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KOKOUSAIKA Tiistai 30.8.2022  klo 17.30 – 19.59

KOKOUSPAIKKA Tainionmäen koulu, Taineri (ruokasali)

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

x  Leppänen Klaus, pj Kotilainen Ilari, varajäsen

x  Sepponen Leena, 1. vpj Salmi-Lampila Elina, varajäsen

-  Kainulainen Nelli, 2. vpj x Kainulainen Minna, varajäsen

-  Kemppainen Hannele, jäsen x Karstinen Orvokki, varajäsen

x  Kotilainen Niina, jäsen Hakkarainen Olavi, varajäsen

x  Minkkinen Timo, jäsen Näsi Heikki, varajäsen

-  Nenye Niko, jäsen - Männikkö Ulla, varajäsen

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja, esittelijä-pöytäkirjanpitäjä

x Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja, - § 46, - klo 19.25

x Sarén Riitta, kunnanhallituksen edustaja, saap. klo 17.48, § 44 -

- Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja

- Hälikkä Nitta, nuorisovaltuuston edustaja

x ( )i, rehtori, asiantuntija  

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 42

ASIAT § 44 -54

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 43

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Klaus Leppänen Pirkko Oinonen     

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

Tarkastusaika

Tainionmäen koulu 30.8.2022
Allekirjoitukset

Leena Sepponen Minna Kainulainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Koulutoimistossa 6.9.2022 ja kotisivuilla 2.9.2022 lähtien

Virka-asema Allekirjoitus 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 42
30.8.2022

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
26.8.2022.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 43
30.8.2022

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  Leena  Sepponen  ja  Minna
Kainulainen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN VALINTA

Sivltk § 44
30.8.2022

Varhaiskasvatuksen  opettaja  (varhaiskasvatusjohtaja)  on
irtisanoutunut 11.8.2022 lähtien.

Varhaiskasvatuksen opettajan virka, johon kuuluu varhaiskasvatus
ja pedagoginen johtaminen, on ollut  haettavana työvoimahallinnon
ja kunnan kotisivuilla 22.7.-5.8.2022.

Määräaikaan mennessä on saapunut yksi (1) hakemus. Hakijalla ei
ollut tarvittavaa kelpoisuutta. 

Varhaiskasvatuslaki  sallii  tilapäisen  poikkeamisen
kelpoisuusvaatimuksista  (§  33): ”Jos  varhaiskasvatuksessa
toimivan  26–32  §:ssä  säädetyn  henkilöstön  tehtävään  ei  saada
henkilöä,  jolla  on  säädetty  kelpoisuus,  tehtävään  voidaan  ottaa
enintään  vuoden  ajaksi  kerrallaan  henkilö,  jolla  suoritettujen
opintojen  perusteella  on  riittävät  edellytykset  ja  tehtävän
edellyttämä taito tehtävän hoitamiseen.”

 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Varhaiskasvatuksen opettajaksi valitaan määräaikaisesti 1.9.2022-
31.8.2023   tehtävää  ainoana  hakenut  varhaiskasvatuksen
lastenhoitaja  (  ).  (  )  on  yli  viiden  vuoden  kokemus  Kivijärven
varhaiskasvatustehtävistä ja hän toimii mm. Titanian pääkäyttäjänä.

Palkkaus määräytyy OVTESin mukaan (osio G, 4 50 00 04 4).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- - - 

Merkittiin,  että kunnanhallituksen edustaja Riitta Sarén saapui kokoukseen
tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.48.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTTAMINEN

Sivltk § 45
30.8.2022
Liite 10

Opetushallitus  on  muuttanut  perusopetuksen  opetusuunnitelman
2014  perusteita  10.2.2020  annetulla  määräyksellä  Oppilaan
oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa.

Opetushallitus  on  31.12.2020  antanut  uudet  kriteerit
perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa oppiaineissa. Ne on otettu
käyttöön 1.8.2021.

Opetusuunnitelman  2014  perusteiden  muutos  vaatii  lisäyksiä  ja
muutoksia  paikallisiin  opetussuunnitelmiin,  erityisesti  lukuun  6
Oppimisen arviointi. Työ aloitettiin Kivijärvellä aikataulun mukaisesti
keväällä 2021.

Uudistuksessa on muutettu  tai  täydennetty  paikalliseen Kivijärven
opetussuunnitelmaan

• yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta,

• arvioinnista tiedottamisen muodot,

• käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet,

• valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan, miten opetuksen
järjestäjä niitä tarjoaa,

• opinnoissa  etenemisen,  vuosiluokalta  siirtymisen  ja
vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt sekä

• sanallisen  arvion  ja  numeroarvosanan  antaminen
todistuksissa  eri  oppiaineissa  sekä  käyttäytymisen
arvioinnissa.

