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Sivistyslautakunta  29.09.2021 
 
1 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Slk  

Kyyjärven kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouk-
sen päättämänään aikana ja paikassa.  Kokous pidetään myös, mil-
loin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö 
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämi-
sestä.  
 
Esitys:  
 
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta  29.09.2021 
 
2 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Slk  

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Kunnan hallintosäännön 126 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa  
puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toi-
mielimen päättämällä tavalla. 
 
Hallintosäännön 127 §:n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan 
pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoi-
tuksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan  
verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. 
 
Pöytäkirja lähetään hyväksyttäväksi puheenjohtajalle ja hänen  
ilmoituksensa jälkeen kokouksessa valituille pöytäkirjantarkastajille 
tarkastettavaksi sähköpostilla Kyyjärven kunnan sähköpostiosoittee-
seen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti siten, että tarkastaja  
lähettää sen hyväksymisestä kunnan viralliseen sähköpostiin 
kirjaamo@kyyjarvi.fi sähköpostiviestin, joka liitetään pöytäkirjaan, 
kunnes se on allekirjoitettu. Pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään 
seuraavassa kokouksessa ja kuittaus säilytetään siihen asti.  
Tarvittaessa kuittaukset voidaan liittää myös pöytäkirjaan, jotta 
voidaan myöhemmin todentaa hyväksymispäivä. 
 
Koska sähköpostiviestistä muodostuu virallinen asiakirja, tulee  
viestin aiheeksi merkitä ”Sivistyslautakunnan xx.xx.2021 pöytäkirjan 
tarkastus” ja sisältö seuraava: Olen tarkastanut sivistyslautakunnan 
xx.xx.2021 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen  
kokouksen kulkua vastaavaksi. Allekirjoitukseksi merkitään