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KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu
27.07.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 46
27.7.2021

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 lähettää sähköisesti.

Tämän  kokouksen  kokousmateriaali  on  toimitettu  sähköisesti
22.7.2021 / yhdelle postitse 21.7.2021. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 47
27.7.2021

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 Hilkka Nikitin ja Heikki Näsi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu
27.07.2021

OPINTOSTIPENDIT 2021

Sivltk § 48
27.7.2021

Kunnan opintostipendit on ilmoitettu haettavaksi kunnan kotisivuilla ja
facebookissa Kivijärvi-ryhmässä.

Määräaikana saapui yksi (1) hakemus.

Hakuaikaa  jatkettiin  19.7.2021  saakka,  mutta  hakemuksia  ei  tullut
lisää.

Kivijärvisten  opiskelijoiden  stipendirahastossa  pääomaa  on
jaettavana 540,43 euroa. 

Lautakunta  myöntää  stipendit  16.12.2005  vahvistettujen  stipendi-
rahaston sääntöjen mukaisesti seuraavasti:

• korkeakouluopiskelijat, 
ylempi korkeakoulututkinto                         100 euroa

• ammattikorkeakoulusta valmistuneet    80 euroa

• toisen asteen oppilaitoksissa 
opintonsa päättäneet                                   50 euroa

Stipendirahaston  sääntöjen  mukaisesti  stipendit  voidaan  myöntää
ainoastaan niille hakijoille, jotka täyttävät ehdot kivijärveläisyydestä.
Stipendiä  voi  hakea  vain  kerran  koulutustasoa  kohti.  Myönnetyn
stipendin maksun ehtona on toimitettava kopio tutkintotodistuksesta.

Stipendihakemus liitteineen on nähtävänä kokouksessa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  myöntää  50  euron  stipendin  (  ),  mikäli  hän  on
kirjoilla Kivijärvellä. 

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu
27.07.2021

VUODEN NUOREN VALINTA

Sivltk § 39
9.6.2021

Sivltk § 49
27.7.2021

Kunnanhallitus hyväksyi 26.4.2004 § 118 juhlatoimikunnan esityksen
siitä,  että  alle  30-vuotiaista  syntyperäisistä  tai  kivijärveläistyneistä
henkilöistä valitaan Vuoden Nuori, joka on

• merkittävällä tavalla vaikuttanut omalla esiintymisellään / 
toiminnallaan / aktiivisuudellaan tietyn asian/toiminnan myönteiseen
kehitykseen Kivijärvellä tai 

• tuonut myönteistä julkisuutta Kivijärvelle tai 
• esimerkillisesti osallistunut yhteisten asioiden hoitamiseen, 

järjestötoimintaan tai muuhun vastaavaan yhteisen hyvän 
luomiseen Kivijärvellä.

Vuoden  Nuori  pyritään  valitsemaan  vuosittain.  Vuoden  Nuori  on
valittu  vuosina  2004-2019.  Aiemmin  valinnan  teki  kunnan
juhlatoimikunta.  Hallintosääntömuutoksen  vuoksi  juhlatoimikunnan
työskentely päättyi  2010 ja Vuoden Nuorta koskevat asiat  siirtyivät
sivistyslautakunnalle.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää, valitaanko Vuoden Nuori 2021. 

Päätös:

Sivistyslautakunta  päätti  pyytää  kuntalaisilta  esityksiä  Vuoden
Nuoreksi.  Esitykset  pyydetään  toimittamaan  kirjastoon  tai  vapaa-
aikatoimelle kesäkuun 2021 aikana.   

- - - - -  

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunnalle  ei  ole  tehty  esityksiä  Vuoden Nuoreksi,  joten
Vuoden Nuorta ei valita vuonna 2021.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu
27.07.2021

KOULUKULJETUSKALUSTON HANKINTAAN (LINJA-AUTON OSTO) LIITTYVÄ

OIKAISUVAATIMUS / ( )

Sivltk § 22
30.3.2021

Sivltk § 35
9.6.2021
liite 5

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

Tämänhetkisten tietojen mukaan lukuvuoden 2021-2021 alkaessa
koulukuljetusten piirissä tulee olemaan 50+ oppilasta.

