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x  Leppänen Klaus, pj Kotilainen Ilari, varajäsen

x  Sepponen Leena, 1. vpj Salmi-Lampila Elina, varajäsen

-  Kainulainen Nelli, 2. vpj x Kainulainen Minna, varajäsen

x  Kemppainen Hannele, jäsen

x  Kotilainen Niina, jäsen Hakkarainen Olavi, varajäsen

-  Minkkinen Timo, jäsen x Näsi Heikki, varajäsen

-  Nenye Niko, jäsen - Männikkö Ulla, vj

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja, esittelijä-pöytäkirjanpitäjä

x Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

x Sarén Riitta, kunnanhallituksen edustaja

- Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja

- ( ), nuorisovaltuuston edustaja

- ( ), rehtori, asiantuntija, § 76-77 

x ( ), vapaa-aikaohjaaja, asiantuntija, § 73-74, - 18.09

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 71

ASIAT § 73-81

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 72

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Klaus Leppänen Pirkko Oinonen     

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

Tarkastusaika

 Tainionmäen koulu 14.12.2022
Allekirjoitukset

Minna Kainulainen Niina Kotilainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Koulutoimistossa 21.12.2022 ja kotisivuilla 15.12.2022 lähtien

Virka-asema Allekirjoitus 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 71
14.12.2022

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
9.12.2022.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 72
14.12.2022

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  Minna  Kainulainen  ja  Niina
Kotilainen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

Sivltk § 73
14.12.2022

Sivistyslautakunta  on  palkinnut  vuosittain  hyvin  menestyneitä
urheilijoita.  SM-mitalin saavuttaneet urheilijat palkitaan urheilijoiden
palkitsemissäännön  perusteella  ja  määrärahojen  salliessa
palkituiksi on tullut myös mitalisijojen tuntumassa olleita sekä piirin
mestaruuskilpailuissa mitaleille sijoittuneita. EM- ja MM -mitaleista
ei ole mainintaa palkitsemissäännössä.

Urheilijoiden palkitsemissääntö koskee Suomen Olympiakomitean
lajiliittojen mestaruuskilpailuja, joista jaetaan SM-mitalit. Mikäli laji ei
kuulu  olympialajeihin  (pois  lukien  suunnistus  ja  keilailu),
stipendisumma  jaetaan  kahdella.  Yksilölajien  joukkuekilpailuissa
stipendi  jaetaan  urheilijoiden  kesken.  Myös  toisen  paikkakunnan
seuraa edustava Kivijärvellä kirjoilla oleva urheilija palkitaan tämän
säännön nojalla.  

Epävirallisten  lajien  kohdalla  urheilijoita  on  palkittu
tapauskohtaisesti harkiten. Harkintaa on käytetty myös virallisissa
SM-kilpailuissa  lajikohtaisten  osallistujamäärien  perusteella
urheilijoiden hyväksi.

Piirinmestaruuskilpailuista  tuli  nuorille  kuusi  (6)  mitalia.  T11-
sarjassa  (  )  voitti  moukarin  sekä  tuli  kuulassa  ja  kiekossa
kolmanneksi  (osallistujia  5-5-4).  P13-sarjassa  (  )  otti  pronssia
kiekosta  (osallistujia  4)  ja  T12-sarjassa  (  )  tuli  kiekossa  ja
korkeudessa toiseksi (osallistujia 4-8).

Vapaa-aikaohjaajan esitys: Sivistyslautakunta palkitsee ( ) 70 €, ( )
50 € ja ( ) 70 €. Stipendien yhteissumma on 190 € ja määräraha on
menokohdalla Muut palvelut.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta palkitsee urheilusuorituksista seuraavasti: 

• ( ) 70 €
• ( ) 70 € 
• ( ) 50 €.

Stipendien yhteissumma on 190 € ja määräraha on menokohdalla
Vapaa-aikatoimi/liikuntatyö/muut palvelut.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
- - - - - 

Merkittiin, että kunnanhallituksen edustaja Riitta Sarén poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 17.37-17.40.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN 2022 LIIKUNTATEKO

Sivltk § 74
14.12.2022

Keski-Suomen  Liikunta  ry  valitsee  ja  palkitsee  vuoden  2022
keskisuomalaisen urheilijan ja muita urheilun ja liikunnan sektorilla
kunnostautuneita  henkilöitä  ja  urheiluseuroja  Paviljongissa
Jyväskylässä  Keski-Suomen  Urheilugaalassa  Scandic
Laajavuoressa perjantaina 27.1.2023 klo 19.00.

