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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk §  34
9.6.2020

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
(yhdelle jäsenelle postitse) ke 3.6.2020.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 35
9.6.2020

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 Hilkka Nikitin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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NUORISOTALOTOIMINNAN SIIRTYMINEN UUSIIN TILOIHIN

Sivltk § 36
9.6.2020 Sivistyslautakunta  on  käsitellyt  20.6.2019  §  54  nuorisotiloja  ja

merkinnyt  tiedoksi  teknisen  lautakunnan  päätöksen  nykyisten
nuorisotilojen myynnistä.

Sitä ennen tekninen lautakunta oli  22.5.2019 § 26 todennut,  että
nuorisotalon  korjausvelka  on  vuosien  saatossa  kasvanut  niin
suureksi, että ei ole taloudellisesti kannattavaa lähteä investoimaan
tilojen  peruskorjaukseen.  Kiinteistön  kuluista  on  päästävä  eroon
joko  purkamalla  rakennus  tai  laittamalla  kiinteistö  myyntiin
purkukuntoisena.  Lautakunta  on  päättänyt  laittaa  kiinteistön
myyntiin huutokaupat.com -sivustolle purkukuntoisena.

Nuorisotalon  lainhuuto  ja  myyntiinlaitto  ovat  edenneet  siten,  että
sivistysosastolle  on  annettu  aikaa  syyskuun  loppuun  2020  asti
siirtyä pois tiloista.

Samassa  päätöksessä  20.6.2019  sivistyslautakunta  päätti,  että
nuorisotilat  siirtyvät  Kivijärvi-talon  alakertaan.  Ko.  tilat  ovat
ongelmalliset, joten nuorisotiloiksi joudutaan etsimään muu paikka.

Kunnan ja Saarikan välisissä neuvotteluissa 8.6.2020 on ilmennyt,
että  Saarikka  on  luopumassa  Kukkoahon  vuokratiloista  ja
siirtämässä  toimintakeskustoimintansa  rivitaloon  Kotikiven
läheisyyteen. Kukkoaho on vapautumassa kunnan toimintoihin.

Vapaa-aikaohjaaja esitteli tilavaihtoehtoina koulun, kunnanviraston
päätytilat ja Kukkoahon.

Vapaa-aikaohjaajan  mielestä  Kukkoahon  tila  soveltuu  nuorison
käyttöön.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Nuorisotilatoiminnot  siirretään  Kukkoaholle  heti,  kun  se  on
mahdollista.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - - 

Merkittiin,  että  vapaa-aikaohjaaja  (  )  ja  nuorisovaltuuston  edustaja  (  )
osallistuivat kokoukseen tämän pykälän ajan.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KURAATTORIPALVELUJEN MYYNTI KANNONKOSKELLE JA KYYJÄRVELLE

Sivltk § 37
9.6.2020
liite 9

Sivistyslautakunta  on  kokouksessaan  5.2.2020  §  18  käsitellyt
kuraattoriasiaa siten, että se on  

1. merkinnyt  tiedoksi  sivistyslautakunnan  31.10.2017
hyväksytyn kuraattorisopimuksen päättymisen,

2. pyytänyt  kunnanhallitukselta  luvan  palkata  kuraattori  ja
saanut sen 3.2.2020 § 22 ja 

3. päättänyt tehdä Kannonkosken ja Kyyjärven kuntien kanssa
sopimukset palvelun myynnistä.

Kuraattoriksi on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri, sosionomi ( )
(sivistysjohtajan  vh-päätös  2/2020)  ja  hän  on  aloittanut  työnsä
11.5.2020. 

Kuraattoripalveluihin on olemassa määräraha talousarviossa.

Rehtorit  ja  sivistysjohtajat  ovat  neuvotelleet  sopimusperiaatteista
siten, että toiminta ja kustannukset jaetaan tasan kolmen kunnan
kesken. 

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  kuraattoripalvelujen
myyntisopimuksen.  Palvelua  myydään  Kannonkoskelle  ja
Kyyjärvelle.

 
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2020

Sivltk § 38
9.6.2020

Kunnanvaltuusto  on  vuoden  2020  talousarvion  hyväksyessään
edellyttänyt,  että  talousarvion  toteutumista  seurataan  sekä
taloudellisen  että  toiminnallisen  tuloksen  osalta.  Osastojen  tulee
seurata  kuukausittain  talousarvion  toiminnallisten  tavoitteiden
toteutumista ja meno- ja tulokehitystä tehtäväkohtaisesti. 