Kivijärvellä  ei  ole  ollut  koulukuljetuksia  palvelevaa linjaliikennettä
sen  jälkeen,  kun  Karstulan  liikenne  lopetti  noin  klo  9  ajamansa
markkinaehtoisen linjan 1.10.2019 alkaen.  Koulukuljetukset,  jotka
ovat  kunnan  pakollinen  ja  pysyvä  palvelu,  on  Kivijärven
mittakaavassa  pystytty  tuottamaan  omavaraisesti  omalla
henkilöstöllä ja pääosin omalla,  vuonna 2020 hankitulla B-kortilla
ajettavalla,  12/13-matkustajapaikkaisella  autolla  sekä  vuokratulla
linja-autolla.

Kunnanvaltuusto  on  7.12.2020  §  43  on  varannut  määrärahan
vuodelle  2021  koulukuljetuskaluston  hankintaan  sivistys-
lautakunnan  esityksen  mukaisesti.  Auto  tarvitaan  seuraavan
lukuvuoden alkaessa 11.8.2021.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää aloittaa hankinnan valmistelun.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

- - - - - 

Kunnan pienhankintaohjeen mukaan kalustotarjoukset on pyydetty
vähintään kolmelta eri toimittajalta ke 2.6.2021 mennessä. 

Tarjoukset on pyydetty seuraavilta:

1) Buspartner Ab Oy, Maalahti 

2) BusStore Partner (Veho), Helsinki 

3) Oy Auto-Way Ltd, Seinäjoki 

4) Suomen  Bussikauppa  Oy  /  Veikko  Mäki  Oy,
Turku/Kankaanpää 

5) Pohjolan konekauppa, Oulu 

6) ST-autokeskus, Valkeakoski 

7) Käyttöauto Oy, Jyväskylä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu
27.07.2021

Sivltk § 50
27.7.2021
liite 8

Tarjouksia on jätetty seitsemän (7) seuraavasti:

• Buspartner Ab Oy, Maalahti (kahdesta autosta)
• Oy Auto-Way Ltd, Seinäjoki  
• Suomen  Bussikauppa  Oy  /  Veikko  Mäki  Oy,

Turku/Kankaanpää (kolmesta autosta)
• Käyttöauto Oy, Jyväskylä

Hankinta-asiakirjat  ovat  nähtävänä  kokouksessa.  Yhdistelmä
tarjouksista on liitteenä 5. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Oy Auto-Way Ltd:n tarjouksen
linja-autosta Mercedes Benz Sprinter 516 Cdi Automet Jumbo, vm
2019, hintaan 45 000 euroa alv 0.

Peruste: auton merkki, paikkamäärä, vuosimalli, ajokilometrimäärä,
hinta-laatu  -suhde,  käyttökokemus  (ollut  Kivijärven  kunnalla
vuokralla yhden lukuvuoden). 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - - - - 

Merkittiin,  että  koulukuljettaja  (  )  osallistui  kokoukseen  tämän  pykälän
käsittelyn aikana (keskustelu) klo 19.05-19.55. 

- - - - - 

(  )  on  toimittanut  kuntaan  sähköpostitse  27.6.2021
sivistyslautakunnalle  osoittamansa  oikaisuvaatimuksen,  joka
koskee lautakunnan 9.6.2021 § 35 tekemää koulukuljetuskaluston
hankintaa eli linja-auton ostoa. Oikaisuvaatimus on liitteenä 8.

Oikaisuvaatimusta tutkittaessa tutkitaan ensin, voidaanko vaatimus
ottaa  tutkittavaksi.  Kuntalain  mukaan  oikaisuvaatimus jätetään
tutkimatta mm.

1. jos  päätös,  johon  oikaisua  haetaan,  koskee  vain  asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa (136 §),

2. jos  vaatimuksentekijä ei ole kunnan jäsen tai asianosainen
(137 §) tai 

3. oikaisuvaatimusaikaa ei ole noudatettu (138 §).

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kokouspäivämäärä Sivu
27.07.2021

Koska vaatimuksen tekijä  on  ilmoittanut  olevansa  kunnan  jäsen,
oikaisuvaatimus  tutkitaan  siltä  osin  kuin  vaatimukset  koskevat
kilpailutuksen ratkaisua.  Oikaisuvaatimuksen  voi  tehdä
tarkoituksenmukaisuus- ja laillisuusperustein. 