Rehtorin/  koulun   esitys  

Tällä  hetkellä  uusittu  luku  6  Oppilaan  oppimisen  ja  osaamisen
arviointi  perusopetuksessa  ei  ole  nähtävillä  julkisesti.  Siinä  on
paikallisesti kirjattu seuraavat asiat:

Luku 6.5 Käyttäytymisen arviointi

Vuosiluokilla 1-3 käyttäytymisen arviointi on sanallinen

Vuosiluokilla 4-9 käyttäytyminen arvioidaan numerolla.

Luku 6.6.1 Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Perusopetuslaki  ja  -asetus  sekä  perusopetuksen
opetussuunnitelman  perusteet  edellyttävät,  että  oppilaan
suoriutumista  arvoidaan  suhteessa  asetettuihin  tavoitteisiin  sekä
toisiin oppilaisiin. Oppiminen ja sen edistymisen arviointi kiinnittyvät
ennalta asetettuihin tavoitteisiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Oppilas  on  aktiivinen  toimija  tavoitteiden  asettamisessa  ja
arvioimisessa  yhdessä  opettajan  kanssa:  keskustellaan  mitä  ja
miten  opiskellaan,  millaisia  tavoitteita  oppilailla  on  ja  mitä  pitäisi
vielä  oppia.  Tavoitteena  on  myös  oppilaiden  itse-  ja
vertaisarviointitaitojen  kehittäminen  sekä  palautteen  antaminen  ja
saaminen. Huoltajan osallisuus on tärkeää.

Perusopetuksen  opetussuunnitelmassa  määritellään  kuudennen
vuosiluokan  sekä  päättöarvioinnin  kriteerit  kaikkia  opettajia  ja
kouluja  velvoittaviksi  normeiksi.  Kriteeriperusteisessa  arvioinnissa
henkilön suoritusta arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin suoritus
vastaa ennalta määriteltyjä kriteereitä.

Mikäli  oppilas  ei  saavuta  oppilaineen  oppimäärää,  varoitus
oppiaineen  oppimäärän  hylkäämisestä  (tai  numeerisesti
arvosanasta neljä)  tai  mahdollisesta vuosiluokalle  jättämisestä on
annettava hyvissä ajoin. Oppilasta ja huoltajaa on kuultava  asiassa
ja  oppilaalla  on  oltava  mahdollisuus  täydentää  opintojaan  sekä
näyttää  osaamistaan  monipuolisesti  ja  hyväksytysti  hyvissä  ajoin
ennen lukuvuoden päättymistä.

Arviointikeskustelu

Arviointikeskustelu  käydään  vuosiluokalla  1  ennen  joulua.
Vuosiluokilla  2,  6  ja  9  nivelvaiheen  arviointikeskustelu  käydään
kevätlukukaudella.  Arviointikeskustelussa  ovat  lästä  oppilas,
luokanopettaja / luokanvalvoja ja huoltaja.

Luku 6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Kivijärvellä oppilas voi edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan
oman  opinto-ohjelmansa  mukaan  (vuosiluokkiin  sitomaton
opiskelu).  Päätös  erityisistä  opetusjärjestelyistä  voidaan  tehdä
määräaikaisena.

Oppilas luetaan yhdeksännen vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän
suorittaa  perusopetuksen  koko  oppimäärän  ja  saa
päättötodistuksen  tai  hänen  oppivelvollisuusikänsä  täyttyy  ja  hän
eroaa koulusta.

Luku 6.11.1 Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vuosiluokat 1-6

Vuosiluokilla  1-3  käytetään  lukuvuosiarvioinnissa  sanallista
arviointia.

Vuosiluokilla  4-9  käytetään  lukuvuosiarvioinnissa  numeroarviointia
ja tarvittaessa sanallista arviointia.

Arviointi  toteutetaan  valtakunnallisen  perusopetuksen
opetussuunnitelman  perusteiden  mukaisesti.  Arviointi  on

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

30.08.2022 72

monipuolista sekä oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa.

Oppilaat  ja  huoltajat  saavat  palautetta  ja  tietoa  oppimisesta  ja
tavoitteiden  saavuttamisesta  koko  lukuvuoden  ajan.
Lukuvuosiarvioinnissa  arvioidaan,  miten  oppilas  on  saavuttanut
oppiainekohtaiset tavoitteet lukuvuoden aikana.

