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OLLEET

x

Wilkko Vesa, sivistysjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

(ja läsnäolon peruste)

x

Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

x

Sarén Riitta, kunnanhallituksen edustaja

x

Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, paikalla § 9, poistui 19.55
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LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§1

ASIAT

§ 3 - 14

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§2

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

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

Puheenjohtaja

Pöytäkirjapitäjä

Maire Hautanen

Vesa Wilkko

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 31.1.2017
Allekirjoitukset

Sirpa Kinnunen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Sirpa Manninen

Paikka ja päivämäärä

Koulutoimistossa 7.2.2017
Virka-asema

sivistysjohtaja

Allekirjoitus

Vesa Wilkko

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

31.01.2017

2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Sivltk § 1
31.1.2017

Kivijärven
sivistyslautakunnan
kokous
on
laillinen
ja
päätösvaltainen, mikäli jäsenistä on yli puolet saapuvilla ja
sivistyslautakunnan kokouskutsu on toimitettu jäsenille postitse 4
päivää ennen kokousta.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Sivltk § 2
31.1.2017

Sivistyslautakunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat.
Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta
valitsee
kaksi
pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Kinnunen ja Sirpa Manninen.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

31.01.2017

3

SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2017
Sivltk § 3
31.1.2017

Voimassa olevan Kivijärven kunnan hallintosäännön luku 2/10.1 §:n
mukaan toimielin päättää toimikautensa alussa varsinaisten
kokoustensa ajan ja paikan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten
ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa on voimassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Luku 2/10.2 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille,
joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus vähintään neljä (4) päivää
ennen kokousta.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta kokoontuu tarpeen vaatiessa. Kokoukset
pidetään pääsääntöisesti kunnanhallituksen kokoushuoneessa tai
sivistysosaston toimipaikoissa. Kokouspäivä ja -aika on
pääsääntöisesti tiistai klo 17.30 alkaen.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

31.01.2017

4

SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA
2017
Sivltk § 4
31.1.2017

Kivijärven kunnan hallintosäännön luku 2/10.12 §:n mukaan
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä
aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin
on ilmoitettu.
Kivijärven kunnan hallintosäännön luku 2/10.12 §:n mukaan
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä
aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin
on ilmoitettu.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunnan tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä koulutoimistossa klo 9 – 15 viidentenä koulutoimiston
aukiolopäivänä kokouspäivän jälkeen.
Koulun loma-aikoina tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä kirjastossa sen viidentenä aukiolopäivänä kokouspäivän
jälkeen.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

31.01.2017
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017
Sivltk § 5
31.1.2017

Sivistysosastossa
vastuuhenkilöt.

viranhaltijapäätöksiä

tekevät

tulosalueiden

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Tulosalueiden vastuuhenkilöiden tekemät viranhaltijapäätökset ovat
nähtävänä seuraavasti:
•

sivistysjohtaja
koulutoimisto, kuukauden viimeinen arkiperjantai klo 9 – 15

•

rehtori
koulutoimisto, kuukauden viimeinen arkiperjantai klo 9 – 15

•

kirjastonhoitaja
kirjasto, kuukauden viimeinen arkiperjantai klo 13 – 17

•

vapaa-aikaohjaaja
kunnanvirasto, vapaa-aikaohjaajan työhuone, kuukauden
viimeinen arkiperjantai klo 9 – 15

•

varhaiskasvatusjohtaja
koulutoimisto, kuukauden viimeinen arkiperjantai klo 9 – 15

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

31.01.2017
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SOPIMUS LIIKUNTAPAIKKOJEN HOIDOSTA 2017
Sivltk § 6
31.1.2017
liite 1

