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ASIA LIITE

§ 76 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 77 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

§ 78 25 OAJ:N  KIVIJÄRVEN  PAIKALLISYHDISTYKSEN

OIKAISUVAATIMUS LOMAUTUKSISTA

§ 79 SAARIKKA-KUNTIEN KUNTASELVITYS 

§ 80 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

§ 81 ILMOITUSASIAT

Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla 29.06.2020 klo 9.00 - 15.00

MERK. Erkki Leppänen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
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KOKOUSAIKA Maanantaina 22.06.2020 klo 18.30 – 19.10

KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x Leppänen Erkki, pj. Hämäläinen Ossi, vj.

x Holm Risto, I vpj. Pitkänen Kari, vj.

x Holm Kari, 2. vpj. Sagulin Seppo, vj.

x Kalmari Anne Hautanen Maire, vj.

x Kauppinen Asko Kinnunen Markku, vj.

x Liimatainen Marjatta Urpilainen Hanna, vj.

x Moisio Erja Kauppinen Sirkka, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Tobiasson Eeva-Liisa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

x Korpi Jussi, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

x Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

---------
     x   Jukka Hertteli, tekninen johtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 76

ASIAT § 78 - 81

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 77

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Erkki Leppänen Jukka Hertteli  

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

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 24.06.2020
Allekirjoitukset

Asko Kauppinen Marjatta Liimatainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 29.06.2020

Virka-asema Allekirjoitus 

  Tekninen johtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall § 76
22.06.2020

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  80 mukaan  kokouskutsun
antaa  puheenjohtaja  tai  hänen  estyneenä  ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä
toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. 

Esityslista,  joka  sisältää  selostuksen  käsiteltävistä  asioista  ja
ehdotukset  toimielimen  päätöksiksi,  lähetetään  kokouskutsun
yhteydessä,  jolleivat  erityiset  syyt  ole  esteenä.  Jos  esityslistalla,
liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan
tehdään merkintä salassapidosta. 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Hallintosäännön  §  82  mukaan:  Esityslista  julkaistaan  kunnan
verkkosivuilla.  Ennen  julkaisemista  esityslistalta  poistetaan  salassa
pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä.
Verkossa  julkaistavalta  esityslistalta  voidaan  poistaa  yksittäisiä
kokousasioita,  joihin  ei  liity  erityistä  tiedottamisintressiä  tai  mikäli
erityisestä  syystä  asian  valmistelua  ei  julkisteta  ennen  päätök-
sentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan
ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  84   mukaan Toimielimen
jäsenen  on  kutsuttava  varajäsen  sijaansa,  mikäli  hän  ei  pääse
kokoukseen.  Kun  jäsen  on  esteellinen  jossakin  kokousasiassa  tai
esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua
varajäsenen  yksittäisen  asian  käsittelyyn.  Myös  puheenjohtaja,
esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. 

Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on läsnä.

Kunnanjohtajan varahenkilö:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Khall § 77
22.06.2020

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 98 Pöytäkirjan pitämisestä ja
sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja
pöytäkirjanpitäjä  ovat  erimielisiä  kokouksen  kulusta,  pöytäkirja
laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan  allekirjoittaa  puheenjohtaja  ja  varmentaa
pöytäkirjanpitäjä.  Pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättämällä
tavalla.

Puheenjohtajan ja  pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä
pöytäkirjan  kansilehti  että  tehtävä  jokaiseen  pöytäkirjan  sivuun
tarkastustaan osoittava merkintänsä.

Kunnanjohtajan varahenkilö:

Kunnanhallitus  valitsee  Asko  Kauppisen  ja  Marjatta  Liimataisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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OAJ:N KIVIJÄRVEN PAIKALLISYHDISTYKSEN OIKAISUVAATIMUS 
LOMAUTUKSISTA

Khall § 78
22.06.2020 
Liite nro 25

Yhdistys kirjoittaa:

Kivijärven  kunnanhallitus  päätti  1.6.2020  koko  henkilöstön
lomauttamisesta kolmeksi viikoksi vuoden 2020 aikana perustuen
työnantajan tilapäisesti vähentyneisiin edellytyksiin tarjota työtä.

