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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 63
21.9.2021

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. 

Kokousmateriaali on toimitettu sähköisesti 17.9.2021.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseks

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 64
21.9.2021

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  Olavi  Hakkarainen  ja  Orvokki
Karstinen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-7/2021

Sivltk § 65
21.9.2021

Kunnanvaltuusto  on  hyväksynyt  vuoden  2021  talousarvion  ja
kunnanhallitus  on  antanut  talousarvion  täytäntöönpano-ohjeet
18.1.2021  §  14.  Ohjeiden  mukaan  talousarvion  toteutumista
seurataan  sekä  taloudellisen  että  toiminnallisen  tuloksen  osalta.
Taloudellisen  tuloksen  seurannalla  tarkoitetaan  toimintayksiköille
budjetoitujen  menojen  ja  tulojen  toteutumisen  seurantaa.
Toiminnallisen  tuloksen  seurannalla  tarkoitetaan  talousarviossa
esitettyjen suoritteiden toteuttamisen seurantaa.

Täytäntöönpano-ohjeiden  mukaan  taloudesta  raportoidaan
hallitukselle tammi-heinäkuun osalta 1.8.2021. Sivistysjohtajan ja -
osaston  on  hyvä  seurata  talousarvion  toteutumista  eli  meno-  ja
tulokehitystä tehtäväkohtaisesti säännöllisemmin.

Tasaisella  kertymällä  kustannusten/käytön  tulisi  olla  heinäkuun
lopussa enintään 58,3 prosenttia. 

000 300 
SIVISTYSOSASTO

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 1528140 880904 57,6

ulkoinen+sis 2117590 1216344 57,4

030 sivistyshallinto

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 57460  64922    113,0

ulkoinen+sis 58980  65605    111,2

031 
varhaiskasvatus

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 268810 171865 63,9

ulkoinen+sis 300380 191483 63,9

033 Tainionmäen 
koulu

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 978430 533753 54,6

ulkoinen+sis 1464670 813990 54,6

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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034 muu 
koulutus

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 29750 1760 5,9

ulkoinen+sis 30330 2098 5,9

035 
kirjastotoiminta

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 90260 53055 58,8

ulkoinen+sis 115670 67864 58,8

036 
kulttuuripalvelut

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 6880 1247 18,1

ulkoinen+sis 7510 1615 18,1

037 vapaa-
aikatoimi

TA 2021 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 96550 54302 56,2

ulkoinen+sis 140050 73690 56,2

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  talousarvion  toteutuman  1-7/2021
tiedoksi. 

 
Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  talousarvion  toteutuman  1-7/2021
tiedoksi. 

 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VARHAISKASVATUKSESTA

Sivltk § 66
21.9.2021
liite 12

lisäksi 
oheismateriaalina 
varhaiskasvatuslaki

Varhaiskasvatuslain § 20 mukaan lapsille ja lapsen vanhemmille on
annettava  mahdollisuus  osallistua  ja  vaikuttaa  lapsensa
varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Varhaiskasvatuksessa on tehty kysely vanhemmille elokuun aikana.

Kyselyssä  on  kuultu  perheitä  /  kysytty  perheiden  mielipiteitä
varhaiskasvatuksen järjestämisestä, mm.

• mitä hyvää Kivijärven varhaiskasvatuksessa on

• mitä parannettavaa on

• millaisia toiveita toiminnasta on (toimintasuunnittelu)

• mielipide: päiväkoti vai ryhmäperhepäivähoitoyksikkö?

Varhaiskasvatusjohtajan tekemä yhteenveto tuloksista on liitteenä
12.  Varhaiskasvatusjohtajan  mukaan  ”perheet  ovat  tyytyväisiä
varhaiskasvatuksen palveluiden järjestämiseen. Päiväkotia pidettiin
parempana vaihtoehtona.”

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset merkitään tiedoksi.

Päätös:

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset merkittiin tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

Sivltk § 67
21.9.2021
liite 13

Varhaiskasvatuksella  tarkoitetaan  lapsen  suunnitelmallista ja
tavoitteellista  kasvatuksen,  opetuksen  ja  hoidon  muodostamaa
kokonaisuutta,  jossa  painottuu  erityisesti  pedagogiikka
(varhaiskasvatuslaki, § 2). 

Varhaiskasvatuslain § 20 mukaan lapsille ja lapsen vanhemmille on
annettava  mahdollisuus  osallistua  ja  vaikuttaa  lapsensa
varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Toimintasuunnitelmaehdotus  on  tehty  varhaiskasvatuksen
henkilökunnan  toimesta  ja  perheiden  toiveita  kuunnellen  sekä
toiminnasta on keskusteltu myös vanhempainillassa 9.9.2021.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy/merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuksen
toimintasuunnitelman.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOYKSIKKÖ NUPPUKUMMUN MUUTTAMINEN 

PÄIVÄKODIKSI

Sivltk § 68
21.9.2021

Ryhmäperhepäivähoitokeskus Nuppukummun status on vaihdellut
päiväkodin  ja  perhepäivähoitoyksikön  välillä  vuosikymmenten
aikana  riippuen  siitä,  onko  toimintaan  saatu  kelpoista  vetäjää.
Aluehallintovirasto  on  1.2.2021  antanut  Kivijärven  kunnalle
huomautuksen lapsiryhmän enimmäiskoon ylittämisestä. 