Talousarvion  toteutuminen  tammi-huhtikuulta  on  pyydetty
sivistysosastolle  seurantaa  varten.  Tasaisen  kertymän  mukainen
toteutumaprosentti huhtikuun loppuun olisi 33,3 %.

Talousarvion toteutuminen vuosikatteen mukaisesti:

vuosikate = käyttötalousmenot – tulot

000 300 SIVISTYSOSASTO

TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 1554640 437768 28,2

ulkoinen+sis 2157550 628580 29,1

030 sivistyshallinto

TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen  48490     5039    10,4

ulkoinen+sis  49910     5388    10,8

031 varhaiskasvatus

TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 257940 80504 31,2

ulkoinen+sis 292800 91353 31,2

033 Tainionmäen koulu

TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 1022350 292436 28,6

ulkoinen+sis 1517130 448767 28,6

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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034 muu koulutus

TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 30400 5492 18,1

ulkoinen+sis 30980 5685 18,1

035 kirjastotoiminta

TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 90100 31029 34,4

ulkoinen+sis 124470 42485 34,4

036 kulttuuripalvelut

TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 7710 578 7,5

ulkoinen+sis 8620 914 7,5

037 vapaa-aikatoimi

TA 2020 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 97650 22691 23,2

ulkoinen+sis 133640 33988 23,2

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  talousarvion  toteutuman  1-4/2020
tiedoksi. 

Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  talousarvion  toteutuman  1-4/2020
tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KUNNAN JÄRJESTÄMÄN ASIOINTILIIKENTEEN LOPETTAMINEN

Sivltk § 39
9.6.2020

Kivijärven  kunnan  järjestämää  asiointiliikennettä  ei  ole  ajettu
kesäkuun alusta 2020 alkaen. 

Perusteet: 

• kunnalla ei ole kesäaikana tarvittavaa autokalustoa käytössä

• käyttö on vähäistä (3) 

• taloudelliset paineet / kustannukset keskimäärin noin 5 500 e

• palvelu on harkinnanvarainen

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  päättää,  että  kunnan  järjestämää
asiointiliikennettä ei ajeta toukokuusta 2020 lähtien toistaiseksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti, että kunnan järjestämää asiointiliikennettä
ei ajeta toukokuusta 2020 lähtien toistaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON SÄÄSTÖTAVOITTEET 2020

Sivltk § 40
9.6.2020

VUOSI 2019

Puheenjohtajat  ja  osastonjohtajat  ovat  pitäneet
tilannekuvapalaverin  26.4.2019  kunnan taloudellisesta tilanteesta,
johon mm. Keski-Suomen Verkkoholding  Oy (laajakaista),  uuden
sairaalan  rakentaminen,  Saarikan  mahdollisesti  lisääntyvät
kustannukset,  suuret  investointien  poistot  ja  ylijäämien
hupeneminen tuovat haastetta. 

Taloudellisesta tilanteesta on pidetty henkilöstölle palaverit:

• sivistysosasto 20.5.2019
• tekninen ja hallinto-osasto 27.5.2019

Vuoden  2019  talousarvio  ei  ylittynyt  sivistysosaston  osalta
(talousarvio 2 154 420 e, toteutunut 2 134 392 e). 

VUOSI 2020

Vuoden 2020 talousarvio sivistysosaston osalta on 2 157 550 e.

Kunnanjohtajan laajennetussa johtoryhmän kokouksessa 20.1.2020
on keskusteltu taloudellisesta tilanteesta ja tarvittavista säästöistä
sekä todettu: ”ratkaisevaa on kaikenlaisten kulujen karsiminen niin,
ettei asiakas kärsi ja lainvaateet täytetään”.

Koronapandemia  tulee  vaikuttamaan  kunnan  talouteen  mm.
Saarikan kasvavien kustannusten takia. 

Vapaa-aikatoimessa  ja  varhaiskasvatuksessa  on  koronan  takia
merkittäviä  tulojen  menetyksiä.  Menetykset  pyritään
kompensoimaan, mutta varsinaisia säästöjä ei välttämättä saada. 

