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§ 56
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 57
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 13.05.2022. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana maanantaina 16.05.2022. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan
Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Roope Pylvänäinen ja Jouni Rossi.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kaija Koskinen ja Jouni Rossi.
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§ 58
Koulujen lahjoitusrahaston stipendit 2022
KNGDno-2022-192
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Mikkelin lääninhallitus on vahvistanut 24.4.1978 kunnanvaltuuston hakemuksesta eri
lahjoitusrahastot yhdeksi rahastoksi, jonka käytöstä päättää sivistys- ja
hyvinvointilautakunta.
Kouluille osoitetut stipendit jakaa koulun opettajien esityksestä kunkin koulun rehtori
opinnoissaan menestyneille ylimmän luokan oppilaille.
Lahjoitusrahaston saldo on kirjanpidon mukaan 16894,84 €, ja korkokertymä on 84,32
€, josta vähennetään lahjoittajien testamentissa määrätyt hoitomenot 53 €.
Rahoitussäännön mukaan rahastoa on hoidettava niin, että sen pääoma ei laske alle
16 818,79 €.
Rahaston pääoman jäädessä alle säädetyn rajan stipendejä ei voida jakaa
lahjoitusrahastosta. Koska stipendeillä on kuitenkin oppilaille tärkeä arvostuksellinen
ja opiskeluun kannustava merkitys, sivistys- ja hyvinvointioimen on syytä osoittaa
opetustoimen menoista jaettavaksi stipendejä keväällä 2022.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointitoimi osoittaa opetustoimen varoista kouluille seuraavat
stipendit opinnoissaan menestyneille ylimmän luokan oppilaille:
Kangasniemen lukio

1 x 50 €

50 €

Kankaisten koulu

2 x 50 €

100 €

Beckerin koulu

2 x 30 €

60 €

Kyläkoulut

2 x 30 €

60 €

Esedu, Pieksämäen yksikkö

1 x 50 €

50 €

Esedu, Mikkelin yksikkö

1 x 50 €

50 €

Gradia, Jyväskylä

1 x 50 €

50 €

Yhteensä

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Rehtorit, koulusihteerit, Esedu, Gradia