Keski-Suomen  liikunta  toivoo,  että  kunta  voisi  jälleen  tehdä
yhteistyötä  ja  valita  oman 2022 Liikuntatekonsa.  Valinnassa olisi
hienoa  nostaa  esiin  kunnassa  merkittävästi  liikunta-aktiivisuutta
lisäävä  toimija/toiminta.  Palkittava  voi  olla  valmentaja,  ohjaaja,
urheiluseura tai muu toimija/toiminta. Keski-Suomen Liikunta antaa
juhlassa  kaikille  kuntien  valitsemille  palkittaville  kehystetyn
kunniakirjan ja ruusun. 

Valinnasta  on  ilmoitettava  pe  30.12.2022  mennessä.  Kunnan
toivotaan tarjoavan palkittavalle osallistumisen urheilujuhlaan, jonka
hinta  on  69  euroa/hlö.  Keski-Suomen  liikunta  tarjoaa  yhdelle
kunnan edustajalle illalliskortin kiitoksena yhteistyöstä. 

Vapaa-aikaohjaajan  esitys  vuoden  liikuntateoksi/toimijaksi  ja
oheismateriaali aiemmin valitutuista lähetetään jäsenille etukäteen. 

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  nimeää  kivijärveläisen  Vuoden  liikuntateko-
palkinnon saajan sekä kunnan edustajan juhlaan.  

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti, että Vuoden liikuntateko -palkinnon saaja
on  (  ).  Perustelut:  (  )  on  frisbeegolfin  puuhamies  ja  yksi  lajin
edelläkävijöistä Kivijärvellä, koko seutukin huomioonottaen. Oma ja
perheen  harrastus  frisbeegolfin  parissa  on  vuosien  aikana
laajentunut fribeegolfin pelaamisen mahdollisuuksien kehittämiseen
myös urheiluseuran puitteissa. Frisbeegolf-kilpailut  ja -tapahtumat
keräävät  osallistujia  ja  seuraajia laajalta  alueelta  Kivijärvelle.
Kotilainen  osallistuu  aktiivisesti  myös  kunnan  liikuntapaikkojen
hoitamiseen.

Kunnan edustaja juhlassa on vapaa-aikaohjaaja.

- - - - - 

Merkittiin,  että  vapaa-aikaohjaaja  poistui  kokouksesta  tämän  pykälän
käsittelyn jälkeen klo 18.09.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SOPIMUS LIIKUNTAPAIKKOJEN HOIDOSTA 2023

Sivltk § 75
14.12.2022
liite 18

Kivijärven kunnalla ja Kivijärven Kivekkäät ry:llä on ollut sopimus
liikuntapaikkojen  hoidosta  1994  alkaen.  Sopimusaika  on  ollut
pääsääntöisesti yksi vuosi.

Sopimuksen sisältö:

Kivijärven hiihtolatuverkosto ja laskettelurinne

• kuntorata (avaus klo 9 mennessä, tarvittaessa useammin/pv)

• pienen  puolen  jäälatu  (tarvittaessa  ja  sääolosuhteiden
mukaan)

• Perkauden-Kallen lähteen latu (alkutalvesta  viikonloppuihin
painottuen, sääolosuhteiden mukaan)

• Penttilänkylän latu (alkutalvesta  viikonloppuihin painottuen,
sääolosuhteiden mukaan)

• Multaharjunvuoren  lenkki  (alkutalvesta   viikonloppuihin
painottuen, sääolosuhteiden mukaan)

• koulun latu (käyttökunnossa koulun liikuntatuntien aikana)

• laskettelurinne kunnostetaan kuntoradan ajon yhteydessä, ei
sisällä hissin toimintaa

Ladut avataan Kivekkäiden latukoneella sekä kunnan ja yksityisten
moottorikelkoilla, sis. kuntoradan latupohjan raivaustyöt [korvaus 9
800  e].  Polttoaineet  maksaa  kunta.  Ns.  kyläladut  eivät  kuulu
sopimukseen.

