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ASIAT § 25-30
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TARKASTUSTAPA
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ALLEKIRJOITUS JA 
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Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Riitta Sarén Pirkko Oinonen          

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

Tarkastusaika

Valtuustosali 26.4.2021
Allekirjoitukset

Maire Hautanen Timo Minkkinen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Koulutoimistossa 3.5.2021

Virka-asema Allekirjoitus 

sivistysjohtaja Pirkko Oinonen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 23
26.4.2021

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. 

Lautakunta on päättänyt 20.6.2019 § 50, että jatkossa kokouskutsut
voi lähettää sähköisesti.

Kokousmateriaali  tähän  kokoukseen  on  toimitettu  sähköisesti  ke
21.4.2021. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 24
26.4.2021

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 Maire Hautanen ja Timo Minkkinen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VARHAISKASVATUSJOHTAJAN VALINTA

Sivltk § 25
26.4.2021

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 23.2.2021 § 9 päättänyt hakea
kunnanhallitukselta  täyttölupaa  varhaiskasvatuksen
opettajan/varhaiskasvatusjohtajan palkkaamiseen. Kunnanhallitus on
myöntänyt täyttöluvan 1.3.2021 § 43.

Virka on ollut avoinna työvoimahallinnon ja kunnan kotisivuilla kaksi
kertaa. 

Virkaa on hakenut yksi kelpoisuusehdot täyttävä hakija.

Varhaiskasvatuksen  opettaja,  jolla  on  oikeus  käyttää
varhaiskasvatusjohtaja-nimikettä, vastaa varhaiskasvatuksen
suunnittelusta, kehittämisestä, pedagogisesta otteesta, hallinnosta ja
henkilöstöstä sekä osallistuu tarvittaessa käytännön hoitotyöhön. 

Hallintosäännön  16.  pykälässä  määritellään  toimivalta
henkilöstöasioissa.  Sen  mukaan  valinta-,  irtisanomis-  ja
palkkauspäätökset  suorittaa  muun  esimiesasemassa  olevan
henkilöstön  osalta  toimialan  toimielin.  Valittavalla  henkilöllä tulee
olemaan alaisenaan muu varhaiskasvatushenkilöstö, joten valinnan
suorittaa sivistyslautakunta.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta 

1) haastattelee kelpoisuusehdot täyttävän hakijan ja

2) valitsee varhaiskasvatusjohtajaksi LTO, 
varhaiskasvatusjohtaja ( ).

 Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

--- 

Merkittiin,  että (  )  osallistui  kokoukseen § 25 aikana (haastattelu)  ja  poistui
kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 19.00.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2021 ALKAEN

Sivltk § 26
26.4.2021
liite 4

Varhaiskasvatuksen  asiakasmaksut  on  sidottu  indeksiin
varhaiskasvatuksen  asiakasmaksulain  (1503/2016)  16  §:n
perusteella. Indeksitarkistukset tehdään normaalisti kahden vuoden
välein, viimeksi 1.8.2020.

Varhaiskasvatuksen  asiakasmaksulakia  muutetaan
poikkeuksellisesti  jo  1.8.2021  siten,  että  että  asiakasmaksuja
alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31
prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten,
että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen
50:n  sijaan)  nuorimman  lapsen  laskennallisesta  kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen  maksusta.  Maksujen  perusteena  oleva
maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia).

Varhaiskasvatuksesta  perittävä  enimmäismaksu  on  ensimmäisen
lapsen  osalta  edelleen  288  euroa  kuukaudessa  ja  alin  perittävä
maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2021
alkaen  enintään  40  prosenttia  nuorimman  lapsen  maksusta  eli
enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20
prosenttia nuorimman lapsen maksusta

Yli  kuusihenkisen  perheen  tulorajaa  korotetaan  kustakin
seuraavasta lapsesta 189 euroa (1.8.2021 alkaen).

Tulorajat ja maksuprosentit

Perheen
henkilö-
määrä

Tuloraja
1.8.2020
euroa/kk

Maksu-
prosentti
1.8.2020 

Tuloraja
1.8.2021
euroa/kk

Maksu-
prosentti
1.8.2021

2 2 136 10,7 % 2 798 10,7 %

3 2 756 10,7 % 3 610 10,7 %

4 3 129 10,7 % 4 099 10,7 %

5 3 502 10,7 % 4 588 10,7 %

6 3 874 10,7 % 5 075 10,7 %

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa,
kuukausimaksu  on  enintään  60  prosenttia  kokoaikaisesta
maksusta.  Varhaiskasvatuksen  kestäessä  keskimäärin  vähintään
35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen  maksu.  Varhaiskasvatuksen  kestäessä
enemmän kuin  20  tuntia,  mutta  alle  35  tuntia  viikoittain,  kunnan
tulee periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Tilapäisesti  annettavasta  varhaiskasvatuksesta  sekä
varhaiskasvatuksen  kerhotoiminnasta  voidaan  edelleen  määrätä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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kunnan päättämä maksu.

Asiakasmaksulailla  säädetään  maksujen  enimmäismäärä.  Kunta
voi  päättää  luottamustoimielimessä  siitä,  että  maksuja  peritään
enimmäismaksuja alhaisempina tai niitä ei peritä lainkaan.