Koska Nuppukumpu on vuorohoitoyksikkö, toiminnan järjestäminen
ja työvuorosuunnittelu ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon takia on ollut
hyvin haastavaa lapsimitoitus huomioonottaen. Yksikössä on  ollut
tilanteita,  jossa  kelpoisten kasvattajien  lukumäärä  on  ollut  liian
vähäinen  lapsilukumäärään  nähden.  Avin  ohjeistuksen  mukaan
oppisopimussuhteisia  ei  lasketa  mitoitukseen.  Tilanteissa
henkilöstö  on  venynyt  pitempiin  työvuoroihin  ja  siitä  on  syntynyt
ylitöitä (ylimääräistä vapaata). 

Kuntalain § 8 mukaan kunta voi päättää järjestettävien palvelujen
tuottamistavasta  ja  siten  varhaiskasvatuspalvelut  on  järjestetty
kuntalain ja varhaiskasvatuslain mukaisesti.

Varhaiskasvatuslain  §  5  mukaan  kunnan  on  järjestettävä
varhaiskasvatusta  siinä  laajuudessa  ja  sellaisin  toimintamuodoin
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. 

Sivistysosastolla  on  selvitelty  keväästä  lähtien  eri  vaihtoehtoja
toimintamuodoille  ja  mahdollisille  lisätiloille.  Taloudellisista  ja
toiminnallisista lähtökohdista ollaan nyt pikemminkin keskittämässä
kuin hajauttamassa toimintaa, mikä saavutetaan nykyisten tilojen ja
toimintamuodon muuttamisella päiväkodiksi. Perhepäivähoito säilyy
ennallaan.

Kokoaikaisen,  vakinaisen  varhaiskasvatusjohtajan/-opettajan
rekrytointi on aloitettu keväällä ja virka on saatu täytettyä 1.8.2021
lähtien, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen pedagogisen johtamisen,
esimiestyön  ja  varhaiskasvatuksen  kehittämisen  ja  täyttää
varhaiskasvatuslain  §  25-26  vaatimukset.  Mikäli  toimintamuoto
muutetaan  päiväkodiksi,  päiväkodin  toiminnasta  vastaa
varhaiskasvatusjohtaja.

Ryhmäperhepäivähoitokodissa lapsiryhmän enimmäiskoko on ollut
12 lasta, neljä (4) lasta per kasvattaja. Päiväkodissa lapsimitoitus
saa olla maksimissaan seitsemän (7)  lasta per kasvattaja. Tilaan
sopii maksimissaan 18 lasta.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Varhaiskasvatusjohtajan esitys:

Koska Nuppukumpu täyttää kaikki edellytykset päiväkodiksi, esitän
sen  muuttamista  ryhmäperhepäiväkodista  päiväkodiksi
mahdollisimman pian. Henkilöstö on toiminut päiväkodin nimikkeillä
yli  kaksi  vuotta.  Tilojen  puolesta  nykyiset  tilat  ovat  riittävät.
Lapsimitoitus  kasvaa  muutoksen  myötä  kuuteen  per  kasvattaja,
joka  on  riittävä  nykyiselle  lapsilukumäärälle.  Työvuorojen
suunnittelu helpottuu ja ylityöt poistuvat. Henkilöstön työn kuormitus
vähenee.  Suunnitelmallinen  ja  laadukas  varhaiskasvatus  jatkuu
entiseen tapaan.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Ryhmäperhepäivähoitoyksikkö  Nuppukumpu  muutetaan
päiväkodiksi.

Perustelut:

• riittävä  henkilöstö,  henkilöstöllä  riittävä  koulutustaso,
varhaiskasvatuksessa nyt myös pedagogista osaamista

• lapsimitoitus  kasvaa  muutoksen  myötä  maksimissaan  6-7
(pääsääntöisesti 6, satunnaisesti 7) per kasvattaja

• nykyinen  tila  riittää  18  lapselle  eikä  tilaan  tarvitse  tehdä
muutoksia

• työvuorosuunnittelu helpottuu, ylityöt vähenevät

• perheet muutoksen kannalla tehdyn kyselyn mukaan

• varhaiskasvatuksen sisältöön 

• ei tule muutoksia

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA 

TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

Sivltk § 69
21.9.2021

Äänekosken  ammatillisen  koulutuksen  kuntayhtymässä
valmistellaan vuosien 2022-2024 toiminta-  ja  taloussuunnitelmaa.
Jäsenkuntilta  pyydetään  esityksiä  ja  kannanottoja  toiminta-  ja
taloussuunnitelmassa  huomioon  otettavista  seikoista  30.9.2021
mennessä.