Frisbeegolfrata

alueen puhtaanapito, korien ja heittoalustojen huolto [800 €]

Jääkiekkokaukalo

alkujäädytys,  jään  paikkaus  ja  kolaaminen  [1  500  €],  kaukalon
traktorityöt eivät sisälly sopimukseen

Urheilukenttä

kunnossapito  lanauksessa  käytettävällä  traktorilla/autolla,  kentän
kevätkunnostus, lanaukset ja viivoitus toiminnan mukaan, [1 200 €],
kalkit, suolat ja suolaus eivät sisälly sopimukseen

Kukkoniemen uimaranta

uimarannan, -koppien ja -laiturien puhtaanapito, tarkistus ja siivous
viikottain  [650  €],  ei  sisällä  alkukauden  käyttöönottotarkastusta
(sukellus)

Tenniskenttä

tenniskentän  ja  sen  lähiympäristön  puhtaanapito,  tarkistus  ja
siivous 2 x vko [ 700 €]

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Nousulahden liikuntapuisto

jalkapallokentän ja pienoisgolfradan kunnossapidossa avustaminen
kunnan kalustolla [700 €]

Kuntoradan reunojen niittäminen 

kasvukauden päätyttyä [150 €]

Sopimusluonnoksen  mukaan  kunta  maksaa  urheiluseuralle   em.
tehtävistä yhteensä 15 500 euroa vuodessa. Hinta on sama kuin
viime vuonna.

Hallintosäännön  mukaan  kukin  toimielin  hyväksyy  toimialaansa
lukeutuvat sopimukset.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  Kivijärven  kunnan  ja  Kivijärven
Kivekkäät  ry:n  välisen  sopimuksen  liikuntapaikkojen  hoidosta
vuodelle 2023 liitteen 18 mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN LIITTEEN 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.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  perusopetuksen  opetussuunnitelman
muutokset ja ne tulevat voimaan välittömästi.

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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Sivltk § 76
14.12.2022
liite 19

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

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - - - - 

Rehtorin ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen sivistysjohtaja
esittelee kokouksessa opetussuunnitelman päivitetyn liitteen, joka
koskee kurinpitotoimia  ja  menettelytapoja.  Muutokset  on merkitty
punaisella.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman päivitetyn liitteen,
joka koskee kurinpitotoimia ja menettelytapoja.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN

Sivltk § 77
14.12.2022
liite 20

Opetushallitus on muuttanut esiopetuksen opetusuunnitelman 2014
perusteita 10.5.2022 annetulla määräyksellä OPH-1090-2022. 

Muutokset koskevat lukuja 

• 2.1. Opetuksen järjestämistä koskevat velvoitteet

• 3.1. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

• 6.2. Yhteisöllinen oppilashuolto.

Esiopetuksen opetussuunnitelman muutokset (liitteessä keltaisella)
on  tehty  ja  opetussuunnitelma  on  muutoinkin  tarkastettu
ajantasaiseksi. 

Ks. https://peda.net/  opetussuunnitelma/ksops/kivijarvi-esiops  

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  esiopetuksen  opetussuunnitelman
muutokset. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

https://peda.net/kivijarvi
https://peda.net/kivijarvi
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 78
14.12.2022

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
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Sivltk § 79
14.12.2022
liite 21

1. Vaasan  hovioikeus,  S21/855,  tieto  saap.  kuntaan
28.10.2022,  päätös:  jatkokäsittelylupaa  ei  myönnetä,
käräjäoikeuden tuomio 4.6.2021 nro 1258 jää pysyväksi (liite
21) 

2. Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymä,
valtuusto, 13.10.2022, pöytäkirja 

3. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
27.10.2022, pöytäkirja 

4. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
24.11.2022, pöytäkirja 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi. 

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.  

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

14.12.2022 122

KUNNAN JA KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN SOPIMUS ICT-PALVELUIDEN 
TUOTTAMISESTA 2023

Sivltk § 80
14.12.2022
liite 22

Keski-Suomen  hyvinvointialue  vastaa  1.1.2023  alkaen  Keski-
Suomen  sosiaali-,  terveys-  ja  pelastustoimen  palveluista.  ICT-
palveluita ei ehditä siirtämään kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023
mennessä,  joten  kunnat  tuottavat  hyvinvointialueelle  osan   ICT-
palveluista  siirtymäaikana  2023,  jotta  palveluiden  toimivuus  ja
jatkuvuus  varmistetaan.  Hyvinvointialue  korvaa  kunnalle  tämän
tuottamien ICT-palveluiden kustannukset sopimuksen mukaisesti. 

Kivijärvellä  hyvinvointialueelle  siirtyy  koulukuraattori,  joten  tästä
syystä  sivistyslautakunnalle  on  annettu  tehtäväksi  sopimuksen
käsittely. Sopimus on toivottu käsiteltävän vuoden 2022 aikana.

