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LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 13

ASIAT § 15 - 23

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 14

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Leena Sepponen Pirkko Oinonen        Mervi Isojärvi, § 23

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

Tarkastusaika

Tainionmäen koulu 29.3.2022
Allekirjoitukset

Hannele Kemppainen Heikki Näsi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Tainionmäen koululla 5.4.2022

Virka-asema Allekirjoitus 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 13
29.3.2022

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 tehnyt asiasta päätöksen 20.6.2019 § 50.

Kokousmateriaali  tähän  kokoukseen  on  toimitettu  sähköisesti  pe
25.3.2022.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 14
29.3.2022

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  Hannele  Kemppainen  ja  Heikki
Näsi.
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SIVISTYSOSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2021

Sivltk § 15
29.3.2022
Liite 3

Sivistyslautakunta  antaa  kunnanhallitukselle  kertomuksen
toiminnastaan  kultakin  kalenterivuodelta.  Toimintakertomuksessa
annetaan  selvitys  valtuuston  asettamien  toiminnallisten  ja
taloudellisten  tavoitteiden  toteutumisesta.  Toimintakertomus  on
liitteenä kolme (3).

000 300 SIVISTYSOSASTO  (vuosikate = käyttötalousmenot - -tulot)

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 1528140 1407641 92,0

ulkoinen+sis 2117590 1995965 94,0

Talousarvioon verrattuna säästyi noin 120 000 euroa.

Toimintatuottoja saatiin  noin  50 000  euroa  enemmän,  noin
saatujen hanketulojen verran.

Toimintakulut alittuivat n. 70 000 euroa. 

030 sivistyshallinto

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen  57460     86224    150,0

ulkoinen+sis  58980     87630    149,0

• sisältää  lautakuntatyöskentelyn,  sivistyshallinnon
(sivistysjohtaja 25,6 %, toimistosihteeri  24 %)  sekä koulun
hankkeet 

• sivistyshallinnon  määrärahat  ylittyivät  noin  28  000  eurolla
asiantuntijapalveluista  johtuen;  vakuutusyhtiö  korvaa
kyseisiä kustannuksia 35 186,95 euroa v.  2022

• sivistyshallinnon  toiminnalliset  tavoitteet  toteutuivat  hyvin
henkilöresurssien,  laadullisten  ja  taloudellisten  tavoitteiden
osalta.  Sivistyslautakunta  kokousti  yhdeksän (9) kertaa,
yhden  kokouksen  arvioitua  enemmän.  Koulun  hankkeet
toteutuivat  suunnitellusti.  Kerhotoiminnan  kehittämishanke
jatkuu v. 2022. Digitutor-hanke päättyi 2021. Hankkeissa on
omavastuu.
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031 varhaiskasvatus

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 268810 299698 111,0

ulkoinen+sis 300380 333530 111,0

• sisältää  perhepäivähoidon,  ryhmäperhepäivähoidon  /
päiväkodin,  aamu-  ja  iltapäivätoiminnan,  muut  päivähoidon
palvelut, lasten kotihoidon tuen ja vauvarahan

• varhaiskasvatuksen määrärahat ylittyivät noin 33 000 euroa

• taloudelliseen  tavoitteeseen  ei  päästy,  sillä  määrällisiä
tavoitteita  eli  henkilöresursseja  nostettiin  palkkaamalla
kokoaikainen varhaiskasvatusjohtaja/-opettaja (henkilökulujen
ylitys  35  700  e).  Kotona  hoidettujen  lasten  määrä  aiheutti
lasten kotihoidontuen suuremman tarpeen (ylitys 17 000 e)
edellisiin vuosiin verrattuna.

• Toiminnalliset  tavoitteet  toteutuivat  hyvin  laadullisten
tavoitteiden  osalta.  VEO-palvelut  ostettiin  alkuvuodesta
yksityiseltä  ja  hoidettiin  loppuvuodesta  sisäisesti.  Lisäksi
ryhmäperhepäivähoitokeskus  Nuppukumpu  muutettiin
päiväkodiksi  (sivltk  21.9.2021  §  68),  tiloihin  siirryttiin
toukokuussa -20.

033 Tainionmäen koulu

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 978430 838724 86,0

ulkoinen+sis 1464670 1327115 91,0

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

• koulun määräraha riitti, säästöa syntyi mm. seuraavista:

◦ opetus  80  000  e;  syksylle  varattua  määrärahaa
mahdolliselle  henkilöstötarpeelle  ei  käytetty,  TVT-
laitteistoa uusittiin harkiten

◦ koulukuljetukset 11 000 e; hankittiin linja-auto, kuljetukset
hoidetaan kokonaan omalla kalustolla ja henkilöstöllä

◦ muu  oppilashuolto  16  000  e,  kotikuntakorvaukset,
koulukuraattorin myynti ja koulupsykologin osto
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034 muu koulutus

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 29750 11227 38,0

ulkoinen+sis 30330 11807 39,0

• sisältää kansalaisopiston, musiikkiopiston ja toisen asteen
kuraattori- ja psykologipalvelut

• muuhun koulutukseen varattu määräraha riitti

035 kirjastotoiminta

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 90260 85736 95,0

ulkoinen+sis 115670 110280 95,0

• kirjaston määrälliset,  laadulliset  ja taloudelliset  tavoitteet
toteutuivat ja varattua määrärahaa jäi käyttämättä 5 400
e. Omatoimikirjastoa ei otettu käyttöön.

