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LAILLISUUS JA 
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TARKASTUSTAPA
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PÖYTÄKIRJAN 
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VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Riitta Sarén Pirkko Oinonen

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

Tarkastusaika

Kirjastossa 5.2.2020
Allekirjoitukset

Leena Sepponen Hanna Urpilainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Koulutoimistossa 12.2.2020

Virka-asema Allekirjoitus 

sivistysjohtaja Pirkko Oinonen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 11
5.2.2020

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/postitse ke 29.1.2020.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 12
5.2.2020

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  Leena  Sepponen  ja  Hanna
Urpilainen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SOPIMUS LIIKUNTAPAIKKOJEN HOIDOSTA 2020

Sivltk § 13
5.2.2020
liite 1

Kivijärven  kunnalla  ja  Kivijärven  Kivekkäillä  on  ollut  sopimus
liikuntapaikkojen  hoidosta  1994  alkaen.  Sopimusaika  on  ollut
pääsääntöisesti yksi vuosi.

Sopimus  sisältää  hiihtolatuverkoston  latujen,  kuntoradan,
frisbeegolfradan,  kaukalon,  urheilukentän,  uimarannan,  tennis-
kentän ja laskettelumäen kunnossapidon sekä osan Nousulahden
liikuntapuiston kunnossapidosta.

Sopimusluonnoksen  mukaan  kunta  maksaa  urheiluseuralle
liikuntapaikkojen hoidosta yhteensä 15 500 euroa vuodessa. Hinta
on laskenut aiemmasta,  sillä hiihtohissin käyttö hiihtolomaviikoilla
jää kunnan vastuulle.

Hallintosäännön  mukaan  kukin  toimielin  hyväksyy  toimialaansa
lukeutuvat sopimukset.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  Kivijärven  kunnan  ja  Kivijärven
Kivekkäiden  välisen  sopimuksen  liikuntapaikkojen  hoidosta
vuodelle 2020 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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 KUNTALAISALOITE LIIKUNTASALIN VAPAASTA KÄYTÖSTÄ

Sivltk § 14
5.2.2020
liite 2

Kuntalaisaloite.fi  -palvelun  kautta  on  tullut  5.1.2020  tehty  aloite
liikuntasalin  maksuttomasta  käytöstä.  Aloite  on  tullut  kuntaan
9.1.2020.

Aloitteen  sisältö  on  seuraava:  ”Liikuntasali  on  todella  vähällä
käytöllä  ollut  ja  esitän,  että  kunta  tarjoaisi  kivijärveläisille
mahdollisuuden käyttää maksuttomasti liikuntasalia.” 

Kuntalaisaloitteista  päätetään  normaalisti  hallintosäännön
toimivaltajaon  mukaisesti.  Liikuntasalin  käyttöä  koskeva aloite
kuuluu  sivistysosaston/vapaa-aikasektorin  toimialaan  ja
sivistyslautakunnan päätettäväksi.

Vapaa-aikaohjaaja  (  )  on  selvitellyt  liikuntasalin  käyttöä.
Liikuntasalista  saatavat  tulot  ovat  vuosittain  noin  4  000  euroa.
Maksavia asiakkaita  ovat  kansalaisopisto,  Hannunkivi,  Kivekkäät,
lentopallon ja sählyn pelaajat sekä yksityiset.

Liitteenä  on  nykyiset  liikuntasalin  käyttövuorot,  jonka  mukaan
liikuntasali on varsin aktiivisessa käytössä viikolla. Sunnuntaisin ei
ole käyttöä.

Vapaa-aikaohjaaja on esittänyt, että

• vapaata, kaikille avointa vuoroa kokeillaaan 

• vuoro olisi sunnuntaina klo 12-16

• alle 12-vuotiaiden kanssa olisi oltava täysi-ikäinen mukana

• kävijämäärää seurataan esim. vihkolla ja

• tilaan  hankitaan  pelivälineitä  sählyyn,  lento-,  kori-  ja
jalkapalloon.

Vapaa-aikaohjaajan  esitys  perusteluineen  käydään  läpi
kokouksessa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Hyväksytään vapaa-aikaohjaajan esitys.

