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Ihanamäki Johanna, puheenjohtaja 

Kenttä Sanna 

Koivumäki Petri 

Suoniemi Anu 

Sällilä Lauri 

Pesonen Tuomo, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä 

    POISSA OLLET JÄSENET 
 

Kalliomäki Matti 
Salmela Lotta 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 

(ja läsnäolon peruste) 

 
 

Antti Lähteenmäki, kh:n edustaja 

ASIAT 
 

 
§§  1-10 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
 

Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
  Johanna Ihanamäki              Tuomo Pesonen      

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

 

Tarkastusaika  
Jämijärvi ___.___. 2020 
Allekirjoitukset 
 
 Petri Koivumäki                      Sanna Kenttä  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Paikka ja pvm 

Jämijärvi ___.___.2020 
Virka-asema  Allekirjoitus 

 
 
rehtori                                  Tuomo Pesonen                        
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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 
 
Päätösehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 ----- 
 
 
 
            
 

 

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

 

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Koivumäki ja Sanna Kenttä. 

 Tarkastus päätettiin pitää ma 27.1.2020. 

  

 ----- 
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3 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSOPETUKSEN, KIRJASTON, VARHAISKASVA-

TUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2020 

 

 

Päätösehdotus:   

 Sivistyslautakunta päättää, että  

1) sivistyslautakunnan, perusopetuksen ja kirjaston laskujen hyväk-

symisoikeus annetaan 1.1.2020 alkaen rehtori Tuomo Pesoselle, va-

rarehtori Rami Heikkilälle sekä talous- ja hallintopäällikkö Noora 

Niemiselle ja vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoskelle, 

 

2) varhaiskasvatus (päiväkotihoito, yksityisen hoidon kuntalisä, per-

hepäivähoito, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, erityislastentar-

hanopettajapalvelu sekä lasten kotihoidon tuki) laskujen hyväksy-

misoikeus annetaan varhaiskasvatusjohtaja Leena Peuralalle, rehto-

ri Tuomo Pesoselle, vararehtori Rami Heikkilälle sekä talous- ja hal-

lintopäällikkö Noora Niemiselle ja vt. kunnanjohtaja Markus Ojakos-

kelle. 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

 ----- 
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4 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2019 
 

 

Päätösehdotus:  Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi rehtorin ja varhaiskasvatus-

johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.10. - 31.12.2019 ja päättää 

olla käyttämättä Kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta tehtyihin 

päätöksiin. 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

 ----- 
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5 § JÄMIJÄRVEN YKSITYISTEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN VARHAISKASVATUSMAK-
SUJEN KATTOHINNAT 1.1.2020 ALKAEN 
 
 

Kelan maksamaan yksityisen hoidontuen hoitorahaan on tehty indeksitarkis-

tus. Hoitoraha on 1.1.2020 lähtien 173,95 €, kun se aikaisemmin oli 172,25 €,  

Korotusta hoitorahaan tuli 1,70 €. Tämän korotuksen myötä tulisi yksityisten 

perhepäivähoitajien perimien varhaiskasvatusmaksujen kattohintoja korottaa 

tuon korotuksen verran. Kuntalisä pysyy ennallaan.  

 

Sovitut hoitopäivät Vanha kattohinta Kattohinta 1.1.2020  
 

kokopäivähoito  
15-21 pv/kk  627,38  629,08 

  

Jos kuukaudessa varhaiskasvatuspäiviä on 14 tai vähemmän, lasketaan kat-

tohinnan prosenttiosuus samalla tavalla kuin kunnallisessa varhaiskasvatuk-

sessa. 

pv/kk                           % koko maksusta          varhaiskasvatusmaksu                            
kattohinta 

          
14 pvä                       72             208 e                                                       
452,93 

 
12 pvä   64                             185 e                                                       
402,61 

 
10 pvä  56                             162 e                                                       
352,28 

 

 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja 

Päätösehdotus: 

 Sivistyslautakunta päättää nostaa yksityisten perhepäivähoitajien varhaiskas-

vatusmaksujen kattohintaa esitetyn mukaisesti 1.1.2020 alkaen. 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 ----- 
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6 § LUKUVUODEN 2020- 2021 TYÖPÄIVÄT ESI- JA PERUSOPETUKSESSA  

 

  

Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä hei-

näkuuta. Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää.  Lukuvuoden työpäi-

vistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itse-

näisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Esityksen mukaan lukuvuonna 2020 -

2021 työpäivien lukumääräksi tulee 189+ Loppiainen = 190 työpäivää.  