Muutoksen taloudelliset vaikutukset

Kuntaliiton  yleiskirjeen  5/2021  mukaan  ”[m]uutoksen  johdosta
kuntien  maksutuottojen  arvioidaan  alenevan  noin  70  miljoonaa
euroa  vuoden  2019  asiakasmaksutuottoihin  verrattuna  (26
prosenttia).  Kun  yhdistetään  tulorajojen  noston
varhaiskasvatusmaksutuloja  vähentävä  vaikutus  (-70  milj.  €)  ja
vaikutukset verotuksen ja sosiaaliturvan osalta (+39 milj.  €) sekä
varhaiskasvatuksen  osallistuvien  lasten  määrän  kasvamisen
johdosta  lisääntyvä  järjestämiskustannusten  nousu  (-69  milj.  €),
voidaan arvioida, että muutos heikentää julkista taloutta noin 100
miljoonalla eurolla vuositasolla tarkasteltuna. Tämä kompensoidaan
kunnille  kohdistamalla  aiempaa  suurempi  osa  yhteisöveron
tuotosta.”

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  tarkistaa  varhaiskasvatuksen  asiakasmaksut
liitteen 4 mukaisesti 1.8.2021 alkaen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOULU- JA ASKARTELUTARVIKKEIDEN HANKINTA 2022-2024 (2026)

Sivltk § 27
26.4.2021

Hanselin nykyinen  koulu-  ja  askartelutarvikesopimus  päättyy
31.12.2021.

Hansel  valmistelee  uutta  koulu-  ja  askartelutarvikkeiden
puitejärjestelyä.

Hankinnan kohteena ovat  yleisimmin päiväkodeissa,  kouluissa ja
esim.  palvelutaloissa  käytettävät  koulu-,  kuvataide-  ja
askartelutarvikkeet.

Tulevan yhteishankinnan kautta tulee olemaan mahdollista hankkia
laaja  valikoima  hankinnan  kohteena  olevia  tuotteita  mm.
seuraavista tuoteryhmistä:

1. koulutarvikkeet: vihkot,  kynät,  kumit,  teroittimet,  viivaimet,
kopiopaperit, kansiot, nitojat, kirjamuovit jne.

2. kuvataidetarvikkeet: siveltimet,  maalit  ja  maalaustarvikkeet,
piirustus- ja maalauspaperit, värikynät, liidut jne. sekä

3. askartelutarvikkeet: askartelupaperit  ja  -kartongit,
askartelumateriaalit,  sakset,  liimat,  savet,  askartelumassat,
helmet, kankaat, langat, ompelutarvikkeet jne.

Yhteishankinta  tulee  sisältämään  hankinnan  kohteena  olevat
tuotteet sekä niiden tilaamiseen ja toimittamiseen liittyvät palvelut. 

Sopimuskausi

Hanselin  tavoitteena  on,  että  sopimus  on  ennakkoon  liittyneiden
asiakkaidemme  hyödynnettävissä  viimeistään  tammikuusta  2022
alkaen.

Sopimuskausi tulee olemaan 2 vuotta,  jota on mahdollista jatkaa
enintään kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella. 

Puitejärjestelyn  yhteenvedossa  sopimuskaudeksi  on  ilmoitettu
25.1.2022-24.1.2024(2026).

Liittyminen puitejärjestelyyn

Puitejärjestelyyn liitytään viimeistään 31.5.2021. Sopimusta voivat
hyödyntää  vain  ennen  hankintailmoituksen  julkaisua  liittyneet
asiakkaat. 

Liittymisen  yhteydessä  arvioidaan  hankintojen  kokonaisarvo
sopimuskaudella (optiovuodet mukaan lukien eli  yhteensä neljältä
vuodelta).  Tietoa  edellytetään  nykyisin  kaikissa  julkisissa
hankintailmoituksissa.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta 

1. päättää,  että  Kivijärven  sivistysosasto  sitoutuu  liittymään
Hanselin  kilpailuttamaan  koulu-  ja  askartelutarvikkeiden
puitesopimukseen  sopimuskaudelle 2022-2024(2026) sekä

2. oikeuttaa sivistysjohtajan allekirjoittamaan puitesopimuksen
liittymistä koskevan sitoumuksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 28
26.4.2021

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, 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 § 29
26.4.2021

• Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymä,
valtuusto, 12.3.2021, pöytäkirja

• Visma,  hankittu  Wilma  varhaiskasvatuksen  viestintä,
13.3.2021 

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
25.3.2021, pöytäkirja

• Oppilashaku  Viitasalo-opistoon  14.5.2021  mennessä
(hakuilmoitus mm. kotisivuilla)

• Opetus- ja kulttuuriministeriö, VN/5178/2021-OKM-1, päätös
oppivelvollisuuden  suorittamisen  tarkistuspäivästä
(27.8.2021),  29.3.2021

• THL/TEAviisari, kulttuuri kunnan toiminnassa 2021 -kyselyn
vastaukset

• OivaTyö Oy, puitesopimus henkilöstönvuokrauksesta

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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MUUT ASIAT

Sivltk § 30
26.4.2021

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