Perusopetuksessa,  kirjasto-kulttuuritoimessa  ja  koko  osastoa
koskien tavoitellaan seuraavia säästöjä vuodelle 2020: 

Hallinto

• kokoukset -    500 e
• asiointiliikenne - 2 800 e

Perusopetus

• tilattuja lehtiä vähennetään -     500 e
• kevätretken peruminen -  1 000 e 
• ei kahvituksia (palaverit, vierailut) -  1 000 e 
• kuraattorisäästöt   -  8 200 e 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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• taito- ja taideaineiden materiaalisäästöt -  2 000 e
• mahdolliset oppimateriaali-/kirjasäästöt -  2 000 e
• henkilöstökulut

- äidinkielen opettajan palkkavaraus nto - 13 000 e
- kotitalouden opetus sis. nto -   6 300 e 
- kieltenopettajuus sis. nto - 15 000 e

 Kirjasto - kulttuuri

• kirjastoaineisto  -      700 e
• kulttuuritapahtumat -   1 000 e
• elintarvikkeet (piirit, kokoukset, juhlat) -   1 000 e 

Koko osastoa koskevat kustannukset

• matkakustannukset 10 % - 10 000 e
• painatukset, ilmoitukset -   1 000 e   

Tavoitteena on saada säästöjä 66 000 euroa.

Lisäksi  kunnanhallitus  päätti  1.6.2020  lomauttaa  koko  kunnan
henkilöstön kolmeksi (3) viikoksi vuoden 2020 aikana.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  tiedoksi  /  hyväksyy  sivistysosaston
säästötavoitteet.

Lomatusten toteuttamisen suunnittelu aloitetaan välittömästi. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla  toivottiin,  että  koululaisten  retkitoiminnasta  ei  kokonaan
luovuta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 ALKAEN

Sivltk § 41
9.6.2020
liite 10

Varhaiskasvatuksen  asiakasmaksut  on  sidottu  indeksiin
varhaiskasvatuksen  asiakasmaksulain  (1503/2016)  16  §:n
perusteella.  Indeksitarkistukset  tehdään  kahden  vuoden  välein.
Elokuun  2020  alusta  voimaan  tulevista  varhaiskasvatuksen
asiakasmaksujen  indeksitarkistuksista  on  29.11.2019  annettu
opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1115/2019). Kunnassa tulee
tehdä päätös asiasta ja  asiakasmaksut  tulee näin ollen tarkistaa
jälleen 1.8.2020 alkaen.

Asiakasmaksulain perusteella tehtävän indeksitarkastuksen myötä
varhaiskasvatuksesta  perittävä  enimmäismaksu  on  288  euroa  ja
alin  perittävä  maksu  on  27  euroa.  Toisesta  lapsesta  perittävä
maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli
enintään  144  euroa.  Seuraavien  lasten  maksu  on  20  prosenttia
nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajat ja maksuprosentit:

Perheen
henkilö-
määrä

Tuloraja
1.8.2018
euroa/kk

Maksu-
prosentti
1.8.2018 

Tuloraja
1.8.2020
euroa/kk

Maksu-
prosentti
1.8.2020

2 2 102 10,7 % 2 136 10,7 %

3 2 713 10,7 % 2 756 10,7 %

4 3 080 10,7 % 3 129 10,7 %

5 3 447 10,7 % 3 502 10,7 %

6 3 813 10,7 % 3 874 10,7 %

Yli  kuusihenkisen  perheen  tulorajaa  korotetaan  kustakin
seuraavasta  lapsesta  142  euroa  (1.8.2018)  ja  144  euroa
(1.8.2020).

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa,
kuukausimaksu  on  enintään  60  prosenttia  kokoaikaisesta
maksusta.  Varhaiskasvatuksen  kestäessä  keskimäärin  vähintään
35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen  maksu.  Varhaiskasvatuksen  kestäessä
enemmän kuin  20  tuntia,  mutta  alle  35  tuntia  viikoittain,  kunnan
tulee periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Tilapäisesti  annettavasta  varhaiskasvatuksesta  sekä
varhaiskasvatuksen  kerhotoiminnasta  voidaan  edelleen  määrätä
kunnan päättämä maksu.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Asiakasmaksulailla  säädetään  maksujen  enimmäismäärä.  Kunta
voi  päättää  luottamustoimielimessä  siitä,  että  maksuja  peritään
enimmäismaksuja alhaisempina tai niitä ei peritä lainkaan.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  tiedoksi  varhaiskasvatuksen
asiakasmaksujen indeksitarkistuksista 29.11.2019 annetun opetus-
ja  kulttuuriministeriön  ilmoituksen  (1115/2019)  ja  hyväksyy
indeksikorotukset.

