
KIVIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta
Kokousnumero 8/2021

Aika Maanantai 11.10.2021  klo 18.00

Paikka Valtuustosali

Henkilötiedot on poistettu kuntalain 140.1 §:n nojalla 



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta 

KOKOUSKUTSU
11.10.21

Valtuustosali

Nro

8/2021

ASIA LIITE

§ 73 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 74 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

§ 75 14 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 

( ) KUNNALLISVALITUKSEEN

§ 76 15 SIVISTYSOSASTON TALOUSARVIO 2022

§ 77 16 SAGA FORSSTRÖMIN OPINTOSTIPENDIT 2021

§ 78 NUORISOVALTUUSTO 8/2021-5/2025

§ 79 SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

§ 80 17-18 SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT 

§ 81 POIKKEUKSELLISET OPETUSJÄRJESTELYT JA 

PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI

Pöytäkirja on nähtävillä: Koulutoimistossa, 18.10.2021 klo 9.00 - 15.00

MERK. KLAUS LEPPÄNEN
sivistyslautakunnan puheenjohtaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta 

Nro Sivu

8/2021 103

KOKOUSAIKA Maanantai 11.10.2021  klo 18.00 – 20.04

KOKOUSPAIKKA Valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

-  Leppänen Klaus - Kotilainen Ilari, varajäsen

x  Sepponen Leena, pj. Salmi-Lampila Elina, varajäsen

-  Kainulainen Nelli x Kainulainen Minna, varajäsen

-  Hakkarainen Nea, jäsen x Hakkarainen Olavi, varajäsen

x  Kemppainen Hannele, jäsen Karstinen Orvokki, varajäsen

x  Minkkinen Timo, jäsen Näsi Heikki, varajäsen

x  Nenye Niko, jäsen Männikkö Ulla, varajäsen

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

x Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

- Sarén Riitta, kunnanhallituksen edustaja

x Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, poistui § 76 jälkeen klo 19.25

x ( ), vapaa-aikaohjaaja, § 76, klo 18.22-19.25

x ( ), rehtori, § 76, klo 18.22-19.25

x ( ), varhaiskasvatusjohtaja, § 76, klo 18.22-19.25

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 73

ASIAT § 75-81

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 74

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Leena Sepponen Pirkko Oinonen          

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

Tarkastusaika

Valtuustosalissa 11.10.2021
Allekirjoitukset

Hannele Kemppainen Niko Nenye

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Koulutoimistossa 18.10.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

sivistysjohtaja Pirkko Oinonen



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu
11.10.2021 104

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 73
11.10.2021

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. 

Kokousmateriaali on toimitettu sähköisesti to 7.10.2021.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 74
11.10.2021

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  Hannele  Kemppainen  ja  Niko
Nenye.littiin 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO ( ) KUNNALLIS-VALITUKSEEN

Sivltk § 75
11.10.2021
liite nro 14

Hämeenlinnan  hallinto-oikeus  on  14.9.2021  päivätyllä  kirjeellä
pyytänyt  sivistyslautakunnalta  lausuntoa  (  )  tekemään
kunnallisvalitukseen,  joka koskee koulukuljetuskaluston hankintaa
eli  linja-auton  ostoa  ja  (  )  siitä  tekemän  oikaisuvaatimuksen
käsittelyä 27.7.2021 § 50.

Kunnallisvalitus liitteenä nro 14.

Lausunnon  laatiminen  on  annettu  varatuomari  (  )  (PTCServices
Oy).  Lausunnon antamiselle  asetettu  määräaika  päättyy
14.10.2021.