036 kulttuuripalvelut

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 6880 3105 45,0

ulkoinen+sis 7510 3745 50,0

• koronan  sävyttämän  vuoden  kulttuuritoiminnot  olivat
minimissä,  joten  määrärahoja  jäi  käyttämättä  eivätkä
toiminnalliset tavoitteet  toteutuneet suunnitellusti

037 vapaa-aikatoimi

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 96550 82929 86,0

ulkoinen+sis 140050 121855 87,0

• vapaa-aikatoimeen  sisältyy  nuorisotyö  (nuorisotoiminta,
lasten  ja  nuorten  harrastustoiminta,  nuorisovaltuusto,
nuorisotyö  kouluissa  -hanke) sekä  liikuntatyö  (liikunta-  ja
urheilutoiminta, urheilualueet ja KKI kunnossa kaiken ikää)

• vapaa-aikatoimeen  varattu  määräraha  riitti,  säästöä  kertyi
lähinnä liikuntatyöstä 14 000 e
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Vastuuviran-  ja  toimenhaltijat  esittelevät  vastuualueensa  tiedot
tarkemmin kokouksessa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  sivistysosaston  vuoden  2021
toimintakertomuksen  ja  talousarvion  toteutumisen  ja  esittää  sen
edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - - 

Merkittiin,  että  vapaa-aikaohjaaja  osallistui  kokoukseen  tämän  pykälän
käsittelyn ajan klo 17.49 – 18.40. Hallituksen puheenjohtaja saapui klo 18.40.
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VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖRATKAISUT

Sivltk § 16
29.3.2022

Vuoden  2022  talousarviossa  on  varattu  varhaiskasvatukseen
henkilöstöresurssia seuraavasti:

1. kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja yksi 
ryhmäavustaja päiväkoti Nuppukummussa

2. kaksi omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa 

3. määrärahavaraus henkilölle, jolle kuuluu aamu- ja 
iltapäivätoiminta 

4. varhaiskasvatusjohtaja/-opettaja, jolle varhaiskasvatus ja 
pedagoginen johtaminen kuuluu sekä

5. toimistosihteeri (15 %), jolle kuuluu varhaiskasvatuksen 
tukipalvelut.

Kohdasta kaksi (2) toinen perhepäivähoitajista ei  ole enää töissä
kesällä  2022  ja  kohdan  kolme  (3)  määrärahoilla  palkatun
oppisopimussuhteisen  työsuhde  päättyy  toukokuun  lopussa.
Suuren  lapsimäärän  vuoksi  em.  henkilöstön  lisäksi  on  tarvittu
tilapäistä työvoimaa mm. lomien aikana. 

Ratkaistavaksi  tulee,  millä  toimintamuodoilla  ja  henkilömäärällä
varhaiskasvatusta jatkossa annetaan. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  nimeää  työryhmän  valmistelemaan
varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ja henkilöstörakennetta. 

Päätös:

Sivistyslautakunta nimesi työryhmään seuraavat:

( )

( )

Pirkko Oinonen

Klaus Leppänen

Käyttäjien edustajia 
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NUORTEN OHJAUS- JA PALVELUVERKOSTON YHTEISTYÖ LÄHIKUNTIEN KESKEN

Sivltk § 17
29.3.2022

Monialaista yhteistyötä edellyttävä nuorisolain muutos tuli voimaan
vuoden 2011 alusta. Nuorisolain 9 §:n mukaan kunnassa on oltava
paikallisten  viranomaisten  monialaisen  yhteistyön  yleistä
suunnittelua  ja  toimeenpanon  kehittämistä  varten  ohjaus-  ja
palveluverkosto  tai  muu  vastaava  yhteistyöryhmä,  jonka
kohderyhmänä  ovat  kaikki  kunnassa  asuvat  nuoret.  Verkoston  /
yhteistyöryhmän  tulee  toimia  vuorovaikutuksessa  nuorisoalan
järjestöjen,  seurakuntien  ja  muiden  nuorten  palveluja   tuottavien
yhteisöjen kanssa eli siihen voi kuulua opetus-, sosiaali- ja terveys-
ja  nuorisotoimen,  työ-,  poliisi-  ja  puolustushallinnon  edustajia.
Verkosto/ryhmä ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.

Nuorille  suunnattujen  palvelujen  kehittämiseksi  verkoston
tehtävänä on

1) koota tietoja nuorten elinoloista ja arvoida niiden pohjalta
nuorten tilannetta päätöksenteon ja suunnittelun pohjaksi,

2)edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista
ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus
ja saavutettavuus,

3) suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten
palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen
siirtymiseksi sekä

4)  edistää  tiedonvaihdon  sujuvutta  ja  suunnitella  yhteisiä
menettelytapoja viranomaisten kesken.