(  )  vaatii  oikaisuvaatimuksessaan  koulukuljetuskaluston
hankintapykälän  kumoamista  virheellisessä  järjestyksessä
syntyneenä,  koska hänen mielestään (  ) ei  ”ole ollut  mandaattia
toimia esittelijänä sivistyslautakunnan kokouksessa 9.6.2021”.

Lisäksi  hän  vaatii  hankintapykälän  kumoamista  ”liian  kalliina
hankintana  kunnan  taloudelliseen  tilanteeseen  nähden”  ja
”koulukuljetusten  suorittamista  kunnan  ulkopuolisen
palveluntuottajan toimesta”.

Sivistyslautakunnan vastaus väitteeseen,  että  (  )  ei  ole ollut
”mandaattia  toimia  esittelijänä  sivistyslautakunnan
kokouksessa 9.6.2021”

Hallintosäännön  3.4  §  mukaan  osaston  johtamisesta
vastaa  osastonjohtaja.  Hallintosääntö  ei  kuitenkaan
edellytä  osastonjohtajan  viran  perustamista.
Kunnanvaltuusto  ei  ole  myöskään  kuntalain  88  §
nojalla katsonut perustelluksi perustaa osastonjohtajan
virkoja. 

Hallintosäännön voimaantulosäännöksen yhdeksännen
(9)  luvun  mukaan  ”[t]arkemmat  määräykset  tämän
johtosäännön  soveltamisesta  antaa
kunnanhallitus”. Kunnanhallitus  on  tässä  yhteydessä
antanut  määräyksensä sivistysosaston
osastonjohtajuuden  sisällyttämisestä  kirjastonhoitajan
virantoimitusvelvollisuuteen  lainvoimaisella
päätöksellään 95/2018 sisältäen hallintosäännön 91.1
§  mukaisen  velvollisuuden  toimia  esittelijänä
sivistyslautakunnassa. Päätös on tehty lähes kolme (3)
vuotta sitten.

Samanlainen  järjestely  toteutettiin  kunnanhallituksen
omaksuman  hallintokäytännön  mukaisesti  myös
teknisellä  osastolla,  jossa  kunnaninsinöörin
virantoimitusvelvollisuuteen  sisällytettiin  teknisen
osaston  osastonjohtajan  tehtävät  kunnanhallituksen
lainvoimaisella päätöksellä 131/2018.

Kivijärven  kunnan  viranhaltija  (  )  hoitaa  sivistys-  eli

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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osastonjohtajuutta  ja  toimii  sivistyslautakunnan
esittelijänä  kunnan  hallintosäännön  ja
kunnanhallituksen lainvoimaisen päätöksen mukaisesti,
joten  sivistyslautakunnan  koulukaluston
hankintapäätös  9.6.2021  §  35  ei  ole  syntynyt
virheellisessä järjestyksessä.

Sivistyslautakunnan  vastaus  muutoksenhakijan  väitteeseen,
jonka mukaan hän pitää koulukuljetuskaluston eli linja-auton
hankintaa  ”liian  kalliina  hankintana  kunnan  taloudelliseen
tilanteeseen nähden” ja vaatii ”koulukuljetusten suorittamista
kunnan ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta”

Vuonna  2018 koulukuljetukset  maksoivat  kunnalle
ulkopuolisten  palveluntuottajien  (taksi  (  ),  Karstulan
liikenne, satunnaiset kuljetukset) toimesta noin 100 000
euroa  ja  ilman  lakimieskustannuksia  noin  90  000
euroa.  (  )  esittämä luku –  63 710 e  –  on  ilmeisesti
nettokustannus,  jossa  on  mukana  kyseisen  vuoden
kuljetuskustannuksiin  kuulumattomattomia,
kertaluonteisia  tuloja,  mm.  vakuutusyhtiön  korvaus
kunnalle (25 270,04 euroa) oikaisuvaatimuksen tekijän
lukuvuoden  2014-2015  koulukuljetuskilpailutuksesta
nostamasta  kanteesta,  jossa  esitetyt  vaatimukset
käräjä- ja hovioikeus hylkäsi.

