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LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 55

ASIAT § 57-64

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 56

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Niina Kotilainen Pirkko Oinonen     

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

Tarkastusaika

Tainionmäen koulu 27.9.2022
Allekirjoitukset

Elina Salmi-Lampila Heikki Näsi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Koulutoimistossa 4.10.2022 ja kotisivuila 29.9.2022 lähtien

Virka-asema Allekirjoitus 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 55
27.9.2022

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
23.9.2022.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Koska  puheenjohtajisto  ei  ollut  paikalla,  kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Niina Kotilainen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 56
27.9.2022

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 Elina Salmi-Lampila ja Heikki Näsi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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YRITYSKYLÄ KESKI-SUOMI -HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN V. 2023-2026

Sivltk § 57
27.9.2022
Liite 14

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

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

TAT Yrityskylä on perustanut Jyväskylään Yrityskylän, johon kaikki
Keski-Suomen  kunnat  voivat  osallistua.  Ensimmäinen  hanke
toteutettiin 1.6.2020-31.5.2023. Tätä sopimusta koskeva seuraava
hanke on 1.6.2023–31.5.2026. 

Rehtori  ja  opettajat  ovat  kokeneet  hankkeen myönteisenä lisänä
yhteiskuntaopin opettamisessa. Oppilaat ovat saaneet hankkeessa
tärkeitä yrittäjyys- ja taloustaitoja.

Kunnan  maksuosuus  määräytyy  kuudesluokkalaisten  ja
yhdeksäsluokkalaisten  määrän  perusteella  ja  se  on  Kivijärven
osalta keskimäärin 300 e/lukuvuosi kolmen seuraavan lukuvuoden
aikana.

(  )  Talous  ja  Nuoret  TAT  ry:stä  esittelee  hankkeen  ja  uuden
sopimusluonnoksen.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  päättää,  että  Kivijärvi  osallistuu  edelleen
Yrityskylä-oppimishankkeeseen  lv.  2023-2026  ja  hyväksyy
yhteistyösopimuksen Talous ja Nuoret TAT ry:n kanssa. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - - - -

Merkittiin, että ( ) esitteli ennen kokousta Yrityskylä Keski-Suomi 2023-
2026 -hanketta teamsin välityksellä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN

Sivltk § 58
27.9.2022
Liite 15a-b

Opetushallitus  on  muuttanut  perusopetuksen  opetusuunnitelman
2014 perusteita 10.5.2022 annetulla määräyksellä OPH-1098-2022.

Muutokset koskevat lukuja 

• 2.1. Opetuksen järjestämistä koskevat velvoitteet

• 5.1. Yhteinen vastuu koulupäivästä

• 5.3. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

• 5.6. Paikallisesti päätettävät asiat ja

• 8.2. Yhteisöllinen oppilashuolto.

Muutosten  tavoitteena  on  vahvistaa  oppilaan  ja  opiskelijan
oikeusturvaa  ja  oppimisympäristön  turvallisuutta.  Täsmennykset
mahdollistavat  nykyistä  tehokkaammat  ja  oikea-aikaiset  keinot
puuttua  kiusaamiseen,  syrjintään,  häirintään  ja  väkivaltaan
esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Täsmennykset  perustuvat  muutoksiin,  jotka  on  tehty
perusopetuslakiin, lakiin ammatillisesta koulutuksesta, lukiolakiin ja
lakiin  tutkintokoulutukseen  valmentavasta  koulutuksesta. Lait
edellyttävät jatkossa, että lapsen ja nuoren etu otetaan ensisijaisesti
huomioon  aina,  kun  opetusta  tai  koulutusta  suunnitellaan,
järjestetään tai siitä päätetään.

Opetushallituksen  määräys  on  saapunut  20.5.2022,  lukuvuoden
lopettamiskiireisiin.  Saapuneen  määräyksen  mukaan  tarkistettu
paikallinen  opetussuunnitelma  tulee  ottaa  käyttöön  viimeistään
1.8.2022.

