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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 34
7.6.2022

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
3.6.2022.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 35
7.6.2022

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  Olavi  Hakkarainen  ja  Minna
Kainulainen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VARHAISKASVATUSTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Sivltk § 36
7.6.2022

kokouksessa 
oheismateriaalina
varhaiskasvatuksen 
lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksesta  vastaa opetus-  ja  kulttuuriministeriö.
Ministeriön kotisivulta  https://okm.fi/varhaiskasvatuslait löytyy linkit
lainsäädäntöön.

Varhaiskasvatuslaki (540/2018)   muutossäädöksineen  

Varhaiskasvatuslaissa  säädetään  lapsen  oikeudesta
varhaiskasvatukseen,  varhaiskasvatuksen  järjestämisestä  ja
tuottamisesta  sekä  varhaiskasvatuksen  tietovarannosta.  Lakia
sovelletaan kunnan,  kuntayhtymän ja  yksityisen palveluntuottajan
järjestämään  tai  tuottamaan  päiväkotitoimintaan  ja
perhepäivähoitoon. 

Varhaiskasvatuslaki  tuli  voimaan  1.9.2018.  Merkittävimmät
uudistukset  liittyivät  varhaiskasvatuksen  henkilöstöön  ja
varhaiskasvatuksen tiedontuotannon kehittämiseen. 

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018)

Asetus  sisältää  säännökset  päiväkodin  ja  perhepäiväkodin
henkilöstön  mitoituksesta  sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan
kelpoisuuden  tuottavista  opinnoista  sekä  perhepäivähoitajan
kelpoisuudesta varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (772/2018)

Asetuksella  säädetään  varhaiskasvatuksen  yksityisen
palveluntuottajan  ilmoitusmenettelyyn  kuuluvista  ilmoituksen
liitteistä.

Perusopetuslaki (628/1998)

Laissa  säädetään  perus-  ja  esiopetuksen  lisäksi  aamu-  ja
iltapäivätoiminnasta.

Muita varhaiskasvatusta koskevia lakeja

Muita varhaiskasvatusta koskevia lakeja ja asetuksia ovat mm.

• maksuihin,  taloudelliseen  tukeen  ja  palveluihin  liittyvät
säädökset:

laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)

laki  lasten  kotihoidon  ja  yksityisen  hoidon  tuesta
(1128/1996)  [varhaiskasvatuksen  vaihtoehtona
suoritettava taloudellinen tuki]

laki  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  palvelusetelistä
(569/2009)

varhaiskasvatuksessa  voidaan  antaa  palvelun

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

https://okm.fi/varhaiskasvatuslait
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käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä
annetun lain (569/2009) mukainen palveluseteli. (STM)

• varhaiskasvatuksen rahoitukseen liittyvät säädökset:

laki  kunnan  peruspalvelujen  valtionosuudesta
(1704/2009)  [sovelletaan  käyttökustannuksiin
myönnettävään  valtionosuuteen  mm.
perusopetuslaissa  ja  varhaiskasvatuslaissa
määriteltyihin kuntien tehtäviin] (VM)

laki  opetus-  ja  kulttuuritoimen  rahoituksesta
(1705/2009)  ja  valtioneuvoston  asetus  opetus-  ja
kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)  

valtionavustuslaki (688/2001), mm. hankkeet (VM)

• laki  lasten  kanssa  työskentelevien  rikostaustan
selvittämisestä  (504/2002)  [lasten  kanssa  työskentelevät
näyttävät  työnantajalle  tätä  tarkoitusta  varten  pyydetyn
rikosrekisteriotteensa] (OM)

• lastensuojelulaki  (417/2007)  [lapsi-  ja  perhekohtainen
lastensuojelu  ja  ennaltaehkäisevä  lastensuojelu;
viranomaisten velvollisuus  lastensuojelu- ja rikosilmoituksen
tekoon] (STM)

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  tutustuu  varhaiskasvatuslakiin  ja  merkitsee
tiedoksi varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön.

Päätös:

Sivistyslautakunta tutustui varhaiskasvatuslakiin ja merkitsi tiedoksi
varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VARHAISKASVATUSSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN 

Sivltk § 37
7.6.2022

Varhaiskasvatussuunnitelman  perusteet  on  Opetushallituksen
antama  valtakunnallinen  määräys,  jonka  mukaan  paikalliset  ja
lasten  varhaiskasvatussuunnitelmat  laaditaan  ja  varhaiskasvatus
toteutetaan. 