Sivistyslautakunta  päätti  16.12.2010  §  98  luoda nuorisolain
edellyttämän  monialaisen  verkoston,  johon  kuului  mm.  vapaa-
aikaohjaaja  (ryhmän  kokoonkutsuja)  sekä  erityisopettaja.
Saarikkaa, Äänekosken työ- ja elinkeinotoimistoa ja Keski-Suomen
poliisilaitosta  pyydettiin nimeämään  oma  edustaja
verkostoon/työryhmään.

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa uudelleen  14.12.2011 § 63, jolloin
todettiin kunnassa olevan myös laajennettu oppilashuoltotyöryhmä,
jonka rehtori kutsuu koolle noin kaksi kertaa vuodessa. Sekään ei
käsittele  yksittäisiä  oppilaita  koskevia  asioita,  vaan  yleisesti
oppilaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä
sosiaalisen  hyvinvoinnin  edistämistä  ja  ylläpitämistä  sekä  niiden
edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoryhmän vakiojäsenten
(rehtori,  erityisopettaja,  koulukuraattori,  kouluterveydenhoitaja,
koulupsykologi)  lisäksi  laajennettuun  ryhmään  todettiin  kuuluvan
lastensuojelun  sosiaalityöntekijä,  koulupoliisi,  nuorisotyöntekijä,
etsivä  nuorisotyöntekijä  sekä  seurakunnan  ja  järjestöjen
työntekijöitä. 
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Koska  laaja-alaisen  oppilashuoltotyöryhmän  ja   nuorisolain
mukaisen monialaisen työryhmän tavoitteet  ja  kokoonpano olivat
keskenään  lähes  yhteneväiset,  yhdistettiin  ryhmät.  Lautakunta
päätti,  että  ryhmän  koollekutsujana  toimii  jatkossa  rehtori
tarvittaessa yhdessä vapaa-aikaohjaajan kanssa. 

Kyseinen  verkosto/työryhmä  on  kokoontunut  vaihtelevasti  viime
vuosien aikana mm. henkilövaihdoksista johtuen. Ns. Nalle-ryhmän
toiminta  on  viritetty  uudelleen  sivistysjohtaja-vapaa-aikaohjaaja  -
vetoisesti ja verkosto on kokoontunut teamsin välityksellä 19.5. ja
4.11.2021.

4.11.2021 kokouksessa  päädyttiin  siihen,  että  verkosto  voisi  olla
Kannonkosken kanssa yhteinen. Nuorisolain mukaan ”kahdella tai
useammalla  kunnalla  voi  olla  yhteinen  verkosto”.  Kannonkosken
sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa 18.11.2021 § 49 ja päättänyt
valtuuttaa  sivistysjohtajan  sekä  nuoriso-  ja  kulttuurivastaavan
neuvottelemaan  Kannonkosken,  Kivijärven  ja  Kyyjärven  ryhmien
yhdistämisestä  ja  valmistelemaan  kuntien  yhteistä
toimintasuunnitelmaa lautakunnan hyväksyttäväksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kirjeessään 9.3.2022 todennut, että
kunnan  monialaisen  yhteistyön  ohjaus-  ja  palveluverkosto  liittyy
kuntien  ja  hyvinvointialueiden  yhdyspintaan,  mutta  on  edelleen
kunnan  tehtävä.  Kirjeessään  OKM  on  suositellut,  että
kunnanhallitus käsittelisi ohjaus- ja palveluverkoston arviot kunnan
nuorten  kasvu-  ja  elinoloista  ja  mahdolliset  ehdotukset  nuorille
suunnattujen palvelujen yhteensovittamisesta.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  päättää  valtuuttaa  sivistysjohtajan  ja  vapaa-
aikaohjaajan  neuvottelemaan  monialaisen  yhteistyön  ohjaus-  ja
palveluverkoston  yhdistämisestä  Kannonkosken  ja  Kyyjärven
kanssa.

Verkoston arviot kunnan nuorten kasvu- ja elinoloista ja mahdolliset
ehdotukset  nuorille  suunnattujen  palvelujen  yhteensovittamisesta
toimitetaan  kunnanhallitukselle  /  hyödynnetään  hyvinvointi-
kertomuksessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KIVIJÄRVI-TALON SÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN

Sivltk § 18
29.3.2022
Liitteet 4-5

Kivijärvi-talon ohjausryhmä on kokouksessaan 3.2.2022  päättänyt
esittää sivistyslautakunnalle / kunnanhallitukselle, että vuonna 2019
tehtyihin talon sääntöihin lisätään seuraava asia:

Kivijärvi  -talolla  on  mahdollisuus  pitää  yksityisiä
syntymäpäiväjuhlia ym. tilaisuuksia.

Perustelut: 

Liikuntasalissa  olisi  mahdollisuus  pitää  yksityistilaisuuksia,
esimerkiksi syntymäpäiviä tms. juhlia omalla yksityisellä seurueella.
Viereistä keittiötä voisi hyödyntää. Tarvittaessa pöytiä ja tuoleja voi
ottaa luokista, kunhan palauttaa ne paikoilleen (sovittava etukäteen
ko. luokan käyttäjän kanssa).