Sivistyslautakunta käy läpi lausuntoluonnoksen kokouksessa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  antaa  asiassa  lausuntoluonnoksen  mukaisen
lausunnon.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON TALOUSARVIO 2022

Sivltk § 76
11.10.2021
liite 15

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 6.9.2021 § 151 antanut vuoden
2022 talousarvion laatimista varten seuraavat ohjeet:

Kunnanhallitus päättää

1

antaa  vuoden  2022  talousarvion  laatimista  varten
päävastuualueiden ulkoisten käyttötalouden nettomenojen raamiksi
seuraavaa: 

                   ta-raami 2021

hallinto-osasto    521 000 €    516 000 €
sosiaali- ja terveys 5 896 000 € 5 585 000 €
sivistysosasto   1 544 000 € 1 531 000 €
tekninen osasto                       489 000 €                           301 000 €  
yhteensä     8 450 000 € 7 933 000 €

Yllä olevalla raamilla tilikauden tulos on +200 000 euroa. 

2
että  osastojen  tulee  talous-  ja  toimintasuunnitelmassa  vuosille
2023-2024  esittää  tavoitteita  (toiminnallisia  ja  taloudellisia),
toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittareita,

3
että laadinta-aikataulu on seuraava:

• 06.09.2021 kunnanhallitus antaa laadintaohjeet 
• 04.10.2021 osastojen esitykset kirjanpitäjälle
• 18.10.2021 valtuuston talousarvioiltakoulu 
• 01.11.2021 osastojen talousarvioesittelyt kunnanhallitukselle
• 15.11.2021  valtuustokäsittely veroprosentit
• 29.11.2021 kunnanhallituksen talousarvioesitys valtuustolle
• 13.12.2021 valtuustokäsittely talousarvio

 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysosaston  talousarvioehdotus on  liitteenä.  Vastuuhenkilöt
esittelevät omat vastuualueensa talousarvioehdotukset tarkemmin
kokouksessa.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta käsittelee sivistysosaston talousarvioehdotuksen
2022 käyttötalouden ja investointien osalta ja esittää sen edelleen
kunnanhallitukselle  ja  -valtuustolle  hyväksyttäväksi  liitteen
mukaisesti.

Investointeihin esitetään

1) Nuppukummun lähipiha- ja aitaratkaisu (v. 2022)

2) sivistysosaston  kosketusnäyttö-  ja  älytaulut,  mikäli  ei
leasing-mahdollisuutta (v. 2022)

3) kirjaston inva-WC (v. 2022)

4) minigolf (v. 2023)

5) jääkiekkokaukalon pohjan parannus (v. 2023)

Päätös:
 
Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - - 

Merkittiin,  että  vapaa-aikaohjaaja,  rehtori  ja  varhaiskasvatusjohtaja
osallistuivat  kokoukseen  tämän  pykälän  käsittelyn  ajan  klo  18.22-19.25.
Kunnanjohtaja  poistui  kokouksesta  tämän  pykälän  käsittelyn  jälkeen  klo
19.25. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAGA FORSSTRÖMIN OPINTOSTIPENDIT 2021

Sivltk § 77
11.10.2021
liite 16

Saga  Forsströmin  stipendirahastosta  on  myönnetty  stipendejä
vuodesta 2007 alkaen.

Stipendirahaston  pääoma on  ollut  vuoden  vaihteessa  31  575,13
euroa.

Stipendirahaston sääntöjen mukaan rahastosta jaetaan vuosittain
kolme vähintään 200 euron stipendiä eri henkilöille. Stipendin voi
saada alle 26-vuotias syntyperäinen tai kivijärveläistynyt nuori, joka
on  saanut  päättötodistuksen  Kivijärven  peruskoulusta.  Sama
henkilö voi saada stipendin vain kerran.