Tainionmäen  koulun  opetussuunnitelma  löytyy  linkistä  Kivijärven
kunnan  opetussuunnitelma  –  Kivijärven  kunnan  perusopetuksen
opetussuunnitelma (peda.net). Koululla on valmisteltu määräyksen
mukaiset  muutokset.  Liitteenä  15a  on  määräys  liitteineen,  johon
opetussuunnitelmaan tulevat lisäykset on merkitty keltaisella sekä
paikallisesti  päätettävät  asiat  liitteessä  15b.  Opetussuunnitelman
liite kurinpitotoimet ja menettelytavat (peda.net) tullaan päivittämään
vihreiden  kohtien  osalta  ja  tuodaan  erikseen  sivistyslautakunnan
hyväksyttäväksi.

Muutokset esitellään kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/kivijarvi
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/kivijarvi
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/kivijarvi
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/kivijarvi/luku5/liitteet/mappi/kjm:file/download/a71525ebdc55baf3351db416a746cb2891f83a20/Kurinpitotoimet%20ja%20menettelytavat.pdf
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  perusopetuksen  opetussuunnitelman
muutokset ja ne tulevat voimaan välittömästi.

Opetussuunnitelman liite kasvatuskeskusteluista ja kurinpidollisten
keinojen  käytöstä  päivitetään  ja  tuodaan  lautakunnan
hyväksyttäväksi erikseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA 
TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025

Sivltk § 59
27.9.2022
Liite 16

Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymässä
valmistellaan vuosien 2023-2025 toiminta-  ja  taloussuunnitelmaa.
Jäsenkuntilta  pyydetään  esityksiä  ja  kannanottoja  toiminta-  ja
taloussuunnitelmassa  huomioon  otettavista  seikoista  30.9.2022
mennessä.

Kuntayhtymän perusopimuksen § 20 mukaan ”[t]aloussuunnitelmaa
valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus
esitysten  tekemiseen  kuntayhtymän  toiminnan  kehittämiseksi  ja
sopeuttamiseksi  jäsenkuntien  toiminnallisiin  tavoitteisiin  ja
taloudellisiin mahdollisuuksiin”. 

Taustaa kuntayhtymästä

Kuntayhtymän  tehtävänä  on  perussopimuksen  mukaan  järjestää
jäsenkuntien  puolesta  ammatillisesta  koulutuksesta  annetussa
lainsäädännössä  säädettyä  opetusta  ja  muuta  toimintaa.
Kuntayhtymä ylläpitää Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistoa eli
POKEA (§ 3).

Kuntayhtymän  jäsenkunnat  ovat  Kannonkoski,  Karstula,  Kinnula,
Kivijärvi,  Konnevesi,  Kyyjärvi,  Laukaa,  Multia,  Pihtipudas,
Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski (§ 2).

Peruspääoma ja Kivijärven jäsenkuntaosuus (§ 18):

KUNTA Peruspääoma Osuus, %
Kivijärvi      70 569,05     1,99
Yhteensä 3 543 576,04 100,00

Kuntayhtymä  järjestää  ammatillista  peruskoulutusta  ja
lisäkoulutusta,  tutkintokoulutukseen  valmentavaa  koulutusta,
oppisopimuskoulutusta,  työvoimakoulutusta  ja  maksullista
palvelutoimintaa. Yhtymällä on oikeus myöntää tutkintoja ja antaa
tutkintokoulutusta 63 tutkintoon (humanistiset ja taidealat, kauppa,
hallinto  ja  oikeustieteet,  luonnontieteet,  ICT,  tekniikka,  maa-  ja
metsätalous, terveys ja hyvinvointi ja palvelualat).