Liikuntasali keittiöineen varataan ohjausryhmän puheenjohtajalta.

Riviera-kokoushuonetta hallinnoi kunnan kirjasto- ja kulttuuritoimi ja
tila varataan ja avain kokouksia varten noudetaan kirjastosta sen
aukioloaikana (ma-ti 11-17, to 13-19, pe 13-16).

Ohjausryhmä  ehdottaa,  että  myös  juhlatilaisuuksien  avainten
luovutus  ja  haku  tapahtuisi  kirjastosta,  kuten  toimitaan  Riviera-
kokoushuoneenkin  osalta.  Avain  on  noudettava  kirjaston
aukioloaikoina  ja  palautettava  tapahtuman  jälkeen  joko  tuomalla
kirjastoon tai pudottamalla kirjaston palautusluukusta. 

Liitteenä  nykyiset  säännöt  ja  ohjausryhmän  kokousmuistio
3.2.2022.

Jo  Kivijärvi-talon  suunnitteluvaiheessa  ajatuksena  oli,  että  tilaa
voitaisiin käyttää myös ns. juhlatilana. Tosin ajatukseen sisältyi se,
että tila kunnostettaisiin hankerahalla. Hanketta ei ole näköpiirissä.
Kivijärvellä ei juurikaan juhlatiloja, joissa voisi yksityisiä tilaisuuksia
järjestää. Yksityistilaisuuksien mahdollistaminen lisää Kivijärvi-talon
käyttöastetta ja näkyvyyttä kuntakuvassa. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  esittää  kunnanhallitukselle,  että  Kivijärvi-talon
sääntöihin lisätään mahdollisuus pitää yksityisiä syntymäpäiväjuhlia
ja  vastaavia tilaisuuksia  sääntöjen  sallimissa  puitteissa.
Tapahtuman vastuuhenkilön on oltava aikuinen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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STIPENDIRAHASTOJEN KÄYTTÖ 2021

Sivltk § 19
29.3.2022

Sivistysosaston  hallinnoimia  stipendirahastoja  on  kolme  (3).
Rahastojen  sääntöjen  mukaan  kunnanhallitukselle  on  tehtävä
selvitys rahastojen käytöstä vuosittain. Käyttö vuonna 2021:

Opiskelijoiden stipendirahasto (§ 6)

Rahaston pääoma 31.12.2020        540,43 €

Hakemusten perusteella lautakunnan myöntämät stipendit  50,00 €

Tilitä siirtomaksu        5,00 €          

Rahaston pääoma 31.12.2021:
Kannonkosken  Osuuspankki    485,43 €

Lehtori Helena Ihanaisen opintorahasto (§ 3)

Rahaston pääoma 31.12.2020 32 666,41 €

Kieliopinnoissa hyvin menestyneille oppilaille 
opettajien myöntämät stipendit 2021                            200,00 €

Hyvistyskorko        22,80 €

Lähdevero          6,80 €            

Rahaston pääoma 31.12.2021:  
Kannonkosken Osuuspankki     32 482,41€

Saga Forsströmin stipendirahasto (§ 4)

Rahaston pääoma 31.12.2020  31 575,13 €

Hakemusten perusteella lautakunnan myöntämät stipendit   600,00 €

Nostopalkkiot          16,50 €

Hyvityskorko          22,08 €

Lähdevero            6,60 €

Rahaston pääoma 31.12.2021:
Kannonkosken Osuuspankki    30 974,11€

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen stipendirahastojen
käytöstä ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KOULUTERVEYSKYSELYN TULOKSET

Sivltk § 20
29.3.2022

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämä kouluterveyskysely on
tehty  5.  sekä  8.  ja  9.  luokkien  oppilaille  vuonna  2021.  Kyselyn
raportista  saadaan  tietoa  mm.  nuorten  elinoloista,  kouluoloista,
koetusta  terveydestä,  terveystottumuksista,  oppilas-  ja
opiskelijahuollosta,  kiusaamisen  muodoista,  seksuaalisesta
häirinnästä ja netissä vietetystä ajasta.

Kivijärven  perustuloksista  tiivistetysti  tärkeimmät  ilon-  ja
huolenaiheet vuonna 2021:

ILONAIHEET

5. vuosiluokka

Liikkuminen yli tunnin päivässä

Koulun asioiden suunnitteluun 
osallistuminen

Tyytyväisyys elämään

Kouluinnostus

Uskaltaa luokassa sanoa 
mielipiteensä

Tulee toimeen opettajan kanssa

8.-9. vuosiluokka 

Kokemus ”olla tärkeä osa luokka- ja 
kouluyhteisöä”

Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulun
tapahtumiin

Lähes 90% syö lämpimän aterian 
koulussa

70% on raittiita

57% pitää koulunkäynnistä

Yli 90% kokee, että luokan oppilaat 
viihtyvät hyvin yhdessä

83% harrastaa liikuntaa viikottain 
omatoimisesti

Kaikki harrastavat jotain viikottain

HUOLENAIHEET

5.vuosiluokka

Ei syödä aamupalaa joka aamu

Esim. seksuaalisen kommentoinnin 
kokemukset

Koulukiusaaminen

8.-9.   vuosiluokka  

Alle puolet kokee olevansa muille 
tärkeä, 24%:lla ei läheistä ystävää

Puolet ollut huolissaan mielialastaan

40% ei syö aamupalaa

Lähes puolet hyväksyy alkoholin 
juomisen ikäisillään vähäisessä 
määrin

Lähes puolet huomaa usein olevansa
netissä, vaikka se ei ole huvittanut

Yli puolella paino ei omasta mielestä 
ole sopiva

Alle 30% koki, että heillä on hyvä 
keskusteluyhteys vanhempien 
kanssa

20% kokenut häiritsevää 
seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua

Noin 30% koki, että on ollut 
mahdollisuus keskustella koulussa 
aikuisen kanssa mieltä painavista 
asioista
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Rehtorin  ja  erityisopettajan tekemä yhteenveto raportin  tuloksista
jaetaan  oppilaiden  huoltajille,  nuorisotoimelle  ja
kouluterveydenhoitajalle  huomioitavaksi  ja  hyödynnettäväksi  mm.
oppilashuoltotyössä ja hyvinvointikertomuksessa. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  kouluterveyskyselyn  kuntaraportin  ja
sen keskeiset tulokset tiedoksi. 

Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  kouluterveyskyselyn  kuntaraportin  ja
sen keskeiset tulokset tiedoksi. 
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 21
29.3.2022

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,  varhaiskasvatusjohtajan  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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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Sivltk § 22
29.3.2022

• Opetus-  ja  kulttuuriministeriö,  VN/33935/2021-OKM-1,
30.12.2021, saap. 17.1.2022, opetus- ja kulttuuriministeriön
vahvistamat opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain  (1705/2009)  29  §:n  mukaiset  esi-  ja  perusopetuksen
yksikköhinnat vuonna 2022

• Opetus-  ja  kulttuuriministeriö,  VN/31486/2021-OKM-1,
7.12.2021,  saap.  17.1.2022,  aamu-  ja  iltapäivätoiminnan
yksikköhinta ja  ohjaustuntien laskennalliset  määrät  vuonna
2022

• Opetus-  ja  kulttuuriministeriö,  VN/34157/2021-OKM-1,
31.12.2021,  saap.  17.1.2022,  päätös  opetus-  ja
kulttuuritointa  varten  kunnille  käyttökustannuksiin
myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2022

• Opetushallitus/valtionosuudet,  13.1.2022,  saap.  17.1.2022,
laskelma  kunnan  omarahoitusosuuden  muodostumisesta
vuodelle 2022

• ks. https://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/raportit

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
27.1.2022, pöytäkirja

• SiSote-johtoryhmä, 16.2.2022, muistio

• Saarijärven kaupunki, Viitasalo-opiston johtokunta, 
17.2.2022, pöytäkirja

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
24.2.2022, pöytäkirja

• Sivistysosaston johtoryhmä, 9.3.2022, muistio

• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, VN 8126 2022 
OKM-1, 9.3.2022 / LSSAVI, hyvinvointialueiden valmistelu, 
16.3.2022, kirje

• Kuntaliitto, Kuntaliiton verkostoperuskouluhanke käynnistyy, 
webinaarit 25.3. ja 30.3.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

https://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/raportit
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( ) OIKAISUVAATIMUKSEN UUDELLEENKÄSITTELY (KALUSTOHANKINNAT 
1.7.2020)

Sivltk § 23
29.3.2022
Liite 6.

Asian  tausta  ja  Hämeenlinnan  hallinto-oikeuden  päätös
15.11.2021 nro 21/0474/2

Sivistyslautakunta päätti 9.6.2020 § 43 hankkia B-kortilla ajettavan
ja  koululaispenkeillä  varustetun  M1-luokan  ajoneuvon  pyytämällä
tarjoukset kunnan pienhankintaohjeen mukaan vähintään kolmelta
eri  toimittajalta.  Sivistyslautakunta  päätti  9.6.2020  §  44  vuokrata
linja-auton lukuvuodeksi 2020–2021 pyytämällä tarjoukset kunnan
pienhankintaohjeen mukaan vähintään kolmelta eri toimittajalta. 

Sivistyslautakunta  hyväksyi  1.7.2020  §  54  Oy  Auto-Way  Ltd:n
tarjouksen  M1-ajoneuvosta  Volkwagen  Transporter  Caravelle
Comfortline 2,0 TDI 75, vm 2018, hintaan 30.000 euroa alv 0 %. 

Sivistyslautakunta  hyväksyi  1.7.2020  §  55  Oy  Auto-Way  Ltd:n
tarjouksen  ja  vuokraa  lukuvuodeksi  2020–2021  Mercedes-Benz
Sprinter 516 CDI Automet Jumbo 24, vm 2019, kuukausihintaan 2
750 euroa alv 0 %.