Vuosiluokat 7-9

Vuosiluokilla  7-8  käytetään  numeroarviointia.  Arviointi  toteutetaan
valtakunnallisen  perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteiden
mukaisesti.  Oppimisen  arviointi  on  monipuolista  sekä  oppilaita
ohjaavaa ja kannustavaa.

Lukuvuositodistuksessa merkitään arvosana siitä, miten oppilas on
saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana.

Vuosiluokalla  9  käytetään  numeroarviointia.  Arviointi  toteutetaan
valtakunnallisen  perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteiden
mukaisesti.  Oppimisen  arviointi  on  monipuolista  sekä  oppilaita
ohjaavaa ja kannustavaa.

Päättöarvioinnin tehtävä on määritellä, miten oppilas on opiskelun
päättyessä  saavuttanut  oppiaineen  oppimäärän  tavoitteet.
Arvioinnin  tuloksena  annettava  numeroarvosana  kuvaa  oppilaan
suoriutumisen  tasoa  suhteessa  kunkin  oppiaineen  oppimäärän
tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.

Yhdeksänsien  luokkien  oppilaille  annetaan  perusopetuksen
päättötodistus.

Arviointi  perustuu  valtakunnallisesti  määriteltyihin  perusopetuksen
päättöarvioinnin kriteereihin.

Luku 6.11.2 Lukuvuositodistus

Kivijärvellä  lukuvuositodistuksen  liitteenä  voidaan  antaa  todistus
osallistumisesta  esimerkiksi  oppilaskunnan,  lasten  parlamentin,
nuorten parlamentin tai nuorisovaltuuston toimintaan.

Lisäksi  voidaan antaa liitteena todistus esimerkiksi  stipendistä tai
lukudiplomista.

Luku  6.  Oppilaan  oppimisen  ja  osaamisen  arviointi
perusopetuksessa

Opetussuunnitelman  luvusta  6.1  siirretään  uuteen  lukuun  6
seuraava teksti: 

Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointikulttuuria. Huoltajien
kanssa  keskustellaan  koulutyön  tavoitteista  ja  koulun
arviointikäytänteistä.  Oppilaan  opintojen  edistymisestä  sekä
oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein
tietoa oppilaalle itselleen ja huoltajalle. Oppilaalla ja huoltajalla on

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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oikeus  saada  tietoa  arviointiperusteista  ja  niiden  soveltamisesta
oppilaan  arviointiin.  Opettajan,  oppilaan  ja  huoltajan  yhteiset
keskustelut  edistävät  keskinäistä  luottamusta  ja  välittävät  tietoa
oppilaan tilanteesta. Tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajien kanssa
tehtävä yhteistyö on erityisen tärkeää.

Liitteenä  10  on  käyttäytymisen  arviointi  Tainionmäen  koululla/
arvosanakuvailut.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  perusopetuksen  opetussuunnitelman
perusteiden muutokset.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TAINIONMÄEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2022-2023

Sivltk § 46
30.8.2022
Liite 11

Perusopetusasetuksen  9  §:n  1.  mom.  mukaan  opetuksen
järjestäjän  tulee  laatia  lukuvuosittain  opetussuunnitelmaan
perustuva  suunnitelma,  jossa  määrätään  opetuksen  yleisestä
järjestämisestä,  opetustunneista  ja  opetuksen  yhteydessä
järjestettävästä  muusta  toiminnasta  sekä  työajoista,  koulun
ulkopuolella  annettavasta  opetuksesta  sekä  muista  tarpeellisista
opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

Koulun lukuvuosisuunnitelma käsitellään lautakunnassa vuosittain
uuden  lukuvuoden  alkaessa  ja  se  on  hyväksytty  opettajan
kokouksessa 23.8.2022.

Lukuvuosisuunnitelma  on  kokonaisuudessaan  nähtävänä
kokouksessa.

Rehtorin esitys

Rehtori on esittänyt, että sivistyslautakunta hyväksyy Tainionmäen
koulun vuosisuunnitelman lukuvuodeksi 2022–2023.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  Tainionmäen  koulun
vuosisuunnitelman liitteineen lukuvuodeksi 2022–2023. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - - 

Merkittiin,  että  kunnanhallituksen  puheenjohtaja  Erkki  Leppänen  poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.25.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TÄYTTÖLUPA / KURAATTORIN TOIMI

Sivltk § 47
30.8.2022

Psykologi-  ja  kuraattoripalveluilla  tarkoitetaan  oppilas-  ja
opiskelijahuoltolain  (OHL)  7.  pykälän  mukaan  opiskeluhuollon
psykologin  ja  kuraattorin  antamaa  opiskelun  ja  koulunkäynnin
tukea- ja ohjausta, joilla

• edistetään  koulu-  ja  opiskeluyhteisön  hyvinvointia  sekä
yhteistyötä  opiskelijoiden  perheiden  ja  muiden  läheisten
kanssa sekä

• tuetaan  opiskelijoiden  oppimista  ja  hyvinvointia  sekä
sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Jokaisen  oppilaitoksen  käytettävissä  on  oltava
kelpoisuusvaatimukset  täyttävän  opiskeluhuollon  vastaavan
kuraattorin palveluja sekä psykologin palveluja (OHL § 28).