Asiakasmaksuihin tehdään tarvittavat muutokset 1.8.2020 alkaen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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NUPPUKUMMUN SIIRTYMINEN UUSI TILOIHIN

Sivltk § 42
9.6.2020

Sivistyslautakunta  päätti  20.6.2019  §  56,  että  Nuppukummun
nykyiset  väistötilat  vakinaistetaan  käyttötiloiksi  ja  että  tiloihin
tehdään sisäilmaselvityksen ja  -työryhmän vaatimat  korjaukset  ja
muutokset. 

Tilojen käyttökelpoisuudesta ja sisäilmasta alkoi tulla palautetta ja
koska muutostöitä ei oltu ehditty tehdä, sivistysjohtajan esityksestä
kirjasto  luovutti  osan  tiloistaan  (aula  keittiöineen,  yleisö-wc:t,
lukusali  ja  palanen salista,  yhteensä 118 m2 varhaiskasvatuksen
tiloiksi. Kirjaston varsinaiset tilat pienenivät 2 x 20 m2 ja ovat nyt
268,5 m2.

Tarvittavat  muutostyöt  aloitettiin  tammikuun lopulla  ja  tilat  otettiin
varhaiskasvatuksen käyttöön 4.5.2020.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee muutokset tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi muutokset tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOULUKULJETUKSET 2020-2021 / KALUSTON OSTO

Sivltk § 43
9.6.2020

Perusopetuslain pykälässä 32 säädetään kunnan velvollisuudesta
järjestää oppivelvollisuusikäisille oppilaille maksuton koulukuljetus.

Tämänhetkisten tietojen mukaan lukuvuoden 2020-2021 alkaessa
koulukuljetusten piirissä tulee olemaan 52 oppilasta.

Koulukuljetuksia voidaan toteuttaa linjaliikenteenä, kilpailuttamalla,
kunnan  omana  toimintana  tai  näiden  yhdistelmänä.  Aiemmin
kuljetukset on kilpailutettu ja kuljetuksia on ajatettu taksi- ja/tai linja-
autoilla  eri  mittaisin  sopimuksin.  Kivijärvellä  ei  ole  enää sellaista
linjaliikennettä, jota voitaisiin hyödyntää koulukuljetuksissa.

Koulukuljetukset,  jotka ovat kunnan pakollinen ja pysyvä palvelu,
järjestettiin  lukuvuonna  2019-2020  osittain  omana  toimintana,
osittain  kilpailuttamalla  siten,  että  tarvittava  kalusto  vuokrattiin.
Toisen auton kuljettaja palkattiin määräaikaisena 30.5.2020 asti ja
toista autoa ajoi kunnan henkilöstöön kuuluva henkilö. Tavoite on
kohti omavaraisuutta.

Sivistyslautakunta  päätti  20.6.2019  §  58,  että  oman  kaluston
hankintaan varaudutaan vuoden 2020 talousarviossa. 

Lukuvuonna 2020-2021 molemmat kuljettajat kuuluvat henkilöstöön
ja ovat tehtävään päteviä (koulutus päivitetty). Heistä toinen siirtyy
osittain  tekniseltä  osastolta  sivistysosastolle.  Sivistysosastolla
määräraha  on  varattu  kahdelle  kuljettajalle.  Ratkaisusta  syntyy
säästöä tekniselle osastolle noin 0,5 htv.

Koulukuljetuksiin  tarvitaan  vähintään  kaksi  autoa.  Määräraha  on
varattu sekä kaluston ostoon että vuokraukseen. 

Pienempi auto, jota voi ajaa B-kortilla, hankitaan itselle.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  päättää  hankkia  B-kortilla  ajettavan  ja
koululaispenkeillä varustetun M1-luokan ajoneuvon.