Opetushallitus  määräsi  18.2.2022  uusista  varhaiskasvatus-
suunnitelman  perusteista.  Perusteet  uudistettiin  vastaamaan
varhaiskasvatuslain  muutoksia.  Varhaiskasvatuksen  järjestäjät  ja
yksityiset  palveluntuottajat  päivittävät  omat  paikalliset
varhaiskasvatussuunnitelmansa  kansallisten  perusteiden
mukaisesti ja ne otetaan käyttöön elokuussa 2022. 

Päivitetyissä  perusteissa  määritellään  entistä  tarkemmin
kolmitasoisen tuen mallin mukaan tuen tasot ja muodot sekä se,
miten  tukea  annetaan.  Kolmitasoisen  tuen  mallissa  lapselle
annettavan tuen tasot jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen
tukeen.  Tuen  tarve  arvioidaan  lapsen  yksilölliseen  tuen  tarpeen
perusteella.  Lapselle  tulee  muun  muassa  oikeus
varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämiin  apuvälineisiin  ja
uudistus  näkyy  myös  jokaiselle  lapselle tehtävässä
henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Muita pienempiä muutoksia on tehty mm.  laaja-alaisen osaamisen
osuuteen.

Tukimateriaali  (lapsen  vasuun  liittyvät  mallilomake,  ohjeistus  ja
prosessikuva) on valmisteilla valtakunnallisesti.

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelmatyö  

Kivijärven  varhaiskasvatussuunnitelma  on  hyväksytty
sivistyslautakunnassa 15.12.2020 § 93.

Paikallisen  varhaiskasvatussuunnitelman  päivitystyötä  on  tehty
henkilökunnan  kesken.  Valmistelussa  on  pyritty  huomioimaan
kehittämis- ja muutostarpeita, joita on noussut esiin muun muassa

• pedagogisen arvioinnin myötä
• asiakaspalautteista
• henkilöstön keskusteluissa ja
• muista varhaiskasvatuksen järjestäjän palautekanavista.

Prosessiin  osallistetaan  paitsi  henkilöstöä  myös  palveluiden
käyttäjiä ja heidän huoltajiaan. 

Varhaiskasvatusjohtajan esitys:

Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys on aloitettu ja se saatetaan
loppuun kesän aikana.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi tämän hetkisen valmistelutyön
tilanteen. 

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi  tiedoksi tämän hetkisen valmistelutyön
tilanteen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT

Sivltk § 16
29.3.2022

Vuoden  2022  talousarviossa  on  varattu  varhaiskasvatukseen
henkilöstöresurssia seuraavasti:

1. kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja yksi 
ryhmäavustaja päiväkoti Nuppukummussa

2. kaksi omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa 

3. määrärahavaraus henkilölle, jolle kuuluu aamu- ja 
iltapäivätoiminta 

4. varhaiskasvatusjohtaja/-opettaja, jolle varhaiskasvatus ja 
pedagoginen johtaminen kuuluu sekä

5. toimistosihteeri (15 %), jolle kuuluu varhaiskasvatuksen 
tukipalvelut.

Kohdasta kaksi (2) toinen perhepäivähoitajista ei  ole enää töissä
kesällä  2022  ja  kohdan  kolme  (3)  määrärahoilla  palkatun
oppisopimussuhteisen  työsuhde  päättyy  toukokuun  lopussa.
Suuren  lapsimäärän  vuoksi  em.  henkilöstön  lisäksi  on  tarvittu
tilapäistä työvoimaa mm. lomien aikana. 

Ratkaistavaksi  tulee,  millä  toimintamuodoilla  ja  henkilömäärällä
varhaiskasvatusta jatkossa annetaan. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  nimeää  työryhmän  valmistelemaan
varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ja henkilöstörakennetta. 

