelyt -kysely kolmen vuoden välein,
toinen, viides ja seitsemäs vuosiluokka
Keskeiset tulokset
Tulokset on käyty läpi kokouksessa henkilökunnan kanssa.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Luokkakohtaisista kyselytuloksista ei niinkään muuta mainittavaa
kriittisesti tullut esiin, kuin oppilaiden kokemukset tietotekniikan
käytöstä sekä tämän myötä tietokoneiden käytöstä tunneilla yhä
nuorempana. Tietokoneiden sekä niiden mukana eri ohjelmistojen
käyttötaitojen parantaminen asetettiinkin tavoitteeksi tuleville
vuosille sekä tietokoneiden käytön opetuskäyttöön ottamisen askel
kerrallaan yhä nuoremmille.
Henkilökunnan tuloksista selkeimmin esiin tuli erityisopetuksen
tuntiresurssin sekä koulun tuntiresurssin riittämättömyys. Koulun
oppimisympäristöä pidettiin turvallisena ja tukiopetusresurssia
riittävänä. Kyselyyn vastasi viisi opettajaa eli hieman alle puolet
opettajista.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Perusopetuksen laatuarvioinnin tulokset merkitään tiedoksi.
Päätös:
Perusopetuksen laatuarvioinnin tulokset merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2021
Sivltk § 38
9.6.2021

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja
kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
18.1.2021 § 14. Ohjeiden mukaan talousarvion toteutumista
seurataan sekä taloudellisen että toiminnallisen tuloksen osalta.
Taloudellisen tuloksen seurannalla tarkoitetaan toimintayksiköille
budjetoitujen menojen ja tulojen toteutumisen seurantaa.
Toiminnallisen tuloksen seurannalla tarkoitetaan talousarviossa
esitettyjen suoritteiden toteuttamisen seurantaa.
Täytäntöönpano-ohjeiden
mukaan
taloudesta
raportoidaan
hallitukselle tammi-heinäkuun osalta 1.8.2021. Sivistysjohtajan ja osaston on hyvä seurata talousarvion toteutumista eli meno- ja
tulokehitystä tehtäväkohtaisesti säännöllisemmin.
Talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuulta on pyynnöstä saatu
1.6.2021. Tasaisen kertymän mukainen toteutumaprosentti
huhtikuun loppuun olisi 33,3 %.
000 300 SIVISTYSOSASTO (vuosikate = käyttötalousmenot - -tulot)
TA 2021
Käyttö
Käyttö %
ulkoinen
1528140
452527
29,6
ulkoinen+sis
2117590
652670
30,8
030 sivistyshallinto
ulkoinen
ulkoinen+sis

TA 2021
57460
58980

Käyttö
23475
23871

Käyttö %
40,9
40,5

TA 2021
268810
300380

Käyttö
84157
96269

Käyttö %
31,3
32,0

TA 2021
978430
1464670

Käyttö
286839
454784

Käyttö %
29,3
31,1

031 varhaiskasvatus
ulkoinen
ulkoinen+sis
033 Tainionmäen koulu
ulkoinen
ulkoinen+sis
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034 muu koulutus
ulkoinen
ulkoinen+sis

TA 2021
29750
30330

Käyttö
683
828

Käyttö %
2,3
2,7

TA 2021
90260
115670

Käyttö
30966
39423

Käyttö %
34,3
34,1

TA 2021
6880
7510

Käyttö
946
1156

Käyttö %
13,8
15,4

TA 2021
96550
140050

Käyttö
25461
36338

Käyttö %
26,4
25,9

035 kirjastotoiminta
ulkoinen
ulkoinen+sis
036 kulttuuripalvelut
ulkoinen
ulkoinen+sis
037 vapaa-aikatoimi
ulkoinen
ulkoinen+sis

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutuman 1-4/2021
tiedoksi.
Päätös:
Sivistyslautakunta
tiedoksi.

merkitsi

talousarvion

toteutuman

1-4/2021

----Merkittiin, että Risto Holm ja Hanna Urpilainen poistuivat kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.45.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

09.06.2021

56

VUODEN NUOREN VALINTA
Sivltk § 39
9.6.2021

Kunnanhallitus hyväksyi 26.4.2004 § 118 juhlatoimikunnan
esityksen siitä, että alle 30-vuotiaista syntyperäisistä tai
kivijärveläistyneistä henkilöistä valitaan Vuoden Nuori, joka on
•

•
•

merkittävällä tavalla vaikuttanut omalla esiintymisellään /
toiminnallaan / aktiivisuudellaan tietyn asian/toiminnan
myönteiseen kehitykseen Kivijärvellä tai
tuonut myönteistä julkisuutta Kivijärvelle tai
esimerkillisesti osallistunut yhteisten asioiden hoitamiseen,
järjestötoimintaan tai muuhun vastaavaan yhteisen hyvän
luomiseen Kivijärvellä.