Liitteenä 22 on sopimusluonnos liitteineen.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  Kivijärven  kunnan  ja  Keski-Suomen
hyvinvointialueen  väliset  sopimushinnat  kuraattorin  ICT-
tukipalvelujen (työasema, matkapuhelin, muut tukipalvelut) osalta.
Muilta osin sopimuksen hyväksyy kunnanhallitus.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN PALKAN TARKISTAMINEN

Sivltk § 81
14.12.2022

Sivistyslautakunta  on  päättänyt  30.8.2022  §  44,  että
varhaiskasvatuksen  opettajaksi  1.9.2022-31.8.2023  valitaan
tehtävää  ainoana  hakenut  varhaiskasvatuksen  lastenhoitaja  (  ).
Määräaikaisuus perustui  varhaiskasvatuslain  540/2018  pykälään
33,  jonka  perusteella  tehtävään  voidaan  valita  enintään  vuoden
ajaksi  kerrallaan  henkilö,  joka  ei  täytä  varhaiskasvatuksen
opettajan 26 § säädettyä kelpoisuusvaatimusta. 

Palkkaus  on  määritelty  OVTESin  mukaan.  Varhaiskasvatuksen
opettajan  päätehtävänä  on  varhaiskasvatuksen  opetus-  ja
kasvatustehtävät. Pelkästään koulutus tai kokemus ei ratkaise työn
vaativuutta,  vaan  vaativuutta  tarkastellaan  aina  tosiasiallisten
tehtävien perusteella. Työnantajan on tehtäväkohtaisesta palkasta
päättäessään  käytettävä  harkintavaltaansa  siten,  että  tehtävien
vaativuus  otetaan  mahdollisimman  objektiivisesti  huomioon.
Kivijärvellä  varhaiskasvatuksen opettajaksi  määräaikaisesti  valittu
henkilö  vastaa  koko  varhaiskasvatuksesta  ja  varhaiskasvatuksen
esimiestyöstä, joita ei ole huomioitu palkassa.

Lisätehtävä ja -vastuu

Tehtävää  hoitavalle  voidaan  määrätä  hänen  tavanomaisten
tehtäviensä lisäksi lisätehtäviä ja -vastuita, mikä osaltaan vaikuttaa
tehtävien  vaativuuteen  ja  sitä  kautta  tehtäväkohtaisen  palkan
määrään. Esimerkkinä tällaisista lisätehtävistä ja vastuista voidaan
mainita jonkin yksikön tai vastuualueen määräaikainen päällikkyys/
vetovastuu  ja  vastuu  vaativasta  tehtäväkokonaisuudesta,  jota
muilla samaan palkkahinnoittelukohtaan kuuluvilla ei ole.

Esimiesasema

Vaikka  tehtävien  vaativuuksien  vertailu  tehdään  samaan
palkkahinnoittelukohtaan  kuuluvien  välillä,  joudutaan  arvioinnin
yhteydessä  toisinaan  tarkastelemaan  samanaikaisesti  muitakin
palkkahinnoittelukohtia.  Esimerkiksi  esimiesten  ja  alaisten
tehtäväkohtaisten palkkojen pitää olla oikeassa suhteessa toisiinsa
nähden  siitä  riippumatta,  kuuluvatko  he  samaan  vai  eri
palkkahinnoittelukohtaan.  Esimiesasemassa  olevan
tehtäväkohtaisen  palkan  pitää  pääsääntöisesti  olla  selvästi
korkeampi  kuin  hänen  alaisensa,  jollei  tästä  poikkeamiseen  ole
erityistä,  perusteltua  syytä.  Johto-  tai  esimiestehtävissä  toimivan
tehtäväkohtaista palkkaa harkittaessa on otettava huomioon mm.
johdettavan  yksikön  koko,  vastuualueen  tai  johdettavan  yksikön
palvelutarjonnan  laajuus  ja  moninaisuus,  erikoispalveluiden
tuottaminen sekä muut erityispiirteet, yhteistyö muiden kanssa sekä
esimiestyön  merkitys  toiminnan  tuloksellisuudessa  ja
toimintaedellytysten luomisessa.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta  tarkistaa  varhaiskasvatuksen  opettajan
tehtäväkohtaista  palkkaa  200  eurolla/kk  tehtävään  kuuluvan
lisävastuun/-vaativuuden ja esimiesaseman vuoksi. 

Päätös:

Sivistyslautakunta  päätti  tarkistaa  varhaiskasvatuksen  opettajan
tehtäväkohtaista  palkkaa  200  eurolla/kk  tehtävään  kuuluvan
lisävastuun/-vaativuuden ja esimiesaseman vuoksi. Tarkistus tulee
voimaan 1.1.2023 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