Päätös:

Sivistyslautakunta nimesi työryhmään seuraavat:

• ( )
• ( )
• Pirkko Oinonen
• Klaus Leppänen
• Käyttäjien edustajia 

- - - - - 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivltk § 38
7.6.2022

Varhaiskasvatusjohtajan kirje 13.4.2022 toimintakauden 2022-2023
henkilöstöstä:

Kivijärven  varhaiskasvatus  muodostuu  vuoropäiväkoti
Nuppukummusta  (18  lasta)  ja  kahdesta
perhepäivähoitoryhmästä  (4,5  ja  4,5  lasta).  Toinen
perhepäivähoitajista  jää  eläkkeelle  toukokuussa  2022  ja
hänen lapsiryhmänsä siirtyy vuoropäiväkoti Nuppukumpuun
elokuussa  2022.  Vuoropäiväkoti  Nuppukummussa
arvioidaan  olevan  silloin  varhaiskasvatuksessa  19  lasta
sekä lisäksi aamupäivähoidossa 7-8 lasta. Lapsista on alle
3-vuotiaita  yhdeksän,  jotka  lasketaan  kertoimella  1,75.
Vuorohoitoa tarvitaan iltaisin ja viikonloppuisin. 

Vastuullisia  työntekijöitä  on  Nuppukummussa  vain  kolme
eikä  heidän  työaikansa  tule  riittämään  päivittäisenkään
toiminnan  järjestämiseen,  kuten  ei  ole  riittänyt  enää
keväälläkään 2022.

Määräaikaisia työntekijöitä on palkattu satunnaisesti, mutta
yksikkö  tarvitsee  toimiakseen  neljännen  vastuullisen
työntekijän. Vuorohoidon lisäksi tämänkin jälkeen tarvitaan
satunnaisia  sijaisia.  Ehdotan  kolmannen
varhaiskasvatuksen  lastenhoitajan  palkkaamista  1.8.2022
alkaen.

Kivijärven  varhaiskasvatus  pystyy  tarjoamaan  myös
perhepäivähoitoa  jatkossakin.  Vuoropäiväkoti
Nuppukummun  lisäksi  jatkaa  yksi  perhepäivähoitoryhmä,
missä on paikkoja 4,5 lapselle. Perhepäivähoitoryhmään ei
voida sijoittaa lapsia, joilla on epätyypillisiä hoitoaikoja vaan
lasten hoitoajan tulee olla klo 8-16 välillä (KVTES, Liite 12). 

Aamu-  ja  iltapäivätoiminnan  järjestäminen  olisi  luontevaa
koulun  puolella.  Lapset  ovat  6-8-vuotiaita  ja  koulu  pystyy
paremmin tarjoamaan heille ikätasoa vastaavaa toimintaa.
Varhaiskasvatuksen  henkilöstöllä  on  aamuisin  hoidossa
useitakin alle  3-vuotiaita  lapsia ja  koululaiset  voivat  jäädä
vaille tarvitsemaansa ohjausta.

Varhaiskasvatuksessa on työskennellyt kahden perhepäivähoitajan
lisäksi  Nuppukummun  työntekijät  eli  varhaiskasvatusjohtajan/-
opettajan  ja  kahden  lastenhoitajan  lisäksi  ryhmäavustaja  ja
määräaikainen  oppisopimuslainen,  joista  kahta  viimeistä  ei  ole
voinut  laskea  varhaiskasvatuksen/Avin  tulkinnan  mukaan
vastuullisiksi työntekijöiksi,  ”käsipareiksi” kylläkin.  Lisäksi  on tehty
nykyisen toimintakauden aikana  viidelle eri henkilölle tilapäisiä, 1-
15 päivän mittaisia sopimuksia yhteensä noin 35 kpl sekä ostettu
Oivatyöltä satunnaisia päiviä/tunteja pääosin klo 13-16 kestävään
iltapäivätoimintaan,  johon  on  osallistunut  1.-2.  luokkalaisten
koululaisten  lisäksi  esikouluikäisiä  ja  joka  on  ajoittain  vaatinut
kahden henkilön työpanosta. 

Jotta  tilapäisen  henkilöstön  tarve  voidaan  minimoida  ja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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henkilöstövaje  saadaan  paikattua,  on  päätettävä  haetaanko  nyt
varhaiskasvatuksen  lastenhoitajaa  vai  perhepäivähoitajaa  –  vai
molempia.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtäminen takaisin perusopetukseen
ei  ole  perusteltua  vähäisen  ohjaajaresurssin  vuoksi.  Aamu-  ja
iltapäivätoiminnassa  on  mukana  varhaiskasvatukseen  kuuluvat
esikoululaiset  ja  toiminta  on  talousarviossa  varhaiskasvatuksen
alla/vastuulla.