Kokeiluaika on maaliskuun alusta toukokuun loppuun ja syyskuun
alusta joulukuun loppuun. Kaikille avoin vuoro jatkuu, mikäli kokeilu
osoittautuu toimivaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TAINIONMÄEN KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT 2020-2021

Sivltk § 15
5.2.2020

Perusopetuslain 23 §:n mukaan "perusopetuksessa lukuvuosi alkaa
1.  päivänä  elokuuta  ja  päättyy  31.  päivänä  heinäkuuta.
Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Asianomaisen ministeriön luvalla
työpäivien  määrä  voi  erityisestä  syystä  olla  säädettyä  suurempi.
Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi
kuin  lauantaiksi  sattuva  itsenäisyyspäivä,  loppiainen  ja
vapunpäivä.” 

Lukuvuoden koulutyön päättymisajankohta säädetään asetuksella.
Perusopetusasetuksen  7  §:n  mukaan  "lukuvuoden  koulutyö
päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä".

Rehtori  on  johtoryhmän  sekä  opettajien  kanssa  keskustellut
asiasta.  Lisäksi  asiaa  on  käsitelty  seudullisesti  eri  koulujen
rehtoreiden ja sivistysjohdon kesken.

Koulujen alkamisaikaan voi vaikuttaa monta syytä. Yksi syy voi olla
opettajien veso-päivien sijoittaminen lukuvuoden alkuun ja  niiden
osuminen  täydelle  viikolle.  Lisäksi  alkamispäivään  voi  vaikuttaa
lukuvuoden  arkipyhät  sekä  koulun  mahdollinen  kiinnostus  tehdä
lukuvuoden  aikana  lauantaityöpäiviä  tai  pitää/olla  pitämättä
vapaana helatorstain jälkeistä perjantaita.

Kivijärvellä  on  Kannonkosken  kunnan  kanssa  yhteisiä  opettajia.
Näin ollen työjärjestysten tulisi olla kohtuullisen yhteneväiset, jotta
yhteisten  opettajien  työpäivät  saadaan  sopimaan  keskenään
luonnollisella tavalla. 

Rehtorin esitys:

Syyslukukausi (90 pv) alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

• elokuu 14 pv

• syyskuu 22 pv

• lokakuu 17 pv

• syysloma 12.10.-18.10.2020 (viikko 42)

• marraskuu 21 pv

• joulukuu 16 pv

Syyslukukausi päättyy lauantaina 19.12.2020.

• joululoma 23.12.2020 – 6.1.2021

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kevätlukukausi (99 pv) alkaa torstaina 7.1.2021

• tammikuu 17 pv

• helmikuu 20 pv

• talviloma 1. – 7.3.2021 (viikko 9)

• maaliskuu 18 pv

• huhtikuu 20 pv

• pääsiäinen 2.–5.4.2021

• toukokuu 19 pv

• helatorstai 13.5. ei koulua

• perjantai 14.5. ei koulua

• kesäkuu 5 pv

Kevätlukukausi päättyy lauantaina 5.6.2021

Työpäiviä  lukuvuonna  2020-2021  on  yhteensä  189. Työpäiviä
vähentävät  muuksi  arkipäiväksi  kuin lauantaiksi  osuva loppiainen
keskiviikkona 6.1.2021.

Syyslukukaudella  Tainionmäen  koulussa  tehdään  kaksi
lauantaityöpäivää;  järjestetään  yleisurheilukisat  elo-syyskuussa
lauantaina  lisäten  kyseisen  kuukauden  työpäiviä  yhdellä  päivällä
sekä syyslukukauden lopetus lauantaina 19.12.2020. Nämä kaksi
lauantaita korvaavat maanantain 21.12. sekä tiistain 22.12.

Esiopetus noudattaa muutoin koulun työaikoja, mutta päättyy pe 
4.6.2021.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy Tainionmäen koulun työ- ja loma-ajat
lukuvuodelle 2020-2021 edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MUUTOS OPETUSSUUNNITELMAAN / A1-KIELI

Sivltk § 16
5.2.2020
liite 3

Valtioneuvosto  päätti  20.9.2018  muuttaa  perusopetus-  ja
tuntijakoasetuksia  siten,  että  vuosiluokkien  1  ja  2  tuntimäärää
lisätään yhteensä kahdella vuosiviikkotunnilla. Tunnit kohdennetaan
A1-kielen  opetukseen,  joka  alkaa  1.  luokalla  kaikissa
peruskouluissa  viimeistään  keväällä  2020  puolella
vuosiviikkotunnilla.