420 €
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 55,22.04.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 59, 13.05.2022
§ 59
Lukion oppilaskunnan kannanotto nelijaksojärjestelmään siirtymistä koskien
KNGDno-2022-186
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 22.04.2022, § 55
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Kangasniemen lukion oppilaskunta on lähestynyt sivistys- ja hyvinvointijohtajaa
oppilaskunnan puheenjohtajan 14.4.2022 lähettämällä sähköpostilla, jossa
toivotaan, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta huomioisi ja käsittelisi kokouksessaan
22.4.2022 oppilaskunnan kannanoton Kankaisten koulun ja lukion
nelijaksojärjestelmään siirtymisestä. Saapunut viesti on oheistettu esityslistan liiteeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen sekä pyytää sivistys- ja
hyvinvointijohtajaa valmistelemaan asiaa siten, että lautakunnalla on
mahdollisuus perehtyä siihen ennen seuraavaa kokoustaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 13.05.2022, § 59
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Kangasniemen lukion oppilaskunta on lähestynyt sivistys- ja hyvinvointijohtajaa
oppilaskunnan puheenjohtajan 14.4.2022 lähettämällä sähköpostilla, jossa
toivotaan, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta huomioisi ja käsittelisi kokouksessaan
22.4.2022 oppilaskunnan kannanoton Kankaisten koulun ja lukion
nelijaksojärjestelmään siirtymisestä. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt
asiaa kokouksessaan 22.4.2022 § 55 ja merkinnyt asian tiedokseen sekä
pyytänyt sivistys- ja hyvinvointijohtajaa valmistelemaan asiaa siten, että lautakunnalla
on mahdollisuus perehtyä siihen ennen seuraavaa kokoustaan. Sivistys- ja
hyvinvointilautakunta perehtyy asiaan päätetyn mukaisesti iltakoulussaan 10.5.2022 ja
asia vedään tämän jälkeen käsiteltäväksi kokoukseen 13.5.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että Kangasniemen lukio toteuttaa
suunnitellun nelijaksojärjestelmää koskevan kokeilun kahtena tulevana lukuvuonna.
Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että se perehtyy lähemmin kokeilusta
saataviin kokemuksiin hyvissä ajoin lukuvuoden 2022 - 2023 kuluessa kuullen tällöin
koulun johtoa, henkilökuntaa ja oppilaskuntaa ja että kokeilun jatkumista toiselle
lukuvuodelle 2023 - 2024 tarkastellaan erikseen saatujen tietojen perusteella sivistys-
ja hyvinvointitoimessa ja lukiossa niiden toimintaan kuuluvana tavanomaisena
virkatyönä osana lukuvuoden 2023 - 2024 suunnittelua.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
lukion rehtori, lukion oppilaskunta
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§ 60
Lukion keskiarvoraja lukuvuonna 2022 – 2023
KNGDno-2022-202
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Valintaperustekuvaus.pdf
Lukion rehtori esittää, että otettaessa opiskelijoita lukuvuodeksi 2022 - 2023
alkaen Kangasniemen lukioon keskiarvorajaksi asetettaisiin peruskoulun
päättötodistuksen keskiarvo 6,7. Perusteena esitykselle on, että kyseinen keskiarvo
osoittaa, että opiskelijalla olevan valmiudet opiskella lukiossa. Keskiarvon
muodostaminen määritellään valtakunnallisen Opintopolku-järjestelmän
valintaperustekuvauksessa seuraavasti: Lukioon pääsyn ratkaisee peruskoulun
päättötodistuksen seuraavien arvosanojen keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen
kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia,
yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, maantieto.
Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksista on erillinen koulun antama
todistus. Lukio valitsee opiskelijat keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Mikäli
useammalla hakijalla on sama keskiarvo, valinnan ratkaisee 1) hakutoivejärjestys 2)
keskiarvo, joihin lasketaan edellä mainittujen arvosanojen lisäksi myös liikunnan,
käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanat.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että Kangasniemen lukion keskiarvoraja on
peruskoulun päättötodistuksesta Opintopolku-järjestelmän
valintaperustekuvauksen mukaisin kriteerein määritelty laskennallinen keskiarvo 6,7.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
yläkoulun ja lukion rehtori, palvelusuunnittelija. koulusihteeri, opinto-ohjaajat
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§ 61
Varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevan tehtävän täyttäminen 1.8.2022
alkaen
KNGDno-2022-59
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 18.2.2022 § 17 avata
varhaiskasvatukseen toistaiseksi voimassa olevan varhaiskasvatuksen opettajan
tehtävän täytettäväksi 1.8.2022 alkaen. Tehtävä on ollut haettavana 8. - 22.4.2022 ja
hakuaikana saapui 3 hakemusta. Haastatteluryhman muodostivat
varhaiskasvatusjohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan edustaja.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valitsee varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteiseen tehtävään 1.8.2022 alkaen
hakijoista kelpoisuusehdot täyttävän xxxx xxxx haastatteluryhmän
yksimielisen ehdotuksen perusteella. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan sekä esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama
rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakijat, palkat, varhaiskasvatusjohtaja
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§ 62