Liitteenä säännöt.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi, että Saga Forströmin stipendirahaston stipendit
on ilmoitettu haettavaksi kunnan kotisivuilla ja Kivijärvi fb-ryhmässä.
Hakuaika päättyy ti 26.10.2021. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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NUORISOVALTUUSTO 8/2021-5/2025

Sivltk § 78
11.10.2021

Kuntalain  10.4.2015/410  §  26  mukaan  ”nuorten  osallistumis-  ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on
asetettava nuorisovaltuusto  tai  vastaava nuorten  vaikuttajaryhmä
(nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 

Kuntalaissa  ei  säädetä  nuorisovaltuuston  kokoonpanosta,
valinnasta  eikä  toimintatavoista,  vaan  nämä  jäävät  kunnan
päätettäviksi.  Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  3  §  3  mom.
mukaan  nuorisovaltuuston  kokoonpanosta,  asettamisesta  ja
toimintaedellytyksistä päättää sivistyslautakunta.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja
seurantaan  asioissa,  joilla  on  merkitystä  kunnan  asukkaiden
hyvinvointiin,  terveyteen,  opiskeluun,  elinympäristöön,  asumiseen
tai  liikkumiseen sekä muissakin  asioissa,  joiden nuorisovaltuusto
arvioi  olevan  lasten  ja  nuorten  kannalta  merkittäviä.
Nuorisovaltuusto  tulee  ottaa  mukaan  lasten  ja  nuorten
osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Nuorisovaltuusto on vaikuttamistoimielin, kuten ovat myös vanhus-
ja  vammaisneuvosto.  Vaikuttamistoimielimet  ovat  edustamansa
ryhmän osallistumis-  ja  vaikuttamiskanavia.  Ne  eivät  ole  kunnan
varsinaisia  toimielimiä,  joista  säädetään  kuntalain  30  §:ssä.
Keskeinen  ero  vaikuttamistoimielimen  ja  varsinaisten  toimielinten
välillä  on  se,  ettei  vaikuttajatoimielin  voi  tehdä
muutoksenhakukelpoisia  hallintopäätöksiä.  Niille  ei  voida  siirtää
toimivaltaa  hallintopäätösten  tekemisen.  Muutenkaan  varsinaisia
toimielimiä koskevaa säätelyä ei  sovelleta vaikuttamistoimielimiin.
Toimielimen jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä.

Nuorisovaltuustolle  varataan vuosittain  toimintamääräraha vapaa-
aikatoimen  tulosalueelle,  nuorisotyön  tulosyksikölle,
nuorisovaltuuston menokohtaan 037 030.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  nuorisovaltuuston  kokoonpanon
8/2021-5/2025:

◦ ( )

◦ ( )

◦ ( ) (koulun oppilaskunnan edustaja)

◦ ( ) (koulun oppilaskunnan edustaja)

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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◦ ( )

◦ ( )

Ohjaavana aikuisena toimii vapaa-aikaohjaaja ( ).

Nuorisovaltuusto  voi  itse  täydentää  kokoonpanoaan
esimerkiksi  jonkun  muuttaessa  pois  paikkakunnalta.
Sivistyslautakunta  edellyttää,  että  nuorisovaltuuston
työskentely tulee pitää avoimena kaikille siitä kiinnostuneille
nuorille. Tarvittaessa kokouksiin voi kutsua asiantuntijoita.

Sivistyslautakunta nimeää edustajansa nuorisovaltuustoon.

Sivistyslautakunta  päättää  antaa  nuorisovaltuuston  nimeämälle
edustajalle  ((  ),  varalla  (  ))  rajoitetun  läsnäolo-  ja  puheoikeuden
sivistyslautakunnan kokouksiin. 

Päätös:

Sivistyslautakunta  hyväksyi  nuorisovaltuuston kokoonpanon  ja
merkitsi  tiedoksi  nuorisovaltuuston  edustajan  sivistys-
lautakunnassa. 