Ammatillisen  koulutuksen  rahoitus  jakaantuu  v.  2022
laskennalliseen  perus-,  suoritus-,  vaikuttavuus-  ja
strategiarahoitukseen.  OKM:n  suoritepäätöksen  mukaisesti  tänä
vuonna  tavoitteellinen  opiskelijamäärä  on  1  653,  josta
työvoimakouluksen osuus on 85.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kuntayhtymän strategia

Kuntayhtymän strategiaa referoiden

• toiminta-ajatus/tavoite:  ammattitaidolla  hyvinvointia  seudun
parhaaksi / vetovoimainen osaamisen kehittäjä

• seudun kehityksen ja elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää,
että  työpaikat  säilyvät  alueella,  työelämä  saa  osaavaa
työvoimaa  sekä  opiskelijat  osaamista  ja  ammatillista
koulutusta,

• peruskoulun  ja  ammatillisen  koulun  nivelvaiheen
kehittäminen, toimivat opiskelijapalvelut,  hyvät yhteistyö- ja
työelämäsuhteet ovat keinoja koko ikäluokan koulutuksessa,

• koulutuksen  tulee  olla  jatkossakin  laadukasta  ja  kaikkien
helposti saavutettavissa,

• strategiaa päivitetään parhaillaan.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Kivijärven kunnalla  ei  ole erityisiä  toimintaan ja  talouteen liittyviä
kehittämisesityksiä kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan
2023-2025.  Sivistyslautakunnan  mielestä  opiskelijoiden
kulkuyhteyksiä  on  tuettava/kehitettävä  julkisen  liikenteen
puuttuessa,  jotta opiskelijat  pystyisivät  opiskelemaan myös kotoa
käsin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KYYJÄRVEN ALOITE SIVISTYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
SEUTUYHTEISTYÖSSÄ

Sivltk § 60
27.9.2022
Liite 17

Kyyjärven  kunnanhallitus  on  puoltanut  Kyyjärven
sivistyslautakunnan   tahtoa  tehdä  seudullista  yhteistyöstä
sivistyspalveluiden tuottamiseksi. Kyyjärven kunta/kunnanhallitus 

1. on  pyytänyt  27.6.2022  §  96  Pohjoisen  Keski-Suomen
kunnan-/kaupunginhallituksien  lausuntoja  tahtotilasta
yhteisten sivistyspalveluiden toteuttamiseksi sekä 

2. etsii  isäntäkuntaa/kaupunkia,  joka  on  riittävän  suuri
ottamaan  sivistyspalvelut  järjestettäväkseen  esimerkiksi
isäntäkuntamallin mukaisesti.

Ote/pyyntö on saapunut 4.7.2022 ja kuntien lausuntoja on pyydetty
30.9.2022 mennessä.

Kivijärven  sivistysosastolla  on  pitkä  ja  monipuolinen  kokemus
kuntien  välisestä  yhteistyöstä.  Henkilöstön  osaamista  on
hyödynnetty ja halukkuutta kuunneltu, kun palveluja on joko ostettu
tai myyty.  Yhteistyötä  eri  kuntien  kanssa  on  tehty  mm.
sivistyshallinnossa,  perusopetuksessa,  oppilashuollossa,  vapaa-
aikatoimessa ja kirjastotoiminnassa. 

Kuntien  välinen  yhteistyö  on  perustunut  molempien  osapuolten
kulloisinkiin  tarpeisiin,  jolloin  yhteistyön  tapa,  taso,  laajuus  on
pystytty valitsemaan joustavasti muuttuvissa tilanteissa.

Toimintoja  sopeutetaan  jatkuvasti  -  on  kyse  sitten  lisääntyneistä
varhaiskasvatuksen  tarpeista  tai  vähenevästä  oppilasmäärästä.
Vaikka  toiminta  pystytään  järjestämään  suuremmissa  yksiköissä
usein  – mutta  ei  aina -  suhteessa edullisemmin,  pienen yksikön
vahvuuksia  ovat  paikallisten  lähtökohtien  huomiointi,
paikallistuntemus, joustavuus sekä työskentely lähellä asiakasta ja
päätöksentekoa.