Opetushallitus  julkaisi  15.5.2019  A1-kielen  opetussuunnitelman
perusteet  vuosiluokille  1  ja  2.  Päivitetyt  perusteet  sisältävät
kuvaukset luokilla 1–2 annettavan A1-kielen opetuksen tehtävästä,
opetuksen  tavoitteista  ja  niistä  johdetuista  oppimisen  tavoitteista
sekä  tavoitteisiin  liittyvistä  sisällöistä.  Lisäksi  kuvataan,  kuinka
opetusta voidaan eriyttää ja kuinka oppilasta arvioidaan.

Paikallinen  vuosiluokkien  1-2  A1-kielen  opetusta  koskeva
opetussuunnitelman osa tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.1.2020.
Perusopetuksen  järjestäjä  ei  voi  jättää  noudattamatta  tätä
määräystä tai poiketa siitä.

Rehtori  on  esittänyt  liitteenä  kolme (3)  olevaa  A1-kielen
opetussuunnitelmaa käyttöön otettavaksi alkaen 1.1.2020. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  opetussuunnitelmaan  tehtävän
muutoksen  ja  A1-kielen  opetusta  koskevan  opetussuunnitelman
osan,  joka otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TERVEELLISYYDEN, TURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN SUUNNITELMA / 
TAINIONMÄEN KOULU
Sivltk § 17
5.2.2020
liite 4

Opiskeluympäristöllä  ja  -yhteisöllä  on  suuri  merkitys  oppilaan  ja
opiskelijan  terveydelle  ja  hyvinvoinnille  sekä  mahdollisuuksille
oppia  omien  kykyjen  mukaisesti.  Terveellinen  ja  turvallinen
opiskeluympäristö  sekä  hyvinvoiva  yhteisö  muodostuvat  hyvistä
fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalista olosuhteista. Myös henkilöstö
hyötyy terveellisestä ja turvallisesta ympäristöstä ja hyvinvoivasta
yhteisöstä.

Koulu-  ja  opiskeluterveydenhuollon  tehtävänä  on
oppilaitosympäristön  terveellisyyden  ja  turvallisuuden  sekä
oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta. Tehtävää
toteutetaan  tarkastamalla  oppilaitokset  kolmen  vuoden  välein
(terveydenhuoltolaki  1326/2010).  Muilla  viranomaisilla  on
velvollisuus osallistua tarkastuksen yhteistyöhön.

Kaikki  koulu-  ja  opiskeluterveydenhuollon  piirissä  olevat
oppilaitokset  on  tarkastettava.  Myös  esiopetusyksiköt  tulisi
tarkastaa  monialaisesti.  Terveydensuojelulaki  763/1994  velvoittaa
tarkastamaan  kaikki  kokoontumistilat  ja  oppilas-  ja
opiskelijahuoltolaki  huolehtimaan  myös  esiopetuksen  ympäristön
terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä yhteisön hyvinvoinnista.

Kunnasta  ei  ole  ollut  toimintamallia  tarkastukselle,  jossa
kerrottaisiin  tarkastuksen  kohteista,  suunnitelmasta  tai
suunnitellusta  aikataulusta,  joten  tämä suunnitelma on kunnassa
täysin uusi ja valmistunut joulukuussa 2019. Uuden suunnitelman
tekemisestä on vastannut Tainionmäen koulun rehtori.

Seuraavat tarkastukset toteutetaan seuraavasti:

• helmikuu 2020

• toukokuu 2023

• toukokuu 2026

• toukokuu 2029 

• toukokuu 2032

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  Tainionmäen  koulua  koskevan
terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin suunnitelman.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

05.02.2020 20

KURAATTORIYHTEISTYÖ KANNONKOSKEN JA KYYJÄRVEN KANSSA

Sivltk § 18
5.2.2020 Psykologi-  ja  kuraattoripalveluilla  tarkoitetaan  oppilas-  ja

opiskelijahuoltolain  (OHL)  7.  pykälän  mukaan  opiskeluhuollon
psykologin  ja  kuraattorin  antamaa  opiskelun  ja  koulunkäynnin
tukea- ja ohjausta, joilla

• edistetään  koulu-  ja  opiskeluyhteisön  hyvinvointia  sekä
yhteistyötä  opiskelijoiden  perheiden  ja  muiden  läheisten
kanssa sekä

• tuetaan  opiskelijoiden  oppimista  ja  hyvinvointia  sekä
sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Jokaisen  oppilaitoksen  käytettävissä  on  oltava
kelpoisuusvaatimukset  täyttävän  opiskeluhuollon  vastaavan
kuraattorin palveluja sekä psykologin palveluja (OHL § 28).

