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KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.1.2020  klo 18.00 – 21.20

KOKOUSPAIKKA Kirjaston aula

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x  Sarén Riitta, pj. Hytönen Ulla, vj.

x  Urpilainen Antti, 1 vpj. Pitkänen Kari, vj.

x  Hautanen Maire, 2 vpj. Hytönen Minna, vj..

x  Näsi Heikki Minkkinen Timo, vj.

-  Haapaniemi Jari x Korpi Jussi, vj.

x  Sepponen Leena Salmi-Lampila Elina, vj.

x  Urpilainen Hanna Nikitin Hilkka, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

x Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja, saap. 18.22

x Holm Risto, kunnanhallituksen edustaja

- Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja

- Mängli Annabel, nuorisovaltuuston edustaja

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 1

ASIAT § 3-10

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

Kunnanvirastolla 8.1.2020
Allekirjoitukset

Maire Hautanen Heikki Näsi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Koulutoimistossa 15.1.2020

Virka-asema Allekirjoitus 

sivistysjohtaja Pirkko Oinonen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 1
8.1.2020

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  pe
3.1.2020.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 2
8.1.2020

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 Maire Hautanen ja Heikki Näsi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHDAT JA PÖYTÄKIRJOJEN 
NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2020

Sivltk § 3
8.1.2020

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:

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, kirjaston aulassa 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 2020

Sivltk § 4
8.1.2020

Sivistysosastolla  viranhaltijapäätöksiä  tekevät  tulosalueiden
vastuuhenkilöt.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistysjohtajan,  rehtorin  ja varhaiskasvatuksen opettajan tekemät
viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä päätöstä seuraavan viikon
ensimmäisenä arkimaanantaina seuraavasti: 

• sivistysjohtaja, kirjasto, klo 11-15

• rehtori, koulutoimisto, klo 11-15

• varhaiskasvatuksen opettaja, koulutoimisto, klo 11-15

Ne viranhaltijapäätökset,  joihin  kuntalainen  voi  kuntalain  mukaan
hakea muutosta, julkaistaan kunnan kotisivuilla muutoksenhakuajan
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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MAUNO PURASEN VAHINGONKORVAUSKANNE

Sivltk § 103
10.12.2019
liite 31

Sivltk § 5
8.1.2020

Keski-Suomen  käräjäoikeus  on  pyytänyt  Kivijärven  kunnan
vastausta  Mauno  Purasen  (Taksi  Mauno  Puranen  -toiminimen
haltijan)  jättämään  haastehakemukseen  vahingonkorvausta
koskevassa asiassa. 

Asian  hoitaminen  on  annettu  valtakirjalla  varatuomari  Aarne
Kumlinille  (PTCServices  Oy).  Vastauksen  antamiselle  asetettu
määräaika  päättyy  16.12.2019.  Lautakunnalle  annetaan
kokouksessa tilannekatsaus asiasta.

Vastauksen antamiselle on pyydetty  ja saatu lisäaikaa 10.1.2020
saakka. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kanteen ja uuden määräajan,
joka on 10.1.2020.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

--- 

Merkittiin, että Erkki Leppänen ja Jari Haapaniemi poistuivat kokouksesta klo
20.35 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

- - - - -

Kunnan  käyttämä  lakimies  on  toimittanut  lausuntoluonnoksen
8.1.2020.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta käy läpi lakimiehen laatiman vastausluonnoksen
käräjäoikeudelle ja evästää tarvittaessa lausunnonlaatijaa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - -
Merkittiin, että Erkki Leppänen saapui kokoukseen tämän pykälän alussa
klo 18.22.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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YRITYSKYLÄ KESKI-SUOMI -HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN

Sivltk § 6
8.1.2020

Talous  ja  Nuoret  TAT  ry:n  kehittämä  suomalainen  Yrityskylä-
oppimiskokonaisuus  on  opetussuunnitelmaan  pohjautuva
peruskoulun  kuudes-  ja  yhdeksäsluokkalaisille  suunnattu
yhteiskunnan, työelämän, talouden ja yritteliäisyyden oppimispolku.
Yrityskylä-oppimiskokonaisuudet  parantavat  tutkitusti  kuudes-  ja
yhdeksäsluokkalaisten taloustaitoja (Kalmi, Vaasan yliopisto, 2014
ja 2018).