Lautakunnan  edustajaksi  kysytään  Nea  Hakkaraista,  varalle
Hannele Kemppainen.valtuustoon valittiin xx. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 79
11.10.2021

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,  rehtorin  ja  varhaiskasvatusjohtajan  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 § 80
11.10.2021
liite 17 
liite 18

1. Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymä,
valtuusto, 17.9.2021, pöytäkirja

2. Nuorisovaltuusto, 21.9.2021, muistio

3. Viitasalo-opiston johtokunta, 23.9.2021, pöytäkirja

4. Aluehallintovirasto, 24.9.2021, LSSAVI/14104/2020, vastaus
(liite 17)

5. Korkein  hallinto-oikeus,  1.10.2021,  H3367/2021,  päätös
(liite 18)

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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POIKKEUKSELLISET OPETUSJÄRJESTELYT JA PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI

Sivltk § 81
11.10.2021

Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (687/2021)

lisätään perusopetuslakiin (628/1998) väliaikaisesti 
uusi 20 a § seuraavasti: 

”Jos  opetusta  ei  tartuntatautilain  (1227/2016)  58  §:n  nojalla
annetun  päätöksen  johdosta  voida  järjestää  turvallisesti
lähiopetuksena  koulussa  tai  muussa  opetuksen
järjestämispaikassa,  voidaan  opetuksessa  siirtyä  opetuksen
järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se
opetuksen  järjestämiseksi  on  välttämätöntä.  Oppilaan  oikeus
opetukseen  tulee  turvata  myös  poikkeuksellisten
opetusjärjestelyiden aikana tässä laissa tai sen nojalla säädetyn tai
määrätyn mukaisesti.

Poikkeuksellisiin  opetusjärjestelyihin  siirtymistä  koskeva  päätös
voidaan tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan. Päätös
poikkeuksellisista  opetusjärjestelyistä  voidaan  panna  täytäntöön
lainvoimaa  vailla  olevana.  Poikkeuksellisten  opetusjärjestelyiden
aikana opetusta järjestetään osittain tai kokonaan etäopetuksena.

Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus 1 ja 5 momentin mukaisissa
opetusjärjestelyissä järjestää 16, 16 a, 17 ja 17 a §:ssä tarkoitettua
oppimisen  tukea  sekä  31  §:ssä  säädettyjä  palveluja  ja  etuuksia
sellaisilla  toteuttamistavoilla  kuin  se  on  olosuhteisiin  nähden
mahdollista  toteuttaa.  Opetuksen  järjestäjällä  on  velvollisuus
muuna  kuin  lähiopetuksena  annettavassa  opetuksessa  antaa
kaikille oppilaille maksuton ateria.

Mitä  1  ja  2  momentissa  säädetään,  ei  koske  esiopetuksen
oppilaita,  perusopetuksen  1–3  vuosiluokkien  oppilaita,  17  §:ssä
tarkoitettuja  erityisen  tuen  päätöksen  saaneita  oppilaita,  25  §:n
2 momentissa tarkoitettuja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita
eikä 5 §:ssä tarkoitettuja valmistavan opetuksen oppilaita.

Jos  oppilaan  opetusta  ei  tartuntatautilain  57,  60  ja  63  §:ssä
tarkoitetuissa  tilanteissa  voida  järjestää  lähiopetuksena,  opetus
voidaan järjestää edellä 18 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuin
erityisin  opetusjärjestelyin  etäopetuksena.  Päätös  erityisistä
opetusjärjestelyistä  voidaan  tehdä  enintään  mainittujen
tartuntatautilain  pykälien  nojalla  annetun  oppilasta  koskevan
päätöksen voimassaolon ajaksi. Päätös voidaan panna täytäntöön
lainvoimaa vailla olevana.”

Opetuksen  järjestäjän  ollessa  kunta  päätöksen  siirtymisestä
poikkeuksellisiin  opetusjärjestelyihin  tekee  kuntalain  90  §:n
hallintosäännössä  määritelty  kunnan  toimielin  tai  viranhaltija.
Kivijärvellä opetuksen järjestäjä on sivistyslautakunta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  päättää  siirtää  toimivaltansa  rehtorille  ja
sivistysjohtajalle  perusopetuslain  §  20a  päätöksenteon  osalta
poikkeuksellisiin  opetusjärjestelyihin  siirtymisestä  tarvittaessa.
Toimivallan siirto on voimassa 4.6.2022 asti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