(  )  (jäljempänä  ”(  )”)  teki  20.7.2020  oikaisuvaatimuksen  edellä
mainituista  päätöksistä  1.7.2020  §  54  ja  §  55.  (  )  vaati,  että
päätökset  kumotaan  Kivijärven  kunnan  pienhankintaohjeen  ja
hankintalain 27 ja 30 §:ien vastaisena. Lisäksi valittaja vaati, että
koulukuljetuksia  koskeva  kalustohankinta  muutetaan
koulukuljetuksia  koskevaksi  kuljetushankinnaksi  lukuvuodeksi
2020–2021. 

Sivistyslautakunta hylkäsi valittajan oikaisuvaatimuksen 27.7.2020
§  64.  Kivijärven  kunta  on  tehnyt  1.7.2020  päätösten  §  54-55
mukaiset sopimukset, jotka ovat sittemmin päättyneet.

(  )  valitti  sivistyslautakunnan  päätöksestä  27.7.2020  §  64
Hämeenlinnan  hallinto-oikeuteen.  Hallinto-oikeus  on
päätöksessään  15.11.2021  todennut,  että  lautakunnan  päätös
27.7.2020 § 64 on syntynyt sivistysjohtajan esteellisyyden vuoksi
virheellisessä  järjestyksessä.  Hallinto-oikeus  kumosi  kyseisen
päätöksen  ja  palautti  asian  sivistyslautakunnalle  uudelleen
käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimuksen käsittely 27.7.2020

(  )  sivistyslautakunnalle  osoittama  oikaisuvaatimus  on
postitettu  kunnanvirastolle  20.7.2020  päivän  leimauksella  ja
se on saapunut määräaikana perille. 

Sivistyslautakunnan  päätöksistä  tehdyn  oikaisuvaatimuksen
käsittelee ensisijaisesti  sivistyslautakunta. Kunnanhallitus voi
ennen  oikaisuvaatimuksen  käsittelyä  lautakunnassa  käyttää
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asiassa  otto-oikeutta  kuntalain  134.3  §:n  mukaisesti.
Kunnanhallitus  ei  käyttänyt  otto-oikeutta,  joten
sivistyslautakunta käsitteli oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus sisältää mm. seuraavaa: 

(ote asiakirjasta siltä osin kuin asia liittyy kalustohankintoihin
liittyvään  oikaisuun,  koko asiakirja  on  lähetetty  lautakunnan
jäsenille 24.7.2020 ja on myös nähtävillä kokouksessa)

”Oikaisuvaatimus  Kivijärven  kunnan  sivistyslautakunnan
1.7.2020  tekemiin  päätöksiin  §  54  (Koulukuljetukset  2020–
2021  /  Kaluston  osto)  ja  §  55  (Koulukuljetukset
2020–2021/Kaluston  vuokraaminen)  hankkia  kuljetuskalusto
koulukuljetuksiin lv. 2020–2021.

Vaadin  päätösten  §  54  ja  §  55  kumoamista  Kivijärven
kunnanhallituksen  4.2.2019  §  8  hyväksymän
Pienhankintaohjeen ja hankintalain § 27 ja  § 30 vastaisena.
Lisäksi vaadin, että sivistyslautakunta muuttaa koulukuljetuksia
koskevan  kalustohankinnan  koulukuljetuksia  koskevaksi
kuljetushankinnaksi lukuvuodeksi 2020–2021.

(( ) esittämät) perustelut

Sivistyslautakunta  on  arvioinut  virheellisesti
koulukuljetushankintaan  kohdistuvan  hankinnan  suurimman
mahdollisen kokonaisarvon.

Hankinnan  ennakoitua  arvoa  laskettaessa  perusteena  on
käytettävä  suurinta  maksettavaa  kokonaiskorvausta  ilman
arvonlisäveroa.  Arvoa  laskettaessa  on  otettava  huomioon
myös  mahdolliset  vaihtoehtoiset  toteuttamistavat  ja
hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot sekä
ehdokkaille  tai  tarjoajille  maksettavat  palkkiot  tai  maksut.
(hankintalaki 17 §).

Hankintayksikkö  voi  jakaa  hankinnan  erillisiin  osiin,  mutta
mikäli  osien  yhteenlaskettu  arvo  ylittää  kansallisen  tai  EU-
kynnysarvon,  on  jokaisen  osan  hankinnassa  noudatettava
kyseisen  kynnysarvon  ylittäviä  hankintoja  koskevia
säännöksiä.

Sivistyslautakunta ei ole huomioinut hankintapäätöksissään §
54 ja § 55 ajoneuvojen hankintoihin kohdistuvia ajoneuvovero,
vakuutus- ja polttoainemaksuja. 

Pelkästään  VW  Caravelle  –  henkilöauton  ajoneuvovero-  ja
vakuutusmaksut  ovat yhteensä n. 3.000 € vuodessa.  Lisäksi
ennakoituun  kokonaisarvoon  on  huomioitava  kummankin
ajoneuvon polttoainemaksut (yhteensä n. 15.000 € / lv.).