Kivijärvi,  Kannonkoski  ja  Kyyjärvi  ovat  aiemmin  ostaneet
kuraattoripalveluja Karstulan kunnalta 2019 saakka, jonka jälkeen
Karstula  irtautui  sopimuksesta 1.1.2020 alkaen.  Koska Kivijärven
Kannonkosken  ja  Kyyjärven  kunnat  jäivät  ilman  lakisääteisiä
kuraattoripalveluita,  ko.  kunnat  päätyivät  järjestämään
kuraattoripalvelut  yhdessä  siten,  että  Kivijärven  kunta  palkkasi
11.5.2020  ja  naapurikunnat  ovat  ostaneet  palvelun  Kivijärveltä.
Kuraattori toimi myös vastaavana kuraattorina.

Kyseinen henkilö on irtisanoutunut 1.9.2022 lähtien.

Kuntien  sivistysjohtajat  –  samoin  Kivijärven  rehtori  -  ovat
yksimielisiä siitä, että paikka on laitettava haettavaksi. Kyseessä on
lakisääteisen  palvelun  järjestäminen.  Vaikka  tehtävä  siirtyy
hyvinvointialueelle,  ei  se  siirrossa  lakkaa,  joten  on  vakinainen
tehtävä  luonteeltaan.  Vallitsevassa  henkilöstötilanteessa  jokainen
siirtyvä  oppilashuollon  työntekijä  on  tarpeen  palvelujen
turvaamiseksi tulevalla hyvinvointialueella. 

Mikäli henkilö saadaan rekrytoitua, palvelun myynti Kannonkoskelle
ja Kyyjärvelle jatkuu 31.12.2022 asti.

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  pyytää  kunnanhallitukselta  täyttölupaa  palkata
kuraattori.

 
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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OPINTOSTIPENDIT 2022

Sivltk § 48
30.8.2022

Kunnan opintostipendit on ilmoitettu haettavaksi kunnan kotisivuilla
ja facebookissa Kivijärvi-ryhmässä.

Määräaikana saapui neljä (4) hakemusta.

Kivijärvisten  opiskelijoiden  stipendirahastossa  pääomaa  on
jaettavana 485,43 euroa. 

Lautakunta  myöntää stipendit  16.12.2005  vahvistettujen  stipendi-
rahaston sääntöjen mukaisesti seuraavasti:

• korkeakouluopiskelijat, 
ylempi korkeakoulututkinto                         100 euroa

• ammattikorkeakoulusta valmistuneet    80 euroa

• toisen asteen oppilaitoksissa 
opintonsa päättäneet                                   50 euroa

Stipendirahaston sääntöjen mukaisesti  stipendit voidaan myöntää
ainoastaan niille hakijoille, jotka täyttävät ehdot kivijärveläisyydestä.
Stipendiä  voi  hakea  vain  kerran  koulutustasoa  kohti.  Myönnetyn
stipendin  maksun  ehtona  on  toimitettava  kopio
tutkintotodistuksesta.

Stipendihakemukset ovat nähtävänä kokouksessa.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta myöntää stipendit seuraavasti:

• ( ) 100 e

• ( )   80 e

• ( )   50 e

• ( )   50 e 

Ehtona on, että henkilöt ovat kirjoilla Kivijärvellä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN (VASU) 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

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Sivltk § 49
30.8.2022
Liite 12

loppuun kesän aikana.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi tämän hetkisen valmistelutyön
tilanteen. 

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi  tiedoksi tämän hetkisen valmistelutyön
tilanteen.

- - - - - 

Varhaiskasvatusjohtajan esitys:

Kivijärven varhaiskasvatussuunnitelman päivitykseen on osallistettu
lapset  ja  heidän  vanhempansa  sekä  koko  varhaiskasvatuksen
henkilöstö.  Lapset  ovat  keskustelleet  lasten  kokouksessaan
22.6.2022  mm  siitä,  kuinka  tärkeää  on  olla  eri-ikäisille  lapsille
erilaisia leluja, pelejä ja muuta materiaalia. Tämä liittyy erityisesti
inkluusion periaatteeseen. Henkilöstö on keskustellut muutoksista
ja  mm.  kolmiportainen  tuki  on  heille  tuttu.  Perheille  tarjottiin
verkkokeskustelua foorumiksi keskusteluun 6.7.2022.