Vuoden Nuori pyritään valitsemaan vuosittain. Vuoden Nuori on
valittu vuosina 2004-2019.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, valitaanko Vuoden Nuori 2021.
Päätös:
Sivistyslautakunta päätti pyytää kuntalaisilta esityksiä Vuoden
Nuoreksi. Esitykset pyydetään toimittamaan kirjastoon tai vapaaaikatoimelle kesäkuun 2021 aikana.
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VAATIVAN ERITYISEN TUEN VIP-VERKOSTON YHDYSHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN
Sivltk § 40
9.6.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kirjeellään VN/4204/2020OKM-95 / 12.5.2021 kuntia nimeämään kaksi yhdyshenkilöä
vaativan erityisen tuen VIP-verkoston yhdyshenkilöiksi.
Toiveena on, että toinen henkilö olisi oppimisen ja koulunkäynnin
tuen koordinoinnista vastaava henkilö ja toinen opiskeluhuollon
palveluita edustava.
Nimetyt VIPU-yhdyshenkilöt saavat tietoa vaativan erityisen tuen
kehittämisestä, heille järjestetään maksutonta koulutusta. VIPUhenkilöt
puolestaan
välittävät
kuntaja
koulukentän
kehittämistarpeita verkostolle.
Vuonna 2018 alkanut kansallinen ja alueellinen VIPverkostotoiminta on aloittamassa uutta kaksivuotiskautta, jonka
tärkeänä painopisteenä on kuntien kanssa tehtävä yhteistyö.
Verkostossa kehitetään lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja
koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäiseviä ja
varhaisia tuen muotoja.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että vaativan erityisen tuen VIPverkostoon VIPU-yhdyshenkilöiksi nimetään
•
•

koulukuraattori ja
erityisopettaja.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sivistyslautakunta

OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENEMINEN JA VALPAS-PALVELUN
KÄYTTÖOIKEUDET
Sivltk § 41
9.6.2021

(oheismateriaalina
oppivelvollisuuslaki)

Oppivelvollisuus laajenee, ja toisen asteen opinnoista tulee
maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville
nuorille. Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta
hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat voimaan jo
1.1.2021.
Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa
käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat
perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen päättävästä
ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia
perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.
Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas
Valpas on uusi sähköinen palvelu, jossa oppivelvollisuutta valvovat
virkailijat voivat seurata oppijan tilannetta koko oppivelvollisuusiän
ajan. Opetushallitus rakentaa palvelun Virkailijan Opintopolkukokonaisuuden yhteyteen.
Valpas-palvelun kautta oppivelvollisuutta valvovat virkailijat pystyvät
tarkastelemaan tietoja liittyen oppivelvollisen koulutukseen
hakeutumiseen,
opiskeluoikeuksiin
sekä
koulutuksen
maksuttomuuteen. Lisäksi palvelun kautta voi tehdä tarvittavat
ilmoitukset vastuuketjun seuraavalle toimijalle ja merkitä tiedon
oppivelvollisuuden keskeyttämisestä.
Valpas-palvelun käyttöönoton ensimmäinen vaihe
Koulutuksen järjestäjiä ja kuntia pyydetään organisoitumaan
oppivelvollisuuteen
liittyvien
valvontatehtävien
osalta
(oppivelvollisuuslaki 1214/2020 11§-14§) ja alkamaan myöntää
Valpas-pääkäyttäjäoikeuksia Virkailijan Opintopolussa Valpaspalvelua tehtävissään tarvitseville henkilöille.
Virkailijan Opintopolussa Valpas-palvelun osalta katseltavissa on
tällä hetkellä perusasteen hakeutumisvelvollisuuden valvonnan
toiminnot. Henkilöille, joille on myönnetty Valpas-käyttöoikeuksia,
kohdennetaan viestintää ja koulutuksia Virkailijan Opintopolun
viestien ja työpöydän kautta. Siksi on tärkeää, että keskeisille
henkilöille on myönnetty käyttöoikeudet, jotta viestintä saavuttaa
oikeat henkilöt.
Asuinkunnan toiminnallisuuksia Valpas-palvelussa ovat:
Kokonaisvaltainen
näkymä
oppilaitoksen
ilmoittaman,
kotiopetusoppilaan, Valpas-palvelun löytämän tai asuinkunnan
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itsensä hakeman, ilman opiskelupaikkaa olevan oppivelvollisen
hakeutumiseen, opiskeluoikeuksiin, maksuttomuuksiin vaikuttaviin
ja oppivelvollisuuden keskeytymisiin liittyviin tietoihin sekä oikeus
tehdä kirjaukset mahdollisten yleiseen oppivelvollisuuteen liittyvien
keskeytymisten osalta. Asuinkunnan käyttäjäroolit Valpaspalvelussa:
1) Valpas-kunta-pääkäyttäjä: Myönnetään henkilöille, jotka
toimivat
oppivelvollisuuden
valvonnan
vastuullisina
virkailijoina asuinkunnassa oppivelvollisuuslain 1214/2020
14§ mukaisten asuinkunnan valvontavastuiden tehtävien
hoitamisessa niiden oppivelvollisten, joilla ei ole
opiskelupaikkaa, osalta.
Kunta-pääkäyttäjällä on pääsy Valpas-palveluun kunnan
valvontatoiminnallisuuksiin. Kunnalla suositellaan olevan
vähintään kaksi kunnan pääkäyttäjää. Koulutustoimijan
vastuukäyttäjä tai toinen Valpas-kunta-pääkäyttäjä voi
myöntää käyttöoikeuden.
Jos kunnan valvontatehtävät on organisoitu niin, että
pääkäyttäjien lisäksi oppivelvollisuutta valvoo useampi
virkailija, kunta-pääkäyttäjä hallinnoi Valpas-palvelun
käyttöoikeuksia ja myöntää muille virkailijoille seuraavaa
käyttöoikeutta:
2) Valpas-kunta-valvoja: Myönnetään henkilöille, jotka
toimivat
oppivelvollisuuden
valvontaa
suorittavina
virkailijoina asuinkunnassa oppivelvollisuuslain 1214/2020
14§ mukaisten asuinkunnan valvontavastuiden tehtävien
hoitamisessa niiden oppivelvollisten osalta, joilla ei ole
opiskelupaikkaa. Kunta-valvojalla on pääsy Valpaspalveluun kunnan valvontatoiminnallisuuksiin.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, että
1) oppivelvollisuuden laajeneminen merkitään tiedoksi,
2) Valpas-kunta-pääkäyttäjäksi
toimistosihteeri sekä