Lisäksi  sivistyslautakunnan  päätöksellä  §  55  vuokrattavaan
linja-autoon  on  ilmoitettava  ajoneuvon  haltijaksi  v.  2013
voimaan  tulleen  EU-sääntelyyn  pohjautuvan
kuntalakiuudistuksen  velvoittamana  Kivijärven  kunnan
perustama  elinkeinotoimintaa  harjoittava  osakeyhtiö.
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Ajoneuvon  vuokraajan  täytyy  rekisteröityä  Traficomille  ko.
ajoneuvon  haltijaksi.  Ajoneuvon  haltijan  tulee  maksaa
ajoneuvovero- ja vakuutusmaksut.”

Lisäys:

Lisäksi  oikaisuvaatimuksessa  viitataan  seuraavaan  päätöksiin  ja
toimenpiteisiin, jotka eivät liity kyseisiin hankintoihin:

• sivistyslautakunnan  15.4.2019  tekemä  päätös,  jolla
sivistyslautakunta  purki  (  )  ja  Kivijärven  kunnan  välisen
koulukuljetuksia koskevan liikennöintisopimuksen 

• ( ) tutkintapyyntö 2/2019 koskien sivistysjohtajan menettelyä
koulukuljetussopimuksen purkamisessa

• sivistyslautakunnan kokous 1.7.2020 § 59 ja siinä mainittu
hallinto-oikeuden päätös 23.6.2020.

(  )  on  edellä  mainittuihin  seikkoihin  liittyen katsottava esittäneen
(oikaisuvaatimuksessa mm.: ”On syytä kysyä, voiko sivistysjohtaja
toimia virassaan sivistyslautakunnan esittelijänä poliisin aloittaman
esitutkinnan  ja  syyttäjän  aikanaan  tekemän  syyteharkinnan
aikana.”), että sivistysjohtaja on ollut esteellinen esittelemään asiat
1.7.2020.

Oikaisuvaatimusta  tutkittaessa  tutkitaan  ensin,  voidaanko
vaatimus ottaa tutkittavaksi. Vaatimus on tehty määräajassa,
mainitut  sivistyslautakunnan  tekemät  päätökset  ovat
oikaisuvaatimuskelpoisia,  vaatimuksen  tekijä  on  kunnan
jäsen ja oikaisuvaatimusaikaa on noudatettu.

Oikaisuvaatimuksen  voi  tehdä  tarkoituksenmukaisuus-  ja
laillisuusperustein. 

PERUSTELUT

Vaatimukset / sivistyslautakunnan perustelut:

1.  päätösten  §  54  ja  §  55  kumoaminen  Kivijärven
kunnanhallituksen  4.2.2019  §  8  hyväksymän
pienhankintaohjeen ja hankintalain § 27 ja § 30 vastaisena.

Kansallisen  kynnysarvon  alle  jäävänä  kalustohankinnat  on
tehty kunnan pienhankintaohjeen mukaan. Tarjouspyyntöjä on
laitettu  riittävästi  ja  kunta  on  saanut  hinta-laatusuhteeltaan
sopivan kaluston.  Määrärahat  on riittävät,  ostettuun autoon
investoinneissa ja vuokrattavaan autoon käyttötaloudessa.

Hankinnan  ennakoidun  arvon  laskentasäännöt  löytyvät
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hankintalaista  §  27,  joka  on  yleissääntö  ennakoidun  arvon
laskemisesta  ja  §  30,  joka  täsmentää  esimerkiksi  tavaran
vuokraamista.  Vuokrattavan auton  ennakoitu  arvo  on  auton
kuukausivuokra  x  10  vuokrakuukautta  ja  ostettavan  auton
ostohinta.

Koska  hankinnan  ennakoitu  arvo  alittaa  tavara-  ja
palveluhankinnoissa  60.000  euroa  alv  0,  ei  hankintalakia
kuitenkaan sovelleta hankintaan. 

Väitteet,  että  ajoneuvovero,  vakuutus-  ja  polttoainemaksut
tulisi  huomioida  hankinnan  ennakoidussa  arvossa  on
perusteeton.  Vakiintuneen  oikeuskäytännön  mukaan
toimittajilta, jotka toimivat eri toimialoilla, tehtyjä hankintoja ei
lasketa  samaan  hankintakokonaisuuteen.  Näin  ollen
polttoaine-, vakuutus-, huolto-, rengaskuluja ei tule huomioida
valituksen kohteena olevan hankinnan ennakoidussa arvossa.

Auton  osto  on  selkeä  tavarahankinta  ilman  käyttökuluja  ja
vuokra-auton osalta kunta ei  tule edes hankkimaan kyseisiä
tavaroita/palveluja  polttoainetta  lukuun  ottamatta,  koska  ne
sisältyvät kaluston vuokraan.

2.  sivistyslautakunta  muuttaa  koulukuljetuksia  koskevan
kalustohankinnan  koulukuljetuksia  koskevaksi
kuljetushankinnaksi lukuvuodeksi 2020–2021. Päätöksillä on
ostettu/vuokrattu kalustoa koulukuljetuksia varten. 

Hankintayksiköllä  on  laaja  harkintavalta  sen  suhteen  mitä
hankitaan (ja  mitä  ei  hankita)  ja Kivijärven kunta on voinut
tämän  harkintavaltansa  puitteissa  päättää  palvelujen
tuottamisesta itse hankkimalla sitä varten kalustoa ostamalla
ja vuokraamalla.

