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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
18.06.2021

18.06.2021

Arto Tommola

Marjo Heikkinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 18.06.2021.

Johanna Järvensivu
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§ 70
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Todettiin, että muut asiat käsitellään viimeisenä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 71
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 18.6.2021. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana maanantaina 21.6.2021. Tarkistettu pöytäkirja julkaistaan
Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Tommola ja Marjo Heikkinen.
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 56,21.05.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 72, 18.06.2021
§ 72
Alakoulujen rehtorin viran täyttäminen
KNGDno-2021-207
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 21.05.2021, § 56
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Alakoulujen rehtori xxxxxxxxxxx on myönnetty ero virastaan 1.6.2021 alkaen ja
rehtorin virka on parhaillaan haettavana siten, että tehtävä täytetään 1.8.2021 alkaen.
Ennen paikan täyttämistä on avoinna oleva rehtorin virka hoidettava aikavälillä 1.6. -
31.7.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimii alakoulujen rehtorina määräaikaisesti oman
toimensa ohella 31.7.2021 saakka. Koska järjestely toteutetaan oman toimen ohella,
xxxxxxxxxxxxxxx toimii vararehtorina ja kouluvastaavana 31.7.2021 saakka ja
xxxxxxxxxxxxxxx toimii koulukohtaista lisää saavana luokanpettajana Beckerin
koulussa 31.7.2021 saakka.
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun
intressijääviyden perusteella,
mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin
kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä
hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimii alakoulujen
rehtorina oman toimensa ohella (Sivla 25.09.2020 § 80).
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 18.06.2021, § 72
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Alakoulujen rehtorin virka on ollut haettavana 5. - 23.5.2021. Hakuaikana saapui
seitsemän hakemusta, mutta yksi hakijoista perui hakemuksensa. Kuudesta hakijasta
5 täytti kelpoisuusehdot. Hakijoista 4 kutsuttiin haastatteluun ja 2 haastateltavaa
kutsuttiin toiseen haastatteluun. Ensimmäisellä hakukierroksella haastatteluryhmä
koostui sivistys- ja hyvinvointijohtajasta, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan
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puheenjohtajasta sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa
toimivasta kunnanhallituksen edustajasta. Toisella haastattelukierroksella
haastattaluryhmää täydennettiin kunnan henkilöstöpäällikkönä toimivalla
hallintojohtajalla.
Tehtävässä edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen 986/1998 mukaista kelpoissuutta, joka tulee saavuttaa ennen hakuajan
päättymistä. Kelpoisuusehtoina on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen
koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä
opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 25
opintopisteen tai 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon
opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.
Alakoulujen rehtorin tehtävässä edellytetään kelpoisuusehtojen täyttämisen
lisäksi perusopetuksen vahvaa tuntemusta sekä pedagogisen- ja henkilöstöjohtamisen
osaamista. Alakoulukokonaisuuden johtaminen edellyttää nykyaikaista
asiantuntijayhteisön johtamistaitoa sekä yhteistyökykyä ja valmiutta toimia
yhteistyöverkostoissa. Rehtorilta odotetaan olevan kyvykäs johtamaan asiakastyötä
useamman koulun toimintaympäristössä, opetuspuolen talouden tuntemusta sekä
muutosjohtamisen taitoja ja joustavuutta. Eduksi katsotaan kokemus yhteistyöstä
esiopetuksen, koululaisten aamu-/iltapäivähoidon sekä varhaiskasvatuksen kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimittää alakoulujen rehtorin virkaan 2.8.2021
alkaen xxxxxxxxx ja asettaa varasijalle xxxxxxxxx haastatteluryhmän yksimielisen
ehdotuksen perusteella.
Haastatteluryhmä arvioi hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella muodostetun
kokonaisharkinnan tuloksena, että xxxxxxxxx täyttää hakijoista parhaimmin
alakoulujen rehtorin viran hoitamisen edellyttävät vaatimukset. xxxxxxxxx
täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986
/1998 mukaiset kelpoisuusehdot, sillä hänellä on ylempi korkeakoulututkinto,
asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan
tehtävistä sekä 25 opintopisteen yliopiston järjestämät opetushallinnon
opinnot. xxxxxxxxx täyttää myös hakuilmoituksessa edellytetyt muut vaatimukset.