Kuntayhtymän perusopimuksen § 20 mukaan ”[t]aloussuunnitelmaa
valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus
esitysten  tekemiseen  kuntayhtymän  toiminnan  kehittämiseksi  ja
sopeuttamiseksi  jäsenkuntien  toiminnallisiin  tavoitteisiin  ja
taloudellisiin mahdollisuuksiin”. 

Taustaa kuntayhtymästä

Kuntayhtymän  tehtävänä  on  perussopimuksen  mukaan  järjestää
jäsenkuntien  puolesta  ammatillisesta  koulutuksesta  annetussa
lainsäädännössä  säädettyä  opetusta  ja  muuta  toimintaa.
Kuntayhtymä ylläpitää Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistoa eli
POKEA (§ 3).

Kuntayhtymän  jäsenkunnat  ovat  Kannonkoski,  Karstula,  Kinnula,
Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Multia, Pihtiudas, Saarijärvi,
Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski (§ 2).

Peruspääoma ja Kivijärven jäsenkuntaosuus (§ 18):

KUNTA Peruspääoma Osuus, %
Kivijärvi 70 569,05 1,99
Yhteensä 3 543 576,04 100,00

Kuntayhtymä  järjestää  ammatillista  peruskoulutusta  ja
lisäkoulutusta,  oppisopimuskoulutusta,  työvoimakoulutusta  ja
maksullista  palvelutoimintaa.  1.8.2022  otetaan  käyttöön  uusi
tutkintokoulutukseen  valmentava  koulutus  TUVA,  jonka  aikana
opiskelelija voi mm. tutustua muuhun toisen asteen koulutukseen ja
saa ohjausta jatko-opintoihin ja uravalintaan. Yhtymällä on oikeus
myöntää  tutkintoja  ja  antaa  tutkintokoulutusta  63  tutkintoon
(humanistiset  ja  taidealat,  kauppa,  hallinto  ja  oikeustieteet,
luonnontieteet,  ICT,  tekniikka,  maa-  ja  metsätalous,  terveys  ja
hyvinvointi ja palvelualat).

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kuntayhtymän strategia

Kuntayhtymän strategiaa referoiden

• perustehtävä/toiminta-ajatus on ”ammattitaidolla hyvinvointia
seudun parhaaksi”;  seudun kehityksen ja elinvoimaisuuden
kannalta  on  tärkeää,  että  työpaikat  säilyvät  alueella,
työelämä saa osaavaa työvoimaa sekä opiskelijat osaamista
ja ammatillista koulutusta

• peruskoulun  ja  ammatillisen  koulun  nivelvaiheen
kehittäminen, toimivat opiskelijapalvelut,  hyvät yhteistyö- ja
työelämäsuhteet ovat keinoja koko ikäluokan koulutuksessa

• muutokset  hallitaan,  oli  kyse  oppivelvollisuuslain
uudistuksesta,  varautumisesta  koronaepidemian
jatkumiseen tai digitalisaation etenemiseen

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Kivijärven  kunta  toteaa  lausuntonaan,  että  kuntayhtymän
strategiset linjaukset ovat oikeasuuntaisia ja ajantasaisia. Kunnalla
ei  ole  erityisiä  yhtymän  toimintaan  ja  talouteen  liittyviä
kehittämisesityksiä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJOIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 70
21.9.2021

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,  rehtorin  ja  varhaiskasvatusjohtajan  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 § 71
21.9.2021

1. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, esitys-
ja  kannanottopyyntö  vuosien  2022-2024  toiminta-  ja
taloussuunnitelmaa varten (käsittely § 69)

2. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
26.8.2021, pöytäkirja

3. Kunnanhallitus, 6.9.2021, § 151, vuoden 2022 talousarvio ja
talous-  ja  toimintasuunnitelma  vuosille  2023-2024,
laadintaohjeet, ote 

4. Vastaavan  kuraattorin  palvelun  myynti  Karstulaan  1.9.-
30.11.2021.

5. Hämeenlinnan  hallinto-oikeus,  14.9.2021,
21561/03.04.04.04.10/2021, lausuntopyyntö 

6. Arkiseikkaulu-kampanja  Nuppukummussa  (Liikkuva
varhaiskasvatus ja Liikkuva perhe -ohjelmien kampanja)

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 § 72
21.9.2021

Psykologitilanne.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


	Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan taloudesta raportoidaan hallitukselle tammi-heinäkuun osalta 1.8.2021. Sivistysjohtajan ja -osaston on hyvä seurata talousarvion toteutumista eli meno- ja tulokehitystä tehtäväkohtaisesti säännöllisemmin.