Kivijärven,  Kannonkosken  ja  Kyyjärven  kunnat  ovat  ostaneet
kuraattoripalveluja  Karstulan  kunnalta.  Sivistyslautakunta  on
hyväksynyt sopimuksen 31.10.2017 § 74. 

Karstula  on  ilmoittanut,  että  se  irtautuu  sopimuksesta  1.1.2020
alkaen  eli  Kivijärvi,  Kannonkoski  ja  Kyyjärvi  ovat  jääneet  ilman
lakisääteisiä  kuraattoripalveluita.  Sopimukseen  sisältynyt  neljän
kunnan  psykologiyhteistyö  säilyy  ennallaan  ja  siitä  tehdään  uusi
sopimus.

Kivijärvi,  Kannonkoski  ja Kyyjärvi  ovat suunnitelleet järjestävänsä
kuraattoripalvelut  yhdessä.  Molemmat  em.  naapurikunnat  ovat
sitoutuneet  ostamaan  palvelun  Kivijärveltä,  jos  Kivijärvi  palkkaa
kuraattorin.  

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta 

1. merkitsee  tiedoksi  sivistyslautakunnan  31.10.2017
hyväksytyn kuraattorisopimuksen päättymisen,

2. pyytää kunnanhallitukselta luvan palkata kuraattori,

3. palkkaa kuraattorin mahdollisimman pian sekä

4. tekee  Kannonkosken  ja  Kyyjärven  kanssa  sopimukset
myynnistä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin kohtien 1,2 ja 4 osalta. 

Kohdan 3 osalta  todettiin,  että  kunnanhallitus on kokouksessaan
3.2.2020 § 22 antanut luvan palkata kuraattori.

- - -

Merkittiin, että rehtori poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen
klo 19.09.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN 
PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Sivltk § 84
22.10.2019
liite 26

Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymän  hallitus  on
kokouksessaan  6/29.8.2019  §  74  käsitellyt  uutta
perussopimusluonnosta  ja  päättänyt  pyytää  jäsenkuntien
valtuustoilta kannanottoa luonnoksesta 15.11.2019 mennessä.

Hallituksen  pöytäkirjassa  todetaan,  että  kuntayhtymän
perussopimusta  ollaan  uudistamassa  vastaamaan  kuntalakia  ja
ammatillisen  koulutuksen  reformin  mukanaan  tuomia  muutoksia.
Pohjana on käytetty Kuntaliiton perussopimusmallia ja lakipalvelua.

Uutta sopimusluonnoksessa on maininta kuntayhtymän johtajasta
sekä omistajaohjaus ja konserniohje.

Jäsenkuntien  valtuutettujen  lukumäärä  määräytyy  jäsenkunnan
asukasluvun mukaisesti, kuten nykyisessä perussopimuksessa.

Valtuuston kokousten päätösvaltaisuus pysyy ennallaan (2/3 läsnä
olevista  valtuutetuista).  Jäsenten äänimäärää on yksinkertaistettu
siten,  että  kullakin  jäsenkunnalla  on  edustajiensa  lukumäärää
vastaava  äänimäärä,  joka  jakautuu  tasan  saapuvilla  olevien
valtuutettujen kesken.

Luonnoksen pykälässä 18 on mainittu jäsenkuntien peruspääomat
euroina ja prosentteina [Kivijärvi 70 569,05 euroa / 1,99 prosenttia].

Talouden ja toiminnan seurantaa ja jäsenkunnille raportointia (§ 21)
sekä   ylijäämän  (§  22)  /  alijäämän  (§  23)  käsittelyä  koskeviin
pykäliin on tehty täsmennyksiä.

Kokouksessaan   29.8.2019  hallitus  päätti  lisäksi  esittää
perussopimusluonnoksen  16.  pykälään  lauseen:
”Neuvottelumenettelyn toteuttamiseksi jäsenkunnat voivat perustaa
yhteisen ohjausryhmän tai neuvottelukunnan”.

- - - 

Kuntalain  57.  pykälän mukaan perussopimusta voidaan muuttaa,
jos  vähintään kaksi  kolmannesta  jäsenkunnista  sitä  kannattaa  ja
niiden  asukasluku  on  vähintään  puolet  kaikkien  jäsenkuntien
yhteenlasketusta   asukasluvusta.  Perussopimus  astuu  voimaan,
kun tarvittava määrä jäsenkuntia on hyväksynyt sen.