xxxxxxxxx on vahva perusopetuksen tuntemus sekä pedagogisen- ja
henkilöstöjohtamisen osaamista, joka on tullut esille etenkin hänen toimiessaan sekä
kunnallisena että maakunnallisena tutor-opettajana pedagogisen digitalisaation
edistämisen ja kehittämisen alalla. Johtamisosaamisen alalta on myös dokumentoitua
näyttöä raja- ja merivartioston palvelusasiakirjoissa esimiesten, vertaisten ja
johdettavien antamana arviona. Nykyaikaisen asiantuntijayhteisön johtamistaito sekä
yhteistyökyky ja valmius toimia yhteistyöverkostoissa ja useamman koulun
toimintaympäristössä ovat todennettavissa tutor-opettajana toimimisen avulla. Siihen
on kuulunut paikallisen ja maakunnallisen ulottuvuuden lisäksi myös valtakunnallisen
ulottuvuus korkeakoulujen ja opetushallituksen suuntaan. xxxxxxxxx opetuspuolen
talouden tuntemus perustuu kokonaisvaltaiseen toimintaan kyläkoulussa
varsin itsenäisessä opettajaparityössä sekä vahvaan kokemukseen
opetuksen hanketaloudesta. Muutosjohtamisen taidot ja joustavuus on osoitettavissa
käytännössä toiminnassa koronavirusepidemian aikana
opettajayhteisössä pedagogisena asiantuntijana sekä oman
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toimintayksikön lakkauttamisen yhteydessä koulun toisena opettajana. xxxxxxxxx on
myös tehtävässä eduksi luettavaa kokemusta yhteistyöstä esiopetuksen, koululaisten
aamu-/iltapäivätoiminnan sekä varhaiskasvatuksen kanssa.
Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa
valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote.
Virassa käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy OVTES
mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakijat, koulujen henkilöstö, palkanlaskenta
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§ 73
Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävän täyttäminen
KNGDno-2021-92
Valmistelija / lisätiedot:
Henna Forss
henna.forss@kangasniemi.fi
Kangasniemen varhaiskasvatuksessa on ollut haettavana toistaiseksi voimassa oleva
varhaiskasvatuksen opettajan paikka 2.8.2021 alkaen. Hakuaikana 26.5. -
6.6.2021 saapui yhteensä 2 hakemusta. Haastatteluryhmään ovat kuuluneet
varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen opetuksen edustaja, sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan edustus sekä sivistys- ja hyvinvointijohtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään otetaan
2.8.2021 alkaen haastatteluryhmän yksimielisen ehdotuksen perusteella tehtävässä
edellytettävät kelpoisuusehdot täyttävä sosionomi (AMK) Reetta Junni. Tehtävässä
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja tehtävään valitun tulee esittää ennen
tehtävän vastaanottamista voimassa oleva rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama
rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 74
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävän täyttäminen
KNGDno-2021-92
Valmistelija / lisätiedot:
Henna Forss
henna.forss@kangasniemi.fi
Kangasniemen varhaiskasvatuksessa on ollut haettavana toistaiseksi voimassa oleva
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan paikka 2.8.2021 alkaen. Hakuaikana 26.5. -
6.6.2021 saapui yhteensä 2 hakemusta. Haastatteluryhmään ovat kuuluneet
varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen opetuksen edustaja, sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan edustus sekä sivistys- ja hyvinvointijohtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään otetaan
2.8.2021 alkaen haastattateluryhmän yksimielisen ehdotuksen perusteella tehtävässä
edellytettävät kelpoisuusehdot täyttävä Henna Laitinen. Tehtävään valitun on
toimitettava ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden
koeaikaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 75
Koulunkäynninohjaajien tehtävien täyttäminen
KNGDno-2020-610
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Kangasniemen opetustoimessa on ollut haettavana kaksi toistaiseksi voimassa olevaa
osa-aikaisen koulunkäynninohjaajan tehtävää. Hakuaikana 6.6.2021 mennessä saapui
11 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin 4 hakijaa, ja haastatatteluryhmänä toimivat
sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että vakituisiin osa-
aikaisen koulunkäynninohjaajien tehtäviin otetaan 9.8.2021 alkaen xxxxxxxxx ja
xxxxxxxxx. Molemmilla hakijoilla on koulunkäynninohjaajan tehtävän
menestyksellisen hoitamisen edellyttämä koulutus sekä tarvittava työkokemus
koulunkäynninohjaajan tehtävästä. Varasijoille valitaan xxxxxxxxx ja xxxxxxxxx.
Tehtävään valittujen on esitettävä nähtäväksi voimassa oleva rikostaustaote sekä
hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.
Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakijat, palkanlaskenta
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§ 76
Eron myöntäminen luokanopettajan virasta
KNGDno-2021-151
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Luokanopettaja xxxxxxx on imoittanut irtisanoutuvansa luokanopettajan virastaan
1.8.2021 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää xxxxxxxx eron luokanopettajan virasta
1.8.2021 alkaen ja velvoittaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan rekrytoimaan avoimen
viran hoitajaksi luokanopettajan lukuvuoden 2021 - 2022 työajaksi sekä
valmistelemaan viran vakinaisen täyttämisen syyskaudella 2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
xxxxxxxxxx, palkanlaskenta
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§ 77
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Asiakaspäätös:
§ 26 Kohdeavustus / xxxxxxxx, 20.05.2021
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja
alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta
17.05.2021-14.06.2021 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 78
Muut asiat
KNGDno-2021-10
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle tuodaan mahdolliset muut asiat tiedoksi
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Merkitään muut asiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin muut asiat tiedoksi.