Hyvinvointialueiden  aloittaessa  2023  kunnat  edelleen  tuottavat
palveluja  ja edistävät  hyvinvointia  kehittämällä  elinympäristöä
(tekninen  osasto),  elinvoimaa,  paikallista  identiteettiyttä  ja
demokratiaa  (hallinto-  ja  elinkeino-osasto)  sekä  osaamista  ja
kulttuuria (sivistysosasto). Sivistyspalvelut, kuten varhaiskasvatus,
esi- ja perusopetus, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut
tuotetaan  edelleen  kunnassa  lakisääteisesti,  mutta  muuttuvalla
tulorakenteella.  Esi-  ja  perusopetuksesta  oppilashuolto,  kuntien
tähän  asti  haasteellisin  osio  rekrytoinnin  kannalta,  siirtyy
hyvinvointialueiden tehtäväksi. 

Valtion  tulee  edelleen  tukea  taloudellisesti  kunnallishallintoa,  kun
kunnat tuottavat valtion kunnille määräämiä palveluja ja tehtäviä  ja
jotta  kunnallinen  paikallishallinto  ja  palvelut  eivät  etäänny

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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kuntalaisista/asiakkaista  ja  palvelut pystytään  toteuttamaan  koko
maassa.  

Toki  haasteita  riittää  ja  tilannekuva  voi  olla  erilainen  esim.
kymmenen vuoden päästä.  Pätevän henkilöstön  saaminen myös
kunta-alalle alkaa olla haasteellista alasta, kunnasta, seudusta tai
toiminnan  organisointitavasta  riippumatta.  Kuinka  kauan  kunnat
voivat  hyödyntää  hyväksi  havaittua  sopimuspohjaista  yhteistyötä
tilannekohtaisesti  ja  kuntien  välistä  ”vuoropuhelua”  lisäten  sekä
omaa ja  seudullista  imagoaan ”kirkastaen”?  Halutaanko kunnista
pitää kiinni?

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Kivijärven kunta /  sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi  Kyyjärven
kunnan  lausuntopyynnön,  jossa  tiedustellaan  tahtotilaa
sivistyspalvelujen  alueellisesta  tuottamisesta  ja  etsitään  ko.
palvelun järjestäjää. 

Nykyisenkaltaista,  pienimuotoista  yhteistyötä  ollaan  edelleen
valmiita  lisäämään  tapauskohtaisesti  harkiten  joko  ostamalla  tai
myymällä palveluja. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi  sivistyslautakunta  katsoo,  että  Kivijärven  kunnalla  ei  ole
tahtotilaa laajempien, yhteisten sivistyspalveluiden toteuttamiseen. 

- - - - -

Merkittiin, että Hannele Kemppainen poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen klo 20.

1. ivistyspalvelut  turvattaisiin alueella taloudellisesti  kestävällä
tavalla  /  opintoja  tarjottaisiin  yhdessä  alueen  nuorille  yhteisillä
sivistyspalveluilla, ts. ostamalla isäntäkunnalta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON TALOUSARVIO 2023

Sivltk § 61
27.9.2022

Kuntalain  mukaisesti  valtuuston  on  vuoden  loppuun  mennessä
hyväksyttävä  kunnalle  seuraavaksi  kalenterivuodeksi  talousarvio.
Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma  kolmeksi  tai  useammaksi  vuodeksi
(suunnittelukausi). Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten,
että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 5.9.2022 § 108 antanut vuoden
2023 talousarvion laatimista varten seuraavat ohjeet:

Kunnanhallitus on päättänyt

1)  antaa  vuoden  2023  talousarvion  laatimista  varten
päävastuualueiden ulkoisten käyttötalouden nettomenojen raamiksi
seuraavaa: 

ta-raami 2023 ta-raami 2022

hallinto-osasto    481 000 €     475 000 €   
sosiaali- ja terveys           154 € 5 616 000 € 
sivistysosasto   1 610 000 € 1 555 000 €
tekninen osasto                     168 000 €                            395 000 €   
yhteensä     2 413 000 € 8 364 000 €

Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on +688 830 euroa (+200 000
euroa). 