nimetään

rehtori

3) Valpas-kunta-valvojaksi nimetään opinto-ohjaaja/-ohjaajat.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk § 42
9.6.2021

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.
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Sivistyslautakunta

SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT
Sivltk § 43

•

Haettu/saatu kunnanhallitukselta täyttölupia:
◦ erityisopettajan virka toistaiseksi
◦ äidinkielen tuntiopettajauus 1 lv
◦ matem. aineiden lehtorin sijaisuus, syyslukukausi 2021

•

Opetus- ja kulttuuriministeriö, vaativan erityisen tuen VIPverkoston VIPU-yhdyshenkilöt, 12.5.2021, nimeämispyyntö
(§ 40)

•

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
25.3.2021, pöytäkirja

•

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
29.4.2021, pöytäkirja

•

Korkein hallinto-oikeus, H1711/2021, ( ) valituslupahakemus
hylätty koskien Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä
20/0678/2 / 23.6.2020 [purku], 18.5.2021, päätös

•

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, 19.5.2021, muistio

•

Opetushallitus, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien
ylläpitämien tietojen oikeellisuus KOSKI-tietovarannossa,
27.5.2021, kirje

•

Opetushallitus,
Koski,
Valpas-palvelun
kuntapääkäyttäjäoikeuksista, 27.5.2021 (§ 41)

•

Keski-Suomen käräjäoikeus, L19/16517, vahingonkorvaus,
4.6.2021, tuomio 21/1258 (liite 7)

•

Koulutoimisto on suljettu heinäkuun ajan.

•

Koulun
lukuvuosi
2021-2022:
syyslukukausi
11.8.21.12.2021, syysloma vk 41, kevätlukukausi 10.1.-4.6.2022,
talviloma vk 9, helatorstai 26.5. vapaa.

9.6.2021
Liite 7.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:
Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.
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VARHAISERITYISOPETTAJAN PALVELUJEN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Sivltk § 44
9.6.2021

Varhaiskasvatuslain 540/2018 pykälän 25 mukaan kunnan
käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta
vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja.
Kivijärvi on hankkinut varhaiskasvatuksen ja esipetuksen
varhaiserityisopettajan palvelut, ns. VEO-palvelut, aiemmin KeskiSuomen sosiaalialan osaamiskeskus Koskelta, 5/2017 alkaen
Kannonkosken kunnalta ja 8/202019 alkaen VEO-palvelut Hanna
Saarelta (sivltk 5.4.2019 § 33). Palvelua on ostettu 1-2 pv/kk.
Varhaiserityisopettajan tehtäviin kuuluu tukea tarvitsevien lasten
hoidon ja kasvatuksen kehittäminen, lasten tuen tarpeisiin
vastaaminen sekä henkilöstön osaamisen ja toimintakäytäntöjen
kehittäminen.
Lisäksi
tehtävään
voi
kuulua
lasten
oppimisvalmiuksien arviointia ja toiminnallisten pienryhmien
ohjaamista.
Kivijärven
kunnan
henkilökunnasta
löytyy
varhaiskasvatuksen erityisopettajan pätevyys jatkossa.

tarvittava

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Kivijärven kunta / sivistyslautakunta irtisanoo VEO-palvelut Hanna
Saaren
kanssa
tehdyn
sopimuksen
varhaiskasvatuksen
varhaiserityisopettajan palveluista. Sopimuksen irtisanomisaika on
kolme (3) kuukautta eli sopimus päättyy viimeistään 8.9.2021.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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MUUT ASIAT
Sivltk § 45

Muita asioita ei ollut.

9.6.2021
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