Suurin muutos on Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2022
on  lasten  tuen  kolmiportaisuus.  Muissa  luvuissa  muutokset  ovat
vähäisiä.  Kivijärvellä  on  ollut  käytössä  varhaisen  tuen
kolmiportaisuus  jo  useita  vuosia.  Muutoksia  tulee  ainoastaan
hallinnollisen  prosessin  päätöksiin.  Varhaiskasvatusjohtaja  tekee
tehostetusta ja erityisestä tuesta viranhaltijapäätökset. 

Muutokset  löytyvät  Kivijärven  varhaiskasvatussuunnitelmasta
punaisella tekstillä (liite 12).

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hyväksyy  Kivijärven  kunnan  päivitetyn
varhaiskasvatussuunnitelman.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA  

Sivltk § 50
30.8.2022
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.

Toimintasuunnitelman on tehnyt varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta hyväksyy/merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuksen
toimintasuunnitelman.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.- 31.7.2022

Sivltk § 51
30.8.2022

Kunnanvaltuusto  on  hyväksynyt  vuoden  2022 talousarvion  ja
kunnanhallitus  on  antanut  talousarvion  täytäntöönpano-ohjeet
10.1.2022.  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.

Talousarvion toteutuminen tammi-heinäkuulta on pyynnöstä saatu
24.8.2022.  Tasaisen  kertymän  mukainen  toteutumaprosentti
heinäkuun loppuun olisi 58,3 %.

000 300 SIVISTYSOSASTO (vuosikate = käyttötalousmenot - -
tulot)

TA 2022 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 1555080 850205 54,7

ulkoinen+sis 2121640 1131759 53,3

030 sivistyshallinto

TA 2022 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 35440 -5325    -15,0

ulkoinen+sis 36100 -4632    -12,8

031 varhaiskasvatus

TA 2022 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 306370 219080 71,5

ulkoinen+sis 338800 232414 68,6

033 Tainionmäen koulu

TA 2022 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 1023560 544043 53,2

ulkoinen+sis 1497750 776990 51,9

034 muu koulutus

TA 2022 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 13200 3196 24,2

ulkoinen+sis 13620 3441 25,3

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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035 kirjastotoiminta

TA 2022 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 90850 58841 64,8

ulkoinen+sis 114900 73209 63,7

036 kulttuuripalvelut

TA 2022 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 5110 2238 43,8

ulkoinen+sis 5740 2267 39,5

037 vapaa-aikatoimi

TA 2022 Käyttö Käyttö %

ulkoinen 80550 28132 34,9

ulkoinen+sis 114730 48070 41,9

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  merkitsee  talousarvion  toteutuman  1-7/2022
tiedoksi. 

Päätös:

Sivistyslautakunta  merkitsi  talousarvion  toteutuman  1-7/2022
tiedoksi. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SIVISTYSOSASTON VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Sivltk § 52
30.8.2022

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,  varhaiskasvatusjohtajan  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 § 53
30.8.2022

1. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
25.5.2022, pöytäkirja 

2. Saarijärven kaupunki, Viitasalo-opisto, johtokunta 9.6.2022, 
pöytäkirja

3. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, hallitus,
9.6.2022, pöytäkirja 

4. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, 
valtuusto, 10.6.2022, pöytäkirja 

5. Kivijärven kunnanvaltuusto, 20.6.2022 § 15, ero 
sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja sivistyslautakunnan 
uuden jäsenen valinta 

6. Kyyjärven kunnanhallitus, 27.6.2022 § 96, lausuntopyyntö 
sivistyspalveluiden järjestämisestä seutuyhteistyössä, saap. 
4.7.2022, lausunto 30.9.2022 mennessä 

7. Sofita Oy, psykologipalveluiden osto 15.8. - 22.12.2022

8. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 4.7.2022, Ehkäisevä 
päihdetyö – opas kunnille ja hyvinvointialueille 
(https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/144684/URN_I
SBN_978-952-343-825-5.pdf), THL

9. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 11.8.2022, valtionavustushaku 
varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen 
koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022-
2024, haku päättyy 15.9.2022

10.Kinnulan kunta, 12.8.2022, sopimus teknisen työn opettajan 
työpanoksen myymisestä 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/144684/URN_ISBN_978-952-343-825-5.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/144684/URN_ISBN_978-952-343-825-5.pdf


KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

30.08.2022 84

MUUT  ASIAT

Sivltk § 54
30.8.2022

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