Päiväkotiavustajan toistaiseksi voimassa olevan tehtävän täyttäminen 1.8.2022 alkaen
KNGDno-2022-59
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 18.2.2022 § 17 avata
varhaiskasvatukseen kahden toistaiseksi voimassa olevan päiväkotiavustajan tehtävän
1.8.2022 alkaen. Tehtävät ovat olleet haettavana 8.4. - 24.4.2022 ja hakuaikana saapui
3 hakemusta. Haastatteluryhman muodostivat varhaiskasvatusjohtaja, sivistys- ja
hyvinvointijohtaja sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustaja. Haastatteluryhmä
arvioi, että hakijoista on perusteltua valita vakituiseen työsuhteeseen vain yksi
hakija, että toinen paikka täytetään määräaikaisesti sivistys- ja hyvinvointijohtajaan
toimesta toimintakaudeksi 2022 - 2023 vähäisen hakijamäärän takia ja että se avataan
haettavaksi uudelleen tulevan toimintakauden aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valitsee xxxx xxxx toistaiseksi voimassa olevaan
päiväkotiavustajan työsuhteiseen tehtävään 1.8.2022 alkaen haastatteluryhmän
yksimielisen ehdotuksen perusteella.Tehtävään valitun on toimitettava ennen
tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä
nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä
rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakijat, varhaiskasvatusjohtaja
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§ 63
Lukuvuoden työajassa tapahtuva muutos Beckerin koulun luokan 4B osalta
KNGDno-2022-200
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Beckerin koulun 4B-luokan yökoulusuunnitelma.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Alakoulujen rehtori esittää, että Beckerin koulun luokka 4B toteuttaisi yökoulun,
jossa lauantai 21.5.2022 olisi koulupäivä, ja se korvaisi maanantain
23.5.2022 koulupäivän.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää Beckerin koulun 4B-luokalle
mahdollisuuden toteuttaa suunnitellun yökoulun, jossa lauantai 21.5.2022
on koulupäivä. Näin ollen maanantaina 23.5.2022 kyseisellä opetusryhmällä ei ole
koulutyötä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
alakoulujen rehtori, palvelusuunnittelija
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§ 64
Lukuvuoden työajassa tapahtuva muutos Beckerin koulun luokan 3B osalta
KNGDno-2022-201
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Beckerin koulun 3B-luokan yökoulusuunnitelma.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Alakoulujen rehtori esittää, että Beckerin koulun luokka 3B toteuttaisi 20. - 21.5.2022
yökoulun, joka edellyttäisi muutosta lukuvuoden työajassa siten, että lauantai
21.5.2022 olisi koulupäivä ja että perjantaina 27.5.2022 ei olisi koulupäivä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää Beckerin koulun luokalle 3B
mahdollisuuden toteuttaa suunniteltu yökoulu siten, että lauantai 21.5.2022 on
koulupäivä ja perjantaina 27.5.2022 ei ole koulutyötä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
alakoulujen rehtori, palvelusuunnittelija
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§ 65
Hyvityspäivät varhaiskasvatuksessa
KNGDno-2022-233
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen, Henna Forss
mika.huovinen@kangasniemi.fi, henna.forss@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Varhaiskasvatuksessa voidaan tehdä hyvityksiä asiakasmaksuissa kuntakohtaisesti.
Syitä hyvityspäivien käyttöön voisivat olla esimerkiksi koronapandemia ja
työtaisteluihin liittyvät hoidon järjestämisen rajoitukset.
Kangasniemellä koronapandemian takia on ollut tilanne, jolloin koko lapsiryhmä on
asetettu määräajaksi karanteeniin. Lapsia on ollut koronapandemian takia pois
hoidosta koronaan sairastumisen takia tai jos joku perheenjäsen on sairastunut tai on
asetettu karanteeniin. Kunta-alan ammattijärjestöjen ilmoittamat työtaistelutoimet
ovat vaikuttaneet hoidon järjestelyihin Kangasniemellä. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon
aikana olemme joutuneet ajalla 21. – 25.3.2022 pyytämään osan Rantapirtin
huoltajista järjestämään lapsen hoidon itse varhaiskasvatuksen henkilövajauksen
vuoksi. Lisäksi on tapauksia, joissa huoltajia on pyydetty hakemaan lapsia pois
hoidosta satunnaisesti kesken hoitopäivän.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kuukausittain. Kun lapsi on sairauden
vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Kun lapsi on sairauden
vuoksi poissa puolet sovitusta ylimmästä tuntimäärästä kalenterikuukauden aikana,
maksuna peritään puolet määritetystä kuukausimaksusta. Kun lapsi on muusta syystä
kuin sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet
kuukausimaksusta.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Kangasniemen varhaiskasvatuksessa asiakasmaksuissa tehdään hyvitys kokonaisista
poissaolopäivistä, kun koko lapsiryhmä on asetettu koronapandemian takia
karanteeniin tai kun ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana on pyydetty huoltajaa
järjestämään lapsen hoito itse.
Päätös
Roope Pylvänäinen ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta
pykälän käsittelyn ajaksi.
Roope Pylvänäinen 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: Roope Pylvänäinen on asianosainen.
Päätösehdotus hyväksyttin.
Esteellisyys
Roope Pylvänäinen
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§ 66
Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelyt
KNGDno-2022-234