OAJ:n  Kivijärven  paikallisyhdistys  hakee  oikaisua
kunnanhallituksen  päätökseen  (Khall  §  71)  lomauttaa
opetushenkilöstö  kolmeksi  viikoksi.  Opettajia  ei  tule  lomauttaa
seuraavista syistä:

Opettajien  lomautus  vaarantaa  varhaiskasvatuksen  ja
perusopetuksen  toiminnan  lainmukaisuuden  vakavasti.  Lomautus
johtaa  väistämättä  laittomiin  tilanteisiin  molemmissa  palveluissa.
Varhaiskasvatuksen  osalta  on  laissa  määritelty
henkilöstömitoitukset, joista ei voi tinkiä yhtään. Perusopetuksessa
oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen,
tukeen  ja  turvalliseen  oppimisympäristöön  kaikkina  koulupäivinä.
Jos opettaja on poissa, mikään näistä ei toteudu.

Oppilaille opettajan kolmen viikon lomautus tarkoittaa itseasiassa
kuuden  viikon  koulutyön  häiriintymistä.  Oman  opettajan  ollessa
poissa  luokasta  huolehtii  toisen  opetusryhmän  opettaja  toisesta
luokkatilasta käsin. Oman opettajan palatessa töhin tämä opettaja
huolehtii  vastavuoroisesti  toisesta  luokasta,  mika  tarkoittaa
normaalln  koulutyön  häiriintymistä  edelleen.  Opetus  luokassa  ei
tällöin  etene  opettajan  suunnitelman  eikä  opetussuunnitelman
mukaaan. Edellä kuvattu kuuden viikon opetuksen häiriintyminen
korostuu  aineenopetuksessa.  Esimerkiksi  kielten  opiskelussa
kuuden  viikon   opetuksen  häiriö  (lomautus  ja  toisesta  luokata
huolehtiminen) aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa.

Opettaja  ei  voi  myöskään  vastata  kahdessa  eri   luokkatilassa
olevien oppilaiden turvallisuudesta. AVI:n linjauksen mukaan kaksi
opetusryhmää  ei  voi  toimia  yhden  yhteisen  opettajan  johdolla
erillisissä tiloissa. Opettajan virkavastuu on jakamaton eikä sitä voi
luovuttaa  esim.  koulunkäynninohjaajalle.  Opettajina  emme  voi
kantaa  virkavastuuta  oppilaista,  joihin  meillä  ei  ole  edes
näköyhteyttä.

Opetus  kärsii  ja  opetussuunnitelman  tavoitteeet  eivät  tule
toteutumaan alkavana lukuvuonna. Tämä tilanne herättää erityistä
huolta  poikkeustilanteessa,  jossa  nyt  olemme.  Osa  koulumme
oppilaista  tarvitsee alkavana lukuvuonna syksystä alkaen erityistä
huomiota ja tukea oppimiseensa joka tapauksessa, mutta erityisesti
kaksi kuukautta kestäneen etäopiskelujakson jälkeen.

Valtiokin  on  luvannut  kunnille  avustuksia  koronan  aiheuttamiin

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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haasteisiin tukemaan kevään aikana syntyneitä oppimisen vajeita.
Valtion arvio on siis, että normaalin opetuksen lisäksi tarvitaan lisää
resursseja.  Lomauttaminen  aiheuttaa  päinvastoin  resurssien
vähenemistä  jo  aikaisemmin  tehtyjen  opetuspuolen  säästöjen
lisäksi.

Edellä  esitetyn  perusteella  pyydämme  kunnanhallitusta
kumoamaan opetushenkilöstön lomauttamista koskevan päätöksen
(Khall § 71).

Liitteenä 25 on oikaisuvaatimus.