Oppimiskokonaisuudessa  mm.  koulutetaan  opettajia,  oppitunnit
pidetään koulussa Yrityskylän toimittamien oppimateriaalien avulla
ja vieraillaan Yrityskylän innovatiivisessa oppimisympäristössä.

TAT  Yrityskylä  perustaa  Jyväskylään  Yrityskylän,  johon  kaikki
Keski-Suomen  kunnat  voivat  osallistua.  Hanke  toteutetaan
1.6.2020-31.5.2023. 

Rehtori  ja opettajat  ovat keskustelleet oppimiskokonaisuudesta ja
he suhtautuvat myönteisesti hankkeeseen ja sitä kautta oppilaiden
saamiin yrittäjyys- ja taloustaitoihin.

Kunnan  maksuosuus  määräytyy  kuudesluokkalaisten  ja
yhdeksäsluokkalaisten  määrän  perusteella  ja  se  on  Kivijärven
osalta 423 e/lukuvuosi, yhteensä 1 269 euroa.

Sopimus  tulee  voimaan,  mikäli  TAT  saa  kerättyä  riittävän
rahoituksen Yrityskylän toteuttamiseksi. 

Sopimusluonnos esitellään kokouksessa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  päättää  osallistua  Yrityskylä-
oppimishankkeeseen  ja  hyväksyy  yhteistyösopimuksen  Talous  ja
Nuoret TAT ry:n kanssa. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MUSEOIDEN KOKOELMANHALLINTAJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN

Sivltk § 7
8.1.2020

Jyväskylän taidemuseo  on  inventoinut  kaikkien  kuntien
taidekokoelmat 2015-2016. 

Jyväskylän taidemuseo, Keski-Suomen museo ja Suomen käsityön
museo  ottavat  käyttöön  yhteisen  kokoelmanhallintajärjestelmän,
johon sisällytetään myös Keski-Suomen alueen paikallismuseoiden
ja kunnallisten taidekokoelmien kokoelmatietoja.

Ohjelma on selainpohjainen, joten kunnat voivat  jatkossa päivittää
omat hankintansa järjestelmään.

Kuntien  taidekokoelmien  osalta  liittyminen,  kuukauden  käyttö
(lasketaan  karttuvasti,  ei  sidottu  tiettyyn  kuukauteen),  100  Gb
palvelintila ja käyttökoulutus ovat maksuttomia kunnille.

Myöhemmin  ratkaistaan,  siirretäänkö  museoiden  esineistö
järjestelmään.

Sopimuspaperi esitellään kokouksessa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  Jyväskylän  kaupungin
museopalveluiden  kanssa  tehtävän  sopimuksen  kunnan
taidekokoelmatietojen  siirtämisestä  Keski-Suomen  museoiden
yhteiseen kokoelmanhallintajärjestelmään.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

: 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 8
8.1.2020

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
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Sivltk § 9
8.1.2020

• Keski-Suomen kuntien nuorten taide- ja kulttuuripalveluiden
kehittämishanke, 10.12.2019, muistio

• Sivistysosaston johtoryhmä, 11.12, muistio

• Kunnanvaltuusto,16.12.2019 § 37, vuoden 2020 talousarvio
ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021 – 2022

• Keski-Suomen  sairaanhoitopiiri,  18.12.2019,  väestön
terveyden  ja  hyvinvoinnin  edistäminen  -  toimenpide-
ehdotukset päättäjille (THL:n julkaisu)

• Keski-Suomen  ELY-keskus,  20.12.2019,  joukkoliikenteen
palvelutasotyön määrittely vuosille 2020-2024 

• Koulun psykologi- ja kuraattoritilanne

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet ja tiedoksiantoasiat
tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  saapuneet  kirjeet  ja  tiedoksiantoasiat
tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MUUT ASIAT

Sivltk § 10
8.1.2020

Keskusteltiin nykyisistä koulukuljetusreiteistä. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