Lisäksi kalustohankintoihin liittyen vaatimuksen tekijä esittää,
että  vuokrattavaan linja-autoon olisi  ilmoitettava ajoneuvon
haltijaksi  kunnan  perustama  elinkeinotoimintaa  harjoittava
osakeyhtiö. 

Vuokrattavalla  autolla  suoritetaan  perusopetuslain  32
§:nmukaista koulukuljetusta, joka ei ole kunnan harjoittamaa
elinkeino-/liiketoimintaa.

Kuntalain  126 §:n 2 momentin  1 kohdan mukaan kunta ei
hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos:
1)  kunta  tuottaa  lain  perusteella  omana  toimintanaan
palveluja kunnan asukkaille ja  muille,  joille kunnan on lain
perusteella järjestettävä palveluja.

Se, kuka on vuokratun ajoneuvon haltija, on tässä asiassa
merkityksetön seikka.
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Lisäys:

3. Sivistysjohtajan esteellisyys

(  )  esittää,  että  sivistysjohtaja  olisi  ollut  esteellinen  toimimaan
esittelijänä  kokouksessa  1.7.2020,  jossa  sivistyslautakunta
hyväksyi  kilpailutuksissa  saaduista  tarjouksista  parhaimmat.  (  )
antaa  ymmärtää,  että  esteellisyys  olisi  syntynyt  sivistysjohtajaan
kohdistuvasta  rikosepäillystä  ja  sitä  edeltävistä  sopimuksen
purkamiseen liittyvistä tapahtumista.   

Sivistyslautakunnan päätöksenteossa  ei  ole  1.7.2020  tapahtunut
väitettyä  menettelyvirhettä.  Sivistyslautakunnan  näkemyksen
mukaan ( ) tarkoittaa sivistysjohtajan esteellisyydellä tässä asiassa
hallintolain  (434/2003)  28  §:n  1  momentin  7  kohdan  mukaista
tilannetta,  jossa  virkamiehen  puolueettomuus  olisi  muusta
erityisestä syystä vaarantunut (ns. yleislauseke). 

Hallintolain esitöissä (HE 72/2002 vp s. 88) todetaan, että erityisen
syyn on oltava ulkopuolisen havaittavissa ja sen puolueettomuutta
vaarantavan  vaikutuksen  tulee  olla  suunnilleen  samanasteinen
kuin erikseen määritellyissä esteellisyysperusteissa (hallintolaki 28
§  1  momentti  1–6  kohta).  Yleislausekkeeseen  perustuvan
esteellisyyden  aiheuttavan  olosuhteen  tulee  siten  olla  sellainen,
että  luottamus  virkamiehen  puolueettomuuteen  vaarantuu  yhtä
voimakkaasti  kuin  hänen  osallistuessaan  esimerkiksi  sellaisen
asian käsittelyyn, jossa hänen läheisensä on asianosainen taikka
josta hänelle itselleen tai hänelle erityisen läheiselle henkilölle on
odotettavissa  erityistä  hyötyä  tai  vahinkoa.   Virkamiehen
esteellisyys ei  synny pelkästään hänestä tehdyn rikosilmoituksen
perusteella.   Oikeuskäytännössä  on  myös  katsottu,  ettei  edes
virkamiehen rikostuomio, jonka perusteena olevilla tapahtumilla oli
välillinen henkilöllinen yhteys viranomaisessa käsiteltävään asiaan,
välttämättä synnytä virkamiehen esteellisyyttä.  

(  )  ei  ole  ollut  osallisena  tarjouskilpailuissa,  joita  koskeviin
päätöksiin  kunnallisvalitus  kohdistuu.  Valittaja  ei  yleisesti  edes
tarjoa ajoneuvokalustoa myyntiin tai vuokralle.  Pelkästään se, että
(  )  on  tehnyt  sivistysjohtajasta  tutkintapyynnön
liikennöintisopimukseen  liittyen  tai  että  sivistysjohtaja  on  ollut
mukana  liikennöintisopimuksen  purkamista  koskevassa
valmistelussa, ei tee toista sivistysjohtajaa asiassa esteelliseksi. 

(  )  viittaamilla  seikoilla  ei  ole  mitään  yhteyttä  nyt  käsiteltävään
olevaan  asiaan.  Sivistysjohtajan  puolueettomuus  ei  ole  asian
käsittelyyn 1.7.2020 liittyen vaarantunut.
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Sivistysjohtajan varahenkilön päätösehdotus:

Sivistyslautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksen uudelleen hallinto-
oikeuden päätöksen mukaisesti.

Sivistyslautakunta toteaa, että sivistysjohtaja ei ole ollut esteellinen
valmistellessaan  ja  esitellessään  sivistyslautakunnalle
koulukalustohankintaa  eli  henkilöauton  ostoa  ja  linja-auton
vuokraamista.

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- - - 

Merkittiin, että valmistelijana, esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä tässä 
pykälässä toimi sivistysjohtajan varahenkilö eli rehtori.