 

PA:n 17 §:n mukaan oppilaiden koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään 

viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2020-2021 on lauantai 

5.6.2021. Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huolta-

jille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä. 

 

PA:n 20 §:n mukaan peruskoulussa on kesäloma ja vähintään 10 päivää kes-

tävä joululoma. Lauantait ovat vapaapäiviä, jollei lauantai ole lukukauden työ 

päättymispäivä tai kunta erityisestä syystä toisin päätä. Lukuvuoteen voi kuu-

lua myös muita vapaapäiviä. 

 

                    Syysloma on viikolla 43 ja talviloma viikolla 9. 

Koulutyö alkaa ke 12.8.2020.  Syyslukukausi päättyy la 19.12.2020 ja kevätlu-

kukausi alkaa to 7.1.2021.  

 

Syyslukukaudelle tulee 89 työpäivää ja kevätlukukaudelle 100 työpäivää 

+Loppiainen, yhteensä 190 työpäivää.   
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Jämijärven perusopetuksen työpäiväsuunnitelma lv 2020-2021 on liitteenä 

6.1. 

 

Esiopetus on perusopetuslain (628/1998) mukaista kasvatus- ja opetus-

toimintaa, jota tarjotaan ennen oppivelvollisuuteen kuuluvan opetuksen an-

tamista joko varhaiskasvatuksessa tai peruskoulussa. Esiopetuksen laa-

juus on vähintään 700 tuntia eli keskimäärin neljä tuntia päivässä. Päivään 

saa kuulua enintään viisi tuntia esiopetusta. Esiopetus toteutetaan pää-

sääntöisesti koulujen toiminta-aikoina.  

Jämijärvellä esiopetusta järjestetään maanantaista-torstaihin. Esiopetus 

alkaa ma 17.8.2020 ja päättyy 31.5.2021. Lomat ovat perusopetuksen lo-

mien mukaisesti. 

           

Valmistelija: rehtori 

 

Päätösehdotus: Sivistyslautakuntaa päättää hyväksyä Jämijärven esi-ja perusopetuksen 

työpäivät lukuvuodelle 2020-2021 liitteen 6.1. mukaisesti.      

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti liitteen 6.1. mukai-

sesti sillä muutoksella, että talvilomaviikko muutetaan viikolle 8. 

 

 ----- -----------               
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7 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN ALAISTEN TOIMITILOJEN RAKENTA-
MISHANKKEEN TILAOHJELMA 
 
 

Valtuusto käsitteli sivistystoimen alaisten toimitilojen rakentamissuunnittelu-

hanketta 28.10.19 (KV 46§). 

 

Kunnanvaltuusto päätti, että  

-sivistystoimen rakennushankkeen jatkosuunnittelua toteutetaan yhteensä 

noin 4100 bruttoneliömetrin rajoissa 

-rakennushankkeen jatkosuunnittelussa lähdetään siitä, että hanke palvelisi 

ensisijaisesti kaikkia varhaiskasvatuksen, esikoulun ja perusopetuksen tarpei-

ta ja liikuntatilojen tarvetta 

-suunnittelun seuraavien vaiheiden ohjaavana tavoitteena on, että rakennus-

hanke valmistuu syyslukukauteen 2021 mennessä. Tavoite ei ehdottomasti 

poissulje jatkokäsittelystä toteutustapoja, joiden ei voi odottaa toteutuvan ko. 

määräaikaan mennessä  

-kunnanhallitus avaa markkinavuoropuhelun, jonka perusperiaatteina on var-

mistaa, että hankkeen kilpailutus toteuttaa muut valtuuston asettamat tavoit-

teet ja selvittää erilaisten markkinoilla olevien ratkaisujen soveltuvuutta ja hin-

tatasoa. 