2)  että  osastojen tulee talous- ja  toimintasuunnitelmassa vuosille
2023-2025  esittää  tavoitteita  (toiminnallisia  ja  taloudellisia),
toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittareita,

3) että laadinta-aikataulu on seuraava:
• 05.09.2022 kunnanhallitus antaa laadintaohjeet 
• 03.10.2022 osastojen esitykset kirjanpitäjälle
• 17.10.2022 valtuuston talousarvioiltakoulu 
• 07.11.2022 osastojen talousarvioesittelyt kunnanhallitukselle
• 14.11.2022  valtuustokäsittely veroprosentit
• 05.12.2022 kunnanhallituksen talousarvioesitys valtuustolle
• 12.12.2022 valtuustokäsittely talousarvio

19.9.2022  on  saatu  tieto,  että  kunnanhallituksen  antama  raami
tulee  vielä  muuttumaan.  Raamissa  huomioitu  ruokahuollon
siirtyminen  sivistysosastolle  siirtyy  vuodella  eli  sivistysosaston
raami tulee pienenemään.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta
• merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen antaman aikataulun ja

raamin tilanteen,
• toteaa,  että  se  käsittelee  sivistysosaston

talousarvioehdotuksen  vuodelle  2023  seuraavassa
kokouksessa

• käy alustavaa keskustelua investointitarpeista  ja  merkitsee
tiedoksi,  että tämän vuoden talousarvioon kunnanvaltuusto
on hyväksynyt seuraavat investoinnit vuodelle 2023:

◦ minigolf, 20 000 e, v. 2023

◦ jääkiekkokaukalon pohjan parannus, 20 000 e,  v. 2023

Päätös:
 
Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 62
27.9.2022

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, 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



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

27.09.2022 98

SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Sivltk § 63
27.9.2022

1. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
9.6.2022, pöytäkirja

2. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
25.8.2022, pöytäkirja

3. Kunnanhallitus, 5.9.2022, § 105, terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen työryhmän nimeäminen

4. Kunnanhallitus, 5.9.2022, § 108, vuoden 2023 talousarvio ja 
talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2025 / 
laadintaohjeet

5. Kunnanhallitus, 5.9.2022, § 110, täyttölupa kuraattorin 
toimeen

6. OKM, 6.9.2022, yleisten kirjastojen vähälevikkisten 
kulttuurilehtien vuoden 2023 lehtitilaukset ja kuntakohtainen 
määräraha (340 e)

7. Hämeenlinnan hallinto-oikeus, H1688/2022, 8.9.2022, 
päätös 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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OHJAUSRYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI -
HANKKEESEEN

Sivltk § 64
27.9.2022

Harrastamisen  Suomen  mallin  tavoitteena  on  tukea  lasten  ja
nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle
mieluisa  ja  maksuton  harrastus  koulupäivän  yhteydessä.
Harrastustoimintaa järjestetään perusopetuksen vuosiluokkien 1.–
9.  oppilaille.  Harrastuksia  järjestetään  lasten  ja  nuorten  toiveita
kuunnellen. Toiminta järjestetään aamulla,  koulupäivän aikana tai
välittömästi koulupäivän päätyttyä. Harrastukset järjestetään koulun
tiloissa,  koulua  lähellä  olevissa  tiloissa  tai  muualla,  mikäli
harrastuksen sisältö sitä edellyttää.

Opetus-  ja  kulttuuriministeriön  haku  lukuvuoden  2022-2023
avustuksille päättyi  22.3.2022. Kivijärven kunta sai  24 000 euroa
harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen.

Hanke  on  alkanut  pääosin  viikolla  36  ja  toiminnat  ovat  ilmaisia
koululaisille.

Hankkeella tulee olla ohjausryhmä, joka arvioi ja seuraa hanketta.
Ryhmä kokoontuu syksyllä,  talvella  ja  keväällä  sekä tarvittaessa
muulloinkin.  Ohjausryhmään  kuuluu  vapaa-aikaohjaaja,  rehtori  ja
kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä. Lisäksi ohjausryhmään on
hyvä kuulua sivistyslautakunnan jäsen.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta valitsee keskuudestaan jäsenen Harrastamisen
Suomen mallin ohjausryhmään.

Päätös:

Sivistyslautakunta  valitsi  (  ) Harrastamisen  Suomen  mallin
ohjausryhmään.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