Kivijärven kunnalla ja Kivijärven Kivekkäillä on ollut sopimus
liikuntapaikkojen hoidosta 1994 alkaen. Sopimusaika on ollut yksi
vuosi, paitsi hiihtolatuverkostohankkeeseen liittyen 2005 - 2008
nelivuotinen.
Sopimus sisältää hiihtolatuverkoston latujen, kuntoradan,
frisbeegolfradan, kaukalon, urheilukentän, uimarannan, tenniskentän ja laskettelumäen kunnossapidon, pienhiihtohissin käytöstä
huolehtimisen sekä osan Nousulahden liikuntapuiston kunnossapidosta.
Vapaa-aikaohjaajan valmisteleman sopimusesityksen mukaan
kunta maksaa liikuntapaikkojen hoidosta yhteensä 15 000 euroa
vuodessa.
Hallintosäännön mukaan kukin toimielin hyväksyy toimialaansa
lukeutuvat sopimukset.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy Kivijärven kunnan ja Kivijärven
Kivekkäiden välisen sopimuksen liikuntapaikkojen hoidosta
vuodelle 2017 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

TIEDOKSI

Pöytäkirjan tarkastus

Kivijärven Kivekkäät

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

31.01.2017

7

SOPIMUS NUORISOTALON VALVONNASTA JA SIIVOUKSESTA 2017
Sivltk § 7
31.1.2017
Liite 2

Kivijärven kunnalla on ollut sopimus nuorisotalon valvonnasta ja
siivouksesta Kivijärven Kivekkäiden kanssa vuodesta 2009.
1.7.2013. - 30.5.2015 nuorisotalon ohjaajana työskenteli nuoriso- ja
vapaa-ajanohjaajan perustutkintoa oppisopimuksella opiskeleva
Arttu Kinnunen. Sen jälkeen Kivekkäät ovat hoitaneet nuorisotalon
valvonnan aikaisempien vuosien tapaan.
Vapaa-aikaohjaajan valmisteleman sopimusesityksen (liite 2)
mukaan kunta maksaa Kivijärven Kivekkäät ry:lle nuorisotalon
valvonnasta (9 kk) 750 euroa kuukaudessa, yhteensä 6.750 euroa
vuodessa. Nuorisotalon aukioloaikoja ja siitä maksettavaa
korvausta voidaan tarkistaa alaspäin vuoden aikana, mikäli
kävijämäärät ovat alhaiset.
Siivouksen osalta sopimusta ei jatketa.
Hallintosäännön mukaan kukin toimielin hyväksyy toimialaansa
lukeutuvat sopimukset.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy kunnan ja Kivijärven Kivekkäiden
välisen sopimuksen nuorisotalon valvonnasta vuodelle 2017 liitteen
2 mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

TIEDOKSI

Pöytäkirjan tarkastus

Kivijärven Kivekkäät

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

31.01.2017
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LISÄYS TAINIONMÄEN KOULUN VUOSISUUNNITELMAAN 2016-2017
Sivltk § 8
31.1.2017

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.10.2016 § 60 hyväksynyt
Tainionmäen
koulun
vuosisuunnitelman
2016-2017.
Vuosisuunnitelmaan lisätään kevätlukukaudelle 2017 ”Suomi 100”.
Koulussa huomioidaan Suomen itsenäisyyden
juhlavuosi kuukausittain seuraavasti:

100-

vuotis

TAMMIKUU 2017 Suomen kieli, kirjallisuus, Suomen historia
HELMIKUU Suomalainen urheilu
MAALISKUU Suomalainen taide
HUHTIKUU Suomalainen käsityö
TOUKOKUU Suomen kansalliskasvit ja eläimet
Kuukausittain toteutettavat teemat korvaavat kevätlukukaudelle
suunnitellun ilmiöviikon.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Lautakunta hyväksyy ”Suomi 100” Tainionmäen
vuosisuunnitelmaan kevätlukukaudelle 2017.

koulun

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Tainionmäen koulu

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

31.01.2017
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VARHAISKASVASTUKSEN TOIMINTAMUUTOKSET
Sivltk § 9
31.1.2017
Liite 3 (salainen)