Kun  koulukuljetuskustannuksiin   ei  lasketa  tehdyistä
kunnallisvalituksista  ja  oikaisuvaatimuksista
aiheutuneita menoja, kustannukset ovat pysyneet jopa
neljän  viimeisen vuoden aikana melko  samana,  noin
100  000 euron  molemmin  puolin,  riippumatta  siitä,
onko  koulukuljetuspalvelut  tuotettu  omana  vai
ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. 

Kuljetukset  on  järjestetty  kunnan  olemassa  olevalla
henkilökunnalla  (työllistävä  vaikutus,  henkilöstö-
järjestelyt ja -motivointi) kokonaan lukuvuodesta 2020-
2021 lähtien. 

Käyttökustannukset  vuonna 2020:

henkilöstökulut   38 712,41
palveluiden ostot (mm. autovuokrat)   41 808,88
aineet, tarvikkeet     7 283,85
muut toimintakulut     1 988,16
yhteensä   89 793,30

Autovuokrat,  yli  30  000  euroa,  poistuvat  oman

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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kaluston hankinnan  myötä.  Oman  kaluston
hankinnasta (henkilöauto v. 2020 ja linja-auto v. 2021)
syntyneet investointikustannukset jakautuvat poistoina
noin  5-6  vuodelle.  Kalustohankinta  on
omaisuushankinta,  jolla  hoidetaan  kunnan
peruspalvelua  –  perusopetuksen  koulukuljetuksia  –
pitkälle tulevaisuuteen. Myös palvelun  laatu on saatu
kaikin puolin erinomaiseksi, joten Kivijärven kokoiselle
kunnalle  ratkaisu  on  ollut  mahdollinen  /
tarkoituksenmukainen.      

Todettakoon  myös,  että  ennen  vuotta  2017
koulukuljetusten  kustannustaso  oli  125  000-140  000
euron luokkaa.

Todellisten  käyttökustannusten  perusteella  voidaan
todeta, että koulukuljetukset kunnan tuottamana eivät
tule  sen  kalliimmaksi  kuin  jos  palvelu  tuotetaan
ulkopuolisella.  Kunnalla  on  oikeus  järjestää
koulukuljetukset  haluamallaan  tavalla  pienhankintoja
tehden  ja  velvollisuus  huolehtia  palvelun  laadusta  ja
toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta myös pitemmällä
aikavälillä.

Päätösehdotus:

Sivistyslautakunnan  päätös  9.6.2021  §  35  ei  ole  syntynyt
virheellisessä järjestyksessä ja koulukalustohankinta (linja-auto) on
toiminnan  ja  asiakaspalvelun/laadun  kannalta  toimiva,
tarkoituksenmukainen  ja  kustannustehokas  hankinta Kivijärven
kokoiselle kunnalle pitkällä aikavälillä.

Sivistyslautakunta  hylkää  oikaisuvaatimuksen  edellä  esitetyin
perustein.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi  sivistyslautakunta  keskusteli  ennen  päätöksentekoa
esitetystä  esteellisyydestä  ja  totesi  yksimielisesti,  että
sivistysjohtaja ei ole esteellinen käsittelemään oikaisuvaatimusta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 51
27.7.2021

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  tekemät  viranhaltijapäätökset  ovat  nähtävänä
kokouksessa. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  viranhaltijapäätökset  tiedoksi  ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu
27.07.2021

SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Sivltk § 52
27.7.2021

1. (  ),  ilmoitus  rehtorin  viransijaisuuden  vastaanottamisesta,
15.6.2021

2. Jyväskylän  kaupunki,  yhteistyösopimus  ”Kirjastokirjallisuus
ja hankintaportaali”, sopimus, saap. 24.6.2021

3. Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymä,
valtuusto 28.5.2021, pöytäkirja, saap. 24.6.2021

4. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus
17.6.2021, pöytäkirja, saap. 24.6.2021

5. Keski-Suomen  käräjäoikeus,  päätös  21/1401,  valitukselle
varatun  määräajan  pidentäminen  asiassa  L19/16517,
(6.8.2021 ja 20.8.2021), 28.6.2021  

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Puheenjohtajan kiitokset

Sivistysjohtajan kiitokset

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