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 60,21.05.2021
Kunnanhallitus, § 156,14.06.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 79, 18.06.2021
§ 79
LISÄPYKÄLÄ: Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelyt
KNGDno-2021-197
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 21.05.2021, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Varhaiskasvatuksen johtaja johtaa työssään noin 40 varhaiskasvatuksen ammattilaista
apunaan oman toimensa ohella työskentelevä päiväkodin varajohtaja. Kuluneina
vuosina johtamisresurssi on osoittautunut liian niukaksi sekä suhteessa
henkilöstömäärään että yksiköiden ja alayksiköiden määrään. Näin ollen on
perusteltua esittää, että päiväkodin varajohtajan tehtävän tilalle perustettaisiin oman
toimen ohella hoidettava varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan tehtävä. Kyseisessä
tehtävässä käytetään julkista valtaa, joten tehtävä edellyttää työnantajan ja
työntekijän välistä virkasuhdetta. Näin ollen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tulisi
esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen
apulaisjohtajan viran perustamista.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella
hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista 1.8.2021 alkaen.
Päätös
Henna Forss toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 14.06.2021, § 156
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella
hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista 1.8.2021 alkaen.
Palkka-asiamies on osallistunut asian valmisteluun ja asiaa on
käsitelty pääluottamusmiesten kanssa käydyssä palaverissa. Tehtävä on tarkoitus
täyttää sisäisellä haulla. Erillistä täyttölupaa ei oman toimen ohella hoidettavan
varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamisen johdosta tarvita.
Apulaisjohtajan viran hoidosta TVA-muutos tehtäväkohtaiseen palkkaan on 400,00
euroa kuukaudessa.
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Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityksen oman toimen
ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista 1.8.2021
alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 18.06.2021, § 79
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.76.2021 päättänyt oman toimen ohella
hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamisesta 1.8.2021 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta avaa oman toimen ohella
hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran haettavaksi sisäisesti
aikavälillä 21.6. - 5.7.2021 ja valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään
vaadittavan rekrytointipäätöksen varhaiskasvatusjohtajan esityksen pohjalta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 80
LISÄPYKÄLÄ: Esiopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävän täyttäminen
KNGDno-2020-610
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Esiopetuksen päätoimisen tuntiopettajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä on tullut
avoimeksi tehtävän edellisen hoitajan irtisanouduttua. Hakukaikana 31.5. -
14.6.2021 on saapui 2 hakemusta.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Päätoimisen esiluokanopettajan tehtävään ei tullut hakuaikana hakemuksia
kelpoisuusehdot täyttäviltä hakijoilta. Näin ollen tehtävä on perusteltua täyttää
määräaikaisesti lukuvuoden 2021 - 2022 työajaksi ja avata uudelleen vakituista
täyttämistä varten lukuvuoden 2021 - 2022 työaikana. Haastatteluryhmä arvioi
yksimielisesti, että on perusteltua ottaa tehtävää hakenut kasvatustieteen kanditaatti
Katju Pralea hoitamaan tehtävää määräaikaisesti ajalle 9.8.2021 - 4.6.2022. Tehtävään
määräajaksi valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen
rikosrekisteriote sekä todistus terveydentilastaan. Koeaika tehtävässä on neljä
kuukautta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 81
LISÄPYKÄLÄ: Varhaiskasvatuksen ryhmäperhepäivähoitajan tehtävän täyttäminen
KNGDno-2021-92
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Varhaiskasvatuksessa on ollut haettavana aikavälillä 26.5. - 6.6.2021 toistaiseksi
voimassa oleva 2.8.2021 alkaen täytettävä ryhmäperhepäivähoitajan tehtävä.
Hakuaikana saapui 3 hakemusta. Haastatteluryhmään kuuluivat
varhaiskasvatusjohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan jäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Ryhmäperhepäivähoitajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään otetaan 2.8.2021
alkaen haastatteluryhmän yksimielisen ehdotuksen perusteella Susanna
Manninen. Tehtävään valitun on toimitettava ennen tehtävän vastaanottamista
nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä
rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä käytetään
kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 82
LISÄPYKÄLÄ: Päiväkodin lapsiryhmän sijoittaminen 1.8.2021 - 31.7.2022
KNGDno-2021-560
Valmistelija / lisätiedot:
Henna Forss
henna.forss@kangasniemi.fi
Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö edellyttää lapsien ja hoitajien määrän
suhteuttamista siten, että lainsäädännössä määritelty henkilöstön määrä suhteessa
lapsiin toteutuu ja kunnassa tarpeellinen varhaiskasvatus eri muodoissaan toteutuu.