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen, Henna Forss
mika.huovinen@kangasniemi.fi, henna.forss@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Kangasniemen varhaiskasvatukseen perustettiin elokuussa 2021 osa-aikainen
varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan virkasuhteinen tehtävä. Tehtävä täytettiin
syyskaudella 2021, mutta tehtävää hoitamaan ryhtynyt henkilö siirtyi toiseen
tehtävään sivistys- ja hyvinvointitoimessa. Tehtävä täytettiin uudelleen, mutta
tehtävää hoitanut henkilö jäi perhevapaalle. Sittemmin tehtävä on ollut tarpeen
täyttää määräaikaisesti 31.7.2022 saakka siten, että tehtävää hoitava henkilö toimiin
tehtävässä täydessä työajassa. Perusteena ratkaisulle on ollut varhaiskasvatuksen
tavanomaisesta poikkeava tilanne, joka on edellyttänyt johtamisen vahvistamista.
Johtamisen lisäresurssin perusteena ovat olleet vallitseva koronavirusepidemia,
päiväkodin lisärakennuksen hankinnan valmistelu, uuden varhaiskasvatuslain
edellyttämä uuden varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen sekä valtionohjauksen
perusteella toteutettavat jatkuvat uudet raportoinnit ja muut hallinnolliset tehtävät.
Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstö on tuonut esiin huolensa lähiesimiestyön
määrästä eri yksiköissä useiden lisäryhmien perustamisesta johtuen.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta muuttaa varhaiskasvatuksen
sivutoimisen apulaisjohtajan tehtävän määräaikaisesti täyden työajan
tehtäväksi toimintakaudeksi 2022 - 2023, jotta meneillään olevat uudistukset ja
lisärakennuksen käyttöönotto saadaan toteuttua sujuvasti. Tehtävä täytetään
ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että
varhaiskasvatuksen hallinto- ja johtamisjärjestelmää tarkastellaan lähemmin tulevan
toimintakauden 2022 - 2023 aikana toiminnan sujuvuuden ja jatkuvuuden
varmistamiseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
varhaiskasvatusjohtaja
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§ 67
Kohdeavustushakemus frisbeegolfradan kunnostamiseksi
KNGDno-2022-240
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Kohdeavustushakemus.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki, henkilötietolaki
2 Liite hakemukseen_frisbeegolf.pdf
Salassa pidettävä, Henkilötietolaki, Julkisuuslaki
Kangasniemen palloilijat ry / frisbeegolf hakee 1500 euron kohdeavustusta
frisbeegolfradan ylläpitoon kunnostamiseen ostopalveluna. Hakemus on oheistettu
esityslistan liitteeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta ei myönnä erillistä kohdeavustusta Kangasniemen
palloilijat ry / frisbeegolf:ille, koska kyseinen yhdistys on jo saanut toiminta-avustusta
12900 euroa kuluvalle vuodelle. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta saattaa asian
edelleen teknisen toimen ja työllisyyskoordinaattorin tietoon ja toivoo, että he voisivat
ottaa kantaa, onko asiassa mahdollista tukea hakijaa käytännön toimin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kangasniemen palloilijat ry, liikuntasihteeri
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§ 68
Oikaisuvaatimus sivistystoimen avustuspäätökseen 22.4.2022 § 40
KNGDno-2022-210
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 oikaisuvaatimus_sivla 22.4.2022 § 40.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
PuulaGolf ry on hakenut 2000 euron toiminta-avustusta vuodelle 2022 hakukauden
päättymisen jälkeen 15.3.2022 lähetetyllä hakemuksella. Avustushakemus on
perusteltu ja sen liitteinä on toimitettu asianmukaiset asiakirjat. Sivistys- ja
hyvinvointilautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 22.4.2022 § 40 ja päätti,
ettei myönnä avustusta PuulaGolf ry:lle, koska hakemus on toimitettu yleisen
hakuajan jälkeen ja totesi, että PuulaGolf ry:llä on mahdollisuus hakea kohdeavustusta
johonkin hakuasiakirjoissa yksilöityyn toimintaan erillisellä hakemuksella.
PuulaGolf ry on tehnyt asiasta oikaisuvaatimuksen, joka on oheistettu
esityslistan liitteeksi. Muutoksenhakua perustellaan alkuperäisen hakuaikana tehdyn
hakemuksen jättämisen yhteydessä esiintyneillä tietoteknisillä ongelmilla
sekä inhimillisellä virheellä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hylkää PuulaGolf ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksessa ei tule esiin sellaisia seikkoja, jotka olisivat tosiasiallisesti
estäneet hakemuksen lähettämisen hakuaikana ja myös halutessaan varmistamaan
sen saapumisen perille kunnan asiahallintajärjestelmään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
PuulaGolf ry, liikuntasihteeri
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§ 69
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 11 Nuoriso-ohjaaja, osa-aikainen, kesä 2022 / 25.4.2022, 26.04.2022
§ 12 Varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan sijaisuus / T.R., 02.05.2022
§ 13 Koulutusjohtamisen perusopinnot / P.P., 04.05.2022
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja
alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta
22.04.2022-09.05.2022 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja
alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta
22.04.2022-09.05.2022 ja päätti ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
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§ 70
Muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen muut esille tulevat asiat.