Tarjoukset  pyydetään  kunnan  pienhankintaohjeen  mukaan
vähintään kolmelta eri toimittajalta. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOULUKULJETUKSET 2020-2021 / KALUSTON VUOKRAAMINEN

Sivltk § 44
9.6.2020

Perusopetuslain pykälässä 32 säädetään kunnan velvollisuudesta
järjestää oppivelvollisuusikäisille oppilaille maksuton koulukuljetus.

Tämänhetkisten tietojen mukaan lukuvuoden 2020-2021 alkaessa
koulukuljetusten piirissä tulee olemaan 52 oppilasta.

Koulukuljetuksia voidaan toteuttaa linjaliikenteenä, kilpailuttamalla,
kunnan  omana  toimintana  tai  näiden  yhdistelmänä.  Aiemmin
kuljetukset on kilpailutettu ja kuljetuksia on ajatettu taksi- ja/tai linja-
autoilla  eri  mittaisin  sopimuksin.  Kivijärvellä  ei  ole  enää sellaista
linjaliikennettä, jota voitaisiin hyödyntää koulukuljetuksissa.

Koulukuljetukset,  jotka ovat kunnan pakollinen ja pysyvä palvelu,
järjestettiin  lukuvuonna  2019-2020  osittain  omana  toimintana,
osittain  kilpailuttamalla  siten,  että  tarvittava  kalusto  vuokrattiin.
Toisen auton kuljettaja palkattiin määräaikaisena 30.5.2020 asti ja
toista autoa ajoi kunnan henkilöstöön kuuluva henkilö. 

Sivistyslautakunta  päätti  20.6.2019  §  58,  että  oman  kaluston
hankintaan varaudutaan vuoden 2020 talousarviossa. 

Lukuvuonna 2020-2021 molemmat kuljettajat kuuluvat henkilöstöön
ja ovat tehtävään päteviä (koulutus päivitetty). Heistä toinen siirtyy
osittain  tekniseltä  osastolta  sivistysosastolle.  Sivistysosastolla
määräraha  on  varattu  kahdelle  kuljettajalle  ja  ratkaisusta  syntyy
säästöä tekniselle osastolle noin 0,5 htv.

Koulukuljetuksiin  tarvitaan  vähintään  kaksi  autoa.  Määräraha  on
varattu sekä kaluston ostoon että vuokraukseen. 

Autoista isompi, linja-auto, vuokrataan lukuvuodeksi 2020-2021.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää vuokrata linja-auton lukuvuodeksi 2020-
2021.

Tarjoukset  pyydetään  kunnan  pienhankintaohjeen  mukaan
vähintään kolmelta eri toimittajalta. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

---

Merkittiin, että Risto Holm poistui klo 20.10 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 45
9.6.2020

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 § 46
9.6.2020

• Opetus-  ja  kulttuuriministeriö,  6.4.2020,  vähälevikkisen
laatukirjallisuuden ostotuki (2 150 e)

• Koulun  kerhotoiminnan  tukeminen  2020:  1.1.2021-
31.5.2023, hankerahoitushakemus 

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE,
hallitus, 19.3.2020, pöytäkirja

• nuorisotilastot.fi  (tietoa  nuorisotoiminnasta  ja  etsivästä
nuorisotyöstä)

• Opetushallitus, 30.4.2020, varhaiskasvatuksen, opetuksen ja
koulutuksen  järjestämisen  ohjeiden  päivitys  (purku
14.5.2020 alkaen)

• Aluehallintovirasto,  6.5.2020,  tiedote  kirjastojen  lainaus-  ja
palautustoiminnasta sekä tilojen avaamisesta

• Kunnanhallitus, 4.5.2020, esikoulunopettajan viran täyttölupa
1.8.2020 – 31.7.2021

• Opetushallitus,  12.5.2020,  määräys  kunnan  tietojen
tallentamisesta varhaiskasvatuksen tietovarantoon 1.9.2020
lähtien

• Aluehallintovirasto, 19.5.2020, tartuntalain 58 §.n mukainen
päätös  Länsi-  ja  Sisä-Suomen  aluehallintoviraston
toimialueelle 

• Aluehallintovirasto, 25.5.2020, tiedote koronavirustartuntojen
ehkäisemisestä kirjastopalvelujen käytössä