Varhaiskasvatuksen tilannetta on 2.6.2022 käsitelty sivistysosaston
johtoryhmässä, johon on kutsuttu sivistyslautakunnan 29.3.2022 §
16 mukaisesti myös käyttäjien edustus (( )). 

Varhaiskasvatusjohtaja on esittänyt kolmannen varhaiskasvatuksen
lastenhoitajan  palkkaamista  1.8.2022  alkaen  ja  tuonut
keskusteluissa  esille,  että  tarvetta  on  kahden  henkilön
palkkaamiseen.

 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hakee  kunnanhallitukselta  kahta  täyttölupaa
varhaiskasvatukseen  1.8.2022  lähtien.  Tavoitteena   on  palkata
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja perhepäivähoitaja. 

Perustelut:

• päiväkotiin  saadaaan  riittävä  mitoituksen  mukainen
henkilöstö

• päiväkodin  lisäksi  pystytään  tarjoamaan  aiemmassa
laajuudessa myös perhepäivähoitoa

• molempiin tehtäviin on olemassa määräraha

• tavoitteena  on  vähentää  tilapäisen  työvoiman  ja  ylitöiden
tarvetta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- - - - -

Merkittiin,  että  kunnanhallituksen  puheenjohtaja  saapui  kokoukseen
tämän  pykälän  käsittelyn  aikana  klo  18.06  ja  varhaiskasvatusjohtaja
poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.32.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VUODEN NUOREN VALINTA

Sivltk § 27
23.5.2022

Sivltk § 39
7.6.2022

Kunnanhallitus  hyväksyi  26.4.2004  §  118  juhlatoimikunnan
esityksen  siitä,  että  alle  30-vuotiaista  syntyperäisistä  tai
kivijärveläistyneistä henkilöistä valitaan Vuoden Nuori, joka on

• merkittävällä tavalla vaikuttanut omalla esiintymisellään / 
toiminnallaan / aktiivisuudellaan tietyn asian/toiminnan 
myönteiseen kehitykseen Kivijärvellä tai 

• tuonut myönteistä julkisuutta Kivijärvelle tai 
• esimerkillisesti osallistunut yhteisten asioiden hoitamiseen, 

järjestötoimintaan tai muuhun vastaavaan yhteisen hyvän 
luomiseen Kivijärvellä.

Vuoden  Nuori  pyritään  valitsemaan  vuosittain.  Vuoden  Nuori  on
valittu vuosina 2004-2019. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta valitsee Vuoden Nuoren 2022. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valinta tehdään seuraavassa kokouksessa.

- - - - - 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta valitsee Vuoden Nuoren 2022. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Sivltk § 40
7.6.2022

1. Osuuskauppa Keskimaa, Ilo auttaa - 
hyvätekeväisyyslahjoitus, 11.5.2022, nuorisotalon ulkotilojen 
aktiviteetteihin saatu 2 000 e 

2. Kyyjärven kunta, sivistyslautakunta, 18.5.2022 § 50, nuorten 
ohjaus- ja palveluverkoston yhteistyö lähikuntien kanssa, 
päätös

3. Sivistysosaston johtoryhmä, 2.6.2022, muistio

4. Talous ja nuoret TAT, Keski-Suomen Yrityskylä, 3.6.2022, 
lukuvuosiraportti 2021-2022

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu
07.06.2022 64

KIRJASTON KESÄSULKU 7.-19.7.2022

Sivltk § 41
7.6.2022

Sivistysjohtajan esitys:

Kirjasto pidetään kiinni lomien keskittämisestä johtuen kahdeksana
päivänä heinäkuussa eli

• to 7.-pe 8.7.

• ma 11. - ti 12.7.

• to 14.- pe 15.7. ja

• ma 18. - ti 19.7. 

Tavoitteena on saada omatoimikirjasto käyttöön kesäkuun aikana,
joten  sulkuaikana  kirjastoa  voi  käyttää  omatoimisesti.  Tämä
edellyttää  asiakkaalta  sopimuksen  tekoa  kirjaston  kanssa
etukäteen.

Merkitään  tiedoksi  aiemman  sivistyslautakunnan  päätös
omatoimiaukioloajoista. Kirjastoa voi käyttää omatoimisesti:

su, ma, ti, ke, to klo 8-21 sekä
pe, la klo 8-16

Myöhästymismaksuja ei peritä heinäkuussa.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