Kunnanjohtajan varahenkilö:

Kunnanhallitus  pitäytyy  1.6.2020  päätöksessä,  jonka  mukaan
kolmen viikon lomautus koskee koko henkilöstöä.

Kunnanhallitus  hylkää  OAJ:n  Kivijärven  paikallisyhdistyksen
hallituksen oikaisuvaatimuksen opetushenkilöstön lomautuksista.

Lomautukset  tulee  suunnitella  siten,  että  opetussuunnitelman
mukainen  opetus,  tuki  ja  turvallinen  opetusympäristö  toteutuvat
myös  lomautusten  aikana  ja  varhaiskasvatuksen
henkilömitoituksesta  on  pyrittävä  pitämään  kiinni.
Opetusjärjestelyissä  on  mietittävä  tila-asiat  siten,  että  pystytään
valvomaan useampaa opetusryhmää samanaikaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi OAJ:n Kivijärven paikallisyhdistyksen hallitus
                   Osastot

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAARIKKA-KUNTIEN KUNTASELVITYS

Khall § 79
22.06.2020 

Asia esitellään kokouksessa.

Kunnanjohtajan varahenkilö: 

Kuntajako  selvittelijä  (  )  on  saapunut  kutsu  Kivijärven  kunnan
osallistumisesta kuntajakoselvityskeskusteluun Kyyjärven Paletissa
torstaina 25.6.2020 klo 16.00.  Kutsuttuina olivat kunnanhallituksen
ja  kunnanvaltuuston  puheenjohtaja.   Kunnanhallitus  valitsee
keskuudestaan osallistujat kokoukseen.

Päätös:

Kunnanhallitus  valitsi  kokoukseen  osallistujiksi  valtuuston
puheenjohtajan ja kunnanhallituksen toisen varapuheenjohtajan.

Tiedoksi Valitut
        Kuntajako selvittelijä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

Khall § 80
22.06.2020

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat

• Sivistyslautakunta 4 / 9.6.2020

Kunnanjohtajan varahenkilö:

Kunnanhallitus  merkitsee  pöytäkirjat  tiedokseen  ja  toteaa,  ettei
niissä  ole  sellaisia  päätöksiä,  joissa  kunnanhallitus  käyttäisi
kuntalain 92 § tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös:  

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Sivistysosasto

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ILMOITUSASIAT

Khall § 81
22.06.2020

Kivijärven  kunnan  työttömyysasteet  työ-  ja  elinkeinoministeriön
tilastojen mukaan:

miehiä naisia

31.05.2019 8,3% 21 12

30.06.2019 8,0% 18 14

31.07.2019 10,1% 20 20

31.08.2019 9,3% 20 17

30.09.2019 10,1% 22 18

31.10.2019 10,1% 26 14

30.11.2019 11,1% 25 19

31.12.2019 14,3% 34 23

31.01.2020 11,1% 26 18

29.02.2020 11,3% 29 16

31.03.2020 13,1% 32 20

30.04.2020 18,3% 42 28

Saapuneet asiakirjat:  

• Maakuntahallitus pöytäkirja 7 / 29.5.2020
• Keski-Suomen  sairaanhoitopiiri,  valtuuston  pöytäkirja  2  /

12.6.2020
• Keski-Suomen  sairaanhoitopiiri,  hallituksen  pöytäkirja  7  /

20.5.2020
• SoTe ky, yhtymähallituksen pöytäkirja 5 / 11.6.2020
• SoTe ky, yhtymävaltuuston  esityslista 1 / 24.6.2020
• Perusturvaliikelaitos  Saarikka,  johtokunnan  pöytäkirja  3  /

16.6.2020
• Saarijärven-Viitasaaren  seutukunnan  seutujohtoryhmä,

pöytäkirja 4 / 27.5.2020
• Digi- ja Väestövirasto, 2021 äänestysaluejaon muutokset ja

niistä ilmoittaminen

Kunnanjohtajan varahenkilö:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:   

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