Toimintavuoden 2021-2022 alussa elokuussa kirkonkylän alueella kaikki nykyiset
hoitopaikat ovat jo käytössä. Varhaiskasvatuksessa tulee varautua siihen, että
toimintavuoden aikana tulee joka vuosi vähitellen lisää hakemuksia. Myös
perhepäivähoitajien ylityövapaiden, sairaslomien ja lomien ajaksi tulee olla varattuna
varahoitopaikkoja perhepäivähoidon lapsille.
Kangasniemen varhaiskasvatuksen pienryhmän käyttöön on osoitettu
kunnantalolta ympäristöterveydenhuollolta vapautuneet tilat ajalle 1.1. - 31.7.2021.
Tällä hetkellä pienryhmälle ei ole tarvetta.
Varhaiskasvatus tarvitsee entisen pienryhmän tilat edelleen ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022,
jotta varhaiskasvatuksella on hoidon tarvetta vastaava määrä hoitopaikkoja
kirkonkylän alueella. Tilaan on suunnitteilla 5-vuotiaiden ryhmä, lapsia noin 10.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa 21.5.2021 § 59 päätetyssä
varhaiskasvatuksen rekrytoinnissa on huomioitu jo tämän lapsiryhmän
tarvitsema henkilökunnan tarve ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää varhaiskasvatuksen lisäryhmän
perustamisesta ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022 toimintakaudella 2020 -
2021 varhaiskasvatuksen pienryhmän käyttämiin tiloihin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
varhaiskasvatuksen johtaja
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§ 83
LISÄPYKÄLÄ: Ryhmäperhepäivähoitoyksikön perustaminen
KNGDno-2021-561
Valmistelija / lisätiedot:
Henna Forss
henna.forss@kangasniemi.fi
Kangasniemellä perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt vähitellen. Vuoden 2021
aikana siirtyy eläkkeelle kaksi perhepäivähoitajaa.Toimintakaudella 2021-
2022 Kangasniemellä on enää 2 omissa kodeissaan työskentelevää
perhepäivähoitajaa.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti kokouksessa 21.5.2021, että
varhaiskasvatukseen on tarpeen rekrytoida 1.8.2021 alkaen toimintakaudelle 2021 -
2022 kaksi määräaikaista omissa kodeissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa.
Rekrytoinnin aikana ei tullut yhtään hakemusta.
Varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö edellyttää lapsien ja hoitajien määrän
suhteuttamista siten, että lainsäädännössä määritelty henkilöstön määrä suhteessa
lapsiin toteutuu ja kunnassa tarpeellinen varhaiskasvatus eri muodoissaan toteutuu.
Myös osa huoltajista haluaisi lapsensa perhepäivähoitoon.
Koska rekrytointi ei onnistunut, Kangasniemen kirkonkylän alueelle on
tarpeellista perustaa ryhmäperhepäivähoitoyksikkö. Yksikkö perustetaan 1.9.2021
alkaen, mikäli toiminnalle löytyy sopiva tila. Ryhmäperhepäivähoidossa hoitopaikkoja
voi olla enintään 12, henkilökunnan määrä on enintään 3 hoitajaa.
Ryhmäperhepäivähoitoyksikön perustaminen edellyttää kahden
ryhmäperhepäivähoitajan rekrytointia.
Ryhmäperhepäivähoitoon tarvittavasta lisärahoituksesta päätetään lisätalousarviossa
syksyllä 2021. Vuoden 2021 talousarviossa on varattu
määrärahat neljälle perhepäivähoitajalle. Varatuista määrärahoista käytetään kahden
perhepäivähoitajan osuus perustettavaan ryhmäperhepäivähoitoon.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuuttaa varhaiskasvatusjohtajan valmistelemaan
ryhmäperhepäivähoidon ryhmän toiminnan aloittamista 1.9.2021 alkaen
toimintakauden 2021 - 2022 loppuu saakka.
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja muutti ehdostustaan keskustelun perusteella siten, että
ennen ryhmäperhepäivähoidon uuden ryhmän perustamisen
valmistelemista perhepäivähoitajien rekrytointi uusitaan ja että siitä tiedotetaan
tavanomaista laajemmissa kanavissa kuten kunnallislehdessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
varhaiskasvatuksen johtaja
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Muutoksenhakukielto
§70, §71, §77, §78
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§72, §73, §74, §75, §76, §79, §80, §81, §82, §83
Oikaisuvaatimusohje
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Kangasniemen kunta
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla
kirjaamo@kangasniemi.fi.
Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00
mennessä.
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla.