- - -

Perussopimusluonnosliitteessä on mukana lisätietoa valtuutettujen
äänivaltaan liittyen (kirje 10.10.2019).

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivltk § 19
5.2.2020
liite 5

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  antaa  mahdollisen  oman  kannanoton
sopimusluonnoksesta  ja  äänimäärän  määräytymisestä.  Asian
käsittely jatkuu kunnanhallituksessa ja -valtuustossa.

Päätös:

Sivistyslautakunnalla ei ole kommentoitavaa sopimusluonnoksesta
ja  äänimäärän  määräytymisestä.  Asian  käsittely  jatkuu
kunnanhallituksessa ja -valtuustossa.

- - - - - 

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuusto/(  )
on  pyytänyt  28.10.2019  kuntia  keskeyttämään  perussopimuksen
käsittelyn,  koska  kunnille  toimitetaan sopimuksesta  uusi,  korjattu
versio.

Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymän  hallitus  on
käsitellyt  perussopimuksen  uutta  versiota  kokouksessaan
12.12.2019  §  119  ja  päättänyt  lähettää  sopimusluonnoksen
jäsenkuntiin  kommentoitavaksi  ja  käsiteltäväksi  kuntalain
mukaisesti.

Keskustelua  herättänyt  pykälä  seitsemän (jäsenten äänivalta)  on
perussopimusluonnoksessa palautettu vastaamaan pääsääntöisesti
voimassa  olevaa  perussopimusta  eli  kunnasta  kotoisin  olevien
opiskelijoiden  lukumäärä  vaikuttaa  kunnan  äänimäärään  ja
lasketaan kolmen edellisen vuoden keskiarvosta.

Muut muutokset on käyty läpi kokouksessa 22.10.2019 § 84.

Sivistysjohtaja päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  esittää  kunnanhallitukselle  ja  edelleen
kunnanvaltuustolle,  että  se  hyväksyy  Äänekosken  ammatillisen
koulutuksen  kuntayhtymän  uuden  perussopimusluonnoksen  (hal
10/12.12.2019 liite nro 1).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 20
5.2.2020

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 § 21
5.2.2020
liite 6

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE,
hallitus, 28.11.2019, pöytäkirja

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE,
hallitus, 12.12.2019, pöytäkirja

• Opetus-  ja  kulttuuriministeriö,  OKM/36/221/2019,
29.11.2019,  aamu-  ja  iltapäivätoiminnan  yksikköhinta  ja
ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2020

• Opetus-  ja  kulttuuriministeriö,  OKM/38/221/2019,
30.12.2019,  opetus-  ja  kulttuuriministeriön  vahvistamat
opetus-  ja  kulttuuritoimen  rahoituksesta  annetun  lain
(1705/2009)  29  §:n  mukaiset  esi-  ja  perusopetuksen
yksikköhinnat vuonna 2020

• Opetus-  ja  kulttuuriministeriö,  OKM/43/221/2019,
31.12.2019, päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille
käyttökustannuksiin  myönnettävästä  valtionosuudesta
vuodelle 2020

• Opetushallitus,  OPH-3100-2019,  10.1.2020,
valtionosuusrahoituksen  laskentaan  tarvittavat  oppilas-  ja
opiskelijatiedot sekä muut tarvittavat tiedot

• Vastaus  Keski-Suomen  käräjäoikeudelle  ja  vastakanne,
10.1.2020 (liite 6)

• Etsivän  nuorisotyön  seudullisen  toiminnan  ohjausryhmä,
17.1.2020, muistio

• Kuraattoripalvelujen  yhteistoiminnan  ohjausryhmä,
17.1.2020, muistio

• Neljän kunnan yhteisen kuraattorisopimuksen päättyminen,
ilm. 17.1.2020

• Äänekosken kaupunki, kaupunginhallitus, 1/2020, 20.1.2020,
pöytäkirjan ote 

• Nuorisovaltuusto, 4.2.2020, muistio

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  saapuneet  kirjeet  ja  muut  asiat
tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MUUT ASIAT

Sivltk § 22
5.2.2020

Tutustuttiin  kirjaston-päivähoitokeskuksen  alustavaan
pohjapiirrokseen.

Keskusteltiin nuorisotiloista.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