• Opetushallitus,  26.5.2020,  esi-  ja  perusopetuksen  sekä
aamu-  ja  iltapäivätoiminnan  vuoden  2021  opetus-  ja
kulttuuritoimen  valtionosuusrahoituksen  laskentaan
tarvittavat  oppilas-  ja  suoritetiedot  sekä  muut  tarvittavat
tiedot, tiedote

• Yhteistyötoimikunta, 1.6.2020, pöytäkirja

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee kirjeet ja asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi kirjeet ja asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIRJASTON JA NUPPUKUMMUN KIINNIPITO LOMAUTUSTEN VUOKSI

Sivltk § 47
9.6.2020

Kunnanhallitus päätti 1.6.2020 lomauttaa koko kunnan henkilöstön
kolmeksi (3) viikoksi vuoden 2020 aikana.

Kirjastossa  ja  varhaiskasvatuksessa  kolmen  viikon  lomautukset
pystytään  pääosin  toteuttamaan  vuorottelemalla  eikä  se  näy
suoranaisesti palveluissa.

Edellisestä  poiketen  kirjaston  henkilöstö  on  lomalla/lomautettuna
viikot 27-28 (29.6.-10.7.) ja Nuppukummun henkilöstö lomautettuna
viikon 28 (6.-10.7.).

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää, että lomautusten takia 
• kirjasto on kiinni 29.6.-10.7.2020 ja 
• Nuppukumpu on kiinni 6.-10.7.2020. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SISOTE-JOHTORYHMÄTYÖSKENTELY

Sivltk § 48
9.6.2020

Kuntien  ja  Saarikan  välisissä  kuntaneuvotteluissa  syksyllä  2019
nostettiin esille SiSoTe-yhteistyön lisääminen, jota varten ollaan nyt
perustamassa johtoryhmää.

Taustaa johtoryhmän perustamiselle:

1) Lapsi-  ja  perhepalveluiden  muutosohjelman  (LAPE)
toimeenpanoa  jatketaan  vuosina  2020-2022  Sanna  Marinin
hallitusohjelman mukaisesti.

Ohjelman avulla halutaan vahvistaa erityisesti seuraavia asioita:

• perhekeskukset  ja  lasten,  nuorten  ja  perheiden  varhainen
tuki arjessa.

• lasten  ja  nuorten  matalan  kynnyksen  mielenterveys-  ja
päihde palvelut

• lastensuojelun monialaisuus

2)  Suurin  osa  lapsista  ja  nuorista  kohdataan  päivittäin
sivistystoimen  palveluissa  varhaiskasvatuksessa  ja  koulussa.
Toimivat  yhteistyörakenteet  turvaavat  sivistys-  ja  sosiaali-  ja
terveystoimen yhteistyön myös silloin, kun lapsi tai nuori tarvitsee
tukea  perhetilanteen,  mielenterveysongelman  tai  päihteiden
käytön  vuoksi.  Ministeriötasolla  sosiaali-ja  terveysministeriö  ja
opetus-  ja  kulttuuriministeriö  tekevät  keskenään  yhteistyötä
näissä  asioissa  sekä  tukevat  ja  kannustavat  kuntia  tähän
yhteistyöhön

3)   Keski-Suomen LAPE vie  omalta  osaltaan eteenpäin  si-sote
yhteistyötä. Liitteenä Hanna Hämäläisen kooste muutosohjelman
toteuttamisesta Keski-Suomessa.

4)  Saarikan alueen kuntiin perustetut LAPE-ryhmät

5)  Kuntien  ja  Saarikan  välisissä  kuntaneuvotteluissa  syksyllä
2019 oli  esillä  johtoryhmän perustaminen.  Jokainen kunta näki
sen tarpeelliseksi.

Johtoryhmä  ei  ole  päättävä  elin,  vaan  viranhaltijoiden
yhteistyöfoorumi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta

• merkitsee tiedoksi SiSoTe -yhteistyön ja
• nimeää johtoryhmään edustajan ja varaedustajan.

Päätös:

Sivistyslautakunta

• merkitsi tiedoksi SiSoTe -yhteistyön ja
• nimesi johtoryhmään edustajaksi sivistysjohtajan ja 

varaedustajaksi rehtorin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