Sivistyslautakunta on edellisessä kokouksessaan 29.11.2016
antanut varhaiskasvatusjohtajalle ja sivistysjohtajalle tehtäväksi
asiakaskyselyn palautteeseen perustuvien toimintamuutosten
suunnittelun ja toimeenpanon. Asiakaskyselyn raportti on 16.1.2017
lähetetty sähköpostilla sivistyslautakunnan ja kunnanhallituksen
jäsenille.
Liitteessä kolme on esitetty tähän mennessä toteutetut
toimintamuutokset. Niissä lautakunnalta pyydetään kannanottoa
henkilöstö- ja tilajärjestelyihyihin. Liite jaetaan kokouksessa.
Nykyisen
ryhmäperhepäivähoitoyksikkö
Nuppukummun
rakennuksen vuosivuokra on 16 160 euroa. Arvio rakennuksen
kokonaispinta-alasta on noin 270 m2. Koulun nykyisten
oppilashuollon tilojen huoneala on 64,4 m2 ja vuosivuokra 16 955
euroa.
Mikäli vanha päiväkotirakennus jää kunnalle, ei kokonaisuutena
tarkastellen synny säästöjä kuin käyttökuluissa. Jos rakennus
myydään, täytyy leikkipiha siirtää nykyisen pihan viereen ja aitaa
vastaavasti rakentaa lisää. Toisaalta rakennuksen kulut jäävät
kunnalta pois.
Aterioiden hinnassa säästöä ei synny. Nykyiseen vuokraan ei
sisälly siivousta, mutta koulun tiloissa se kuuluu vuokraan. Tällöin
hoitajien työaikaa säästyy siivoukselta lasten hoitoon.
Tilamuutoksella pyritään henkilöstön tiiviimpään verkostoitumiseen
muun sivistystoimen henkilöstön kanssa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee liitteen kolme mukaisen selvityksen
tiedoksi sekä linjaa henkilöstön ja toimitilojen sijoittumisen liitteen
kolme ja kokouksessa saamansa talouslaskelman perusteella
toiminnalliset tarpeet huomioiden.
Päätös:
Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi liitteen kolme ja päätti, että
toiminnan siirto koulun tiloihin toteutetaan heti kun se on teknisesti
ja toiminnallisesti mahdollista.
Liite 3 on salassa pidettävä asia (Laki viranomaisen toiminnan
julkisuudesta, 24 §, kohta 25).

TIEDOKSI

Pöytäkirjan tarkastus

Varhaiskasvatuksen toimenhaltijat

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

31.01.2017
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KOULUKULJETUSKILPAILUTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN
Sivltk § 10
31.1.2017

Koulukuljetukset on kilpailutettu jo useamman kerran lukuvuosittain.
Keväällä 2016 tehdyn Saarikan alueen kuntien joukkoliikenteen
palvelutasokuvauksen yhteydessä tuli esille, että liikennöitsijöiden
kalustoinvestointien mahdollistamiseksi pidemmät sopimuskaudet
olisivat toimivampia. Pitkien sopimusten avulla liikennöitsijät
pystyvät tarjoamaan kuljetuksia parhaiten palvelevaa kalustoa,
mikä on myös kilpailuttajan etu.
Kevään 2016 selvitystyön yhteydessä nousi esille myös Saarikan
kuljetustarpeitten kilpailuttaminen yhdessä kuntien kilpailutuksen
kanssa. Vaikka kyydinvälityspalvelusta ei päästy sopimukseen, on
Saarikan taholta edelleen esitetty toive, että kunnat pitäisivät
itselleen sopivaksi katsomat Saarikan kuljetuspalvelut mukana
kilpailuttaessaan uusia kuljetussopimuksia.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Koulukuljetukset kilpailutetaan kolmelle lukuvuodelle 2017 – 2020
sekä optiona lukuvuosille 2020 – 2021 ja 2021 – 2022.
Lisäksi selvitetään
kilpailutukseen.