 

Markkinavuoropuhelut on käyty ja henkilöstöä on kuultu. Suunnittelu- ja tilaoh-

jelma on tehty ja ne tulee hyväksyä ennen kilpailuttamisvaihetta. Rakennuk-

sen käyttäjäryhmät, rakennuspinta-ala ja rakennustapa (paikan päällä raken-

nettava/ talotehdastoimitus) tulee päättää. 

 

Valmistelija: rehtori 

Päätösehdotus: 
Rakennushankkeeseen pyritään edelleenkin sisällyttämään varhaiskasvatus, 

esikoulu, peruskoulu 1-9lk. Liikuntasali kuntosaleineen on välttämätön hank-

keessa rakentaa. Muuntojoustavuuden lisäksi toteutetaan tehokasta tilankäyt-

töä. Suunnitelmat tehdään alle 4000 bruttoneliölle. Rakennuksen runkoraken-
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teet voivat olla teräsbetonia, terästä tai puuta. Rakennustapa voi olla paikan 

päällä rakennettuna, elementtitoimitus tai näiden hybridi. Rakennuksen julkisi-

vumateriaalin tulee olla mahdollisimman huoltovapaa. KVR-urakka on toimiva 

toteutustapa.  

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

 ------ 
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8 § JÄMIJÄRVEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PE-
RIAATTEET 
 
 

Jämijärven kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaat-

teet on hyväksytty 10.10.2007 sekä päivitetty 25.3.2014 ja 28.4.2016. 

 

Rehtori on myöntänyt toistaiseksi voimassa olevia susikyytejä keväällä 2019 

ja syksyllä 2019. 

On tullut tarve päivittää periaatteita susikyytien osalta. Asiasta on saatu lau-

sunto riistanhoitoyhdistykseltä 28.12.2019. 

 

Valmistelija: rehtori  

 

Päätösehdotus: 

Sivistyslautakunta päättää: 

1) lopettaa kaikki voimassa olevat susikyydit 1.2.2020 alkaen, 

2) hyväksyä liitteen 8.1. mukaiset koulukuljetuksia koskevat päivitetyt periaat-

teet. Päivitettyjä periaatteita noudatetaan 1.2.2020 alkaen ja ne ovat voimassa 

toistaiseksi. 

 
 
Päätös: Sivistyslautakunta päätti 

1) nykyiset susikyydit ovat voimassa helmikuun loppuun saakka ja  

jatkossa petokyydeissä toimitaan siten, että pelkkä petojen esiintyminen ei ole 

kuljetuksen myöntämisperuste, vaan petojen käyttäytymiseen tulee liittyä häi-

riökäyttäytymistä tai jatkuvaa liikkumista asuntojen tai koulumatkojen välittö-

mässä läheisyydessä. Petokyytiä haetaan kirjallisesti/sähköisesti ja huoltajan 

tulee liittää hakemuksen liitteeksi riistanhoitopiirin, riistanhoitoyhdistyksen tai 

petojen liikkeitä ja petokantaa laskevien tahojen lausunto/lausunnot. 

 
 

 



Jämijärven kunta  Päivämäärä   Sivu   

Sivistyslautakunta   23.1.2020   10 
_______________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Kh Kv 

 

Petokyytihakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Petokyyti voidaan myön-

tää aikajaksolle syyskuu-maaliskuu ensisijaisesti aamun koulumatkoihin. Tila-

päinen maksuton petokyyti lakkaa välittömästi kuljetuksen syyn lakatessa. 

Päätöksen poikkeavasta koulukuljetuksesta akuutin petovaaran vuoksi tekee 

rehtori, 

 

2) koulukuljetuksia koskevat periaatteet käsitellään kevään aikana uudelleen, si-

ten, että ne tulisivat voimaan 1.8.2020 alkaen. 

----- 
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9 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
 
 Ei ollut. 
 
 
 ----- 
 
 
  

 

 