Päätös
Terttu-Liisa Lindholm poistui kokouksesta pykälän aikana etäyhteyden katkettua.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle tuotiin tiedoksi seuraavat muut asiat:
- kirjaston johtajan työajan sijoittuminen
- käytiin keskustelua varhaiskasvatuksen rekrytoinneista ja markkinoinnin
kehittämisestä
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§ 71
LISÄPYKÄLÄ: Opetustoimen henkilöstörekrytoinnit lukuvuodeksi 2022-2023
KNGDno-2022-58
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Opetustoimessa on perusteltua täyttää vakituisesti yksi täydessä työajassa oleva
koulunkäynninohjaajan tehtävä 1.8.2022 alkaen (vakanssinumero 120102). Tehtävään
sisältyy henkilökohtaisena ohjaajana toimiminen tuen tarpeessa olevalle
perusopetuksen oppilaalle. Tehtävään on haettu täyttölupa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että sivistys- ja hyvinvointijohtaja käynnistää
rekrytointiprosessin 1.8.2022 alkaen täytettävään toistaiseksi voimassa olevaan
koulunkäynninohjaajan tehtävään ja tuo asian lautakunnan päätettäväksi kesäkuussa
2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 72
LISÄPYKÄLÄ: Kirjaston henkilöstörekrytoinnit
KNGDno-2020-280
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen, Sari Tulla
mika.huovinen@kangasniemi.fi, sari.tulla@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Kangasniemen kirjastossa vapautui kokoaikainen kirjastovirkailijan tehtävä, kun Ulla
Siiskonen siirtyi 3.1.2022 kirjastonhoitajan tehtävään (sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan kokous 19.11.2021 § 116). Tiina Äikäs siirrettiin hoitamaan
kyseistä avoimeksi tullutta vakanssia 120013 (sivistys- ja hyvinvointilautakunnan
kokous 18.3.2022 §33). Viimeisenä mainitun päätöksen perusteella Kangasniemen
kirjastossa vapautui 50 % kirjastovirkailijan tehtävä vakanssinumerolla 120015, joka
on perusteltua täyttää ja jolle on haettu täyttölupa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan sekä
kirjastonjohtajan käynnistämään avoimen tehtävän täyttämiseksi rekrytointiprosessin
ja tuomaan esityksen tehtävän täyttämisestä lautakunnan päätettäväksi kesäkuussa
2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kirjaston johtaja
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§ 73
LISÄPYKÄLÄ: Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävän vakinaistaminen
KNGDno-2021-177
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten
keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen
aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja
kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän
nuorisotyön toiminnasta säädetään nuorisolaissa (1285/2016).
Aluehallintovirasto myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin erillisellä
hakemuksella vuosittaista avustusta 80 %. Toiminta on
valtakunnallisesti vakiintunutta, vaikka se perustuu vuosittaiseen
aluehallintoviraston myöntämään erilliseen määrärahaan. Tehtävän tuloksellinen
hoitaminen vaatii vakiintumista ja pysyvyyttä. Tehtävää on hoitanut määräaikaisissa
työsuhteissa erityisnuorisotyöntekijä Eemeli Oksiala 2.7.2018 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Maisa Juntunen poistui kokouksesta pykälän aikana etäyhteyden katkettua.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vakinaistaa etsivän nuorisotyöntekijä Eemeli Oksialan
työsuhteen 1.7.2022 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kirjaston johtaja, Eemeli Oksiala
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Muutoksenhakukielto
§56, §57, §69, §70
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
§58, §59, §60, §61, §62, §63, §64, §65, §66, §67, §68, §71, §72, §73
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin
oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on
Kangasniemen kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
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jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua,
se, millaista oikaisua vaaditaan,
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen
kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.
Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370