Saarikan

kuljetustarpeitten

yhdistäminen

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että kilpailutuksessa
käytetään ulkopuolista asiantuntijaa.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

31.01.2017
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LAUSUNTOPYYNTÖ KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN JOUKKOLIIKENTEEN
PALVELUTASOMÄÄRITTELYSTÄ
Sivltk § 11
31.1.2017
Liite 4

Keski-Suomen ELY-keskus on määrittämässä joukkoliikenteen
palvelutasoa Keski-Suomen maakunnan alueella. Siihen liittyen on
valmistunut konsultin ja työryhmän laatima raportti, johon vielä
pyydetään kunnilta lausuntoa.
Raportti sisältää paljon tilastotietoa maakunnan väestörakenteesta
ja sen kehityksestä 2015 – 2040 sekä ihmisten liikkumissuunnista
ja -tarpeista tällä hetkellä. Raporttiin on sivulle 27 koottu kunkin
kunnan arvioita joukkoliikennetarpeista jatkossa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Lautakunta tekee raporttiin tarvittavat täydennykset Kivijärven
kunnan osalta ja antaa ne lausuntonaan tiedoksi ELY-keskukselle.

Päätös:
Lautakunta täydentää lausuntoa siltä osin, että yhteyksiä tulee olla
myös koulun työpäivien ulkopuolisena aikana.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

31.01.2017
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SIVISTYSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk § 12
31.1.2017

Lautakunnalle annetaan kokouksessa tiedoksi sivistysjohtajan
tekemät viranhaltijapäätökset:
•
•

§ 1, perhepäivähoitajan määräaikainen toimi päättyen
31.12.2017
webtallennuksessa tehdyt henkilöstöpäätökset 30.11.2016 31.1.2017

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus

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

KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

31.01.2017

13

SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT
Sivltk § 13
31.1.2017

Sivistyslautakunnalle annetaan kokouksessa tiedoksi saapuneet
kirjeet ja tiedoksiantoasiat:
•

Äänekosken
ammatillisen
koulutuksen
kuntayhtymä,
hallituksen pöytäkirja 24.11.2016 kokouksesta

•

Tiedote kouluterveyskyselyn toteuttamisesta 2017

•

Äänekosken
ammatillisen
koulutuksen
valtuuston pöytäkirja 9.12.2016 kokouksesta

•

Äänekosken
ammatillisen
koulutuksen
kuntayhtymä,
hallituksen pöytäkirja 15.12.2016 kokouksesta

•

Selvitys lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen myönnetyn
valtionavustuksen
käytöstä
30.12.2016
ja
päätös
käyttämättä jääneen avustuksen palauttamisesta 9.1.2017

•

Äänekosken
ammatillisen
koulutuksen
hallituksen esityslista 5.1.2017 kokouksesta

kuntayhtymä,

•

Äänekosken
ammatillisen
koulutuksen
hallituksen esityslista 26.1.2017 kokouksesta

kuntayhtymä,

kuntayhtymä,

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet kirjeet ja muut
tiedoksiantoasiat.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päivähoitomaksujen perusteet muuttuvat 1.3.2017 alkaen
(Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki). Tulorajat nousevat ja
sisarusalennus laajenee, mitkä tulevat vaikuttamaan joidenkin
asiakkaiden nykyisiin päivähoitomaksuihin alentavasti. Myös
laskutuksen aikaperuste monipuolistuu muuttuen tuntiperusteiseksi.
Käyttötalouden maksukertymä pienenee vastaavasti.
Muuttuvassa
tilanteessa
jotkut
kunnat
ovat
harkinneet
päivähoitomaksuista luopumista joko kokonaan tai osittain.
Päivähoitomaksut
kokoukseen.

tulevat

käsittelyyn

seuraavan

lautakunnan

Sivistysjohtajan päätösehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus

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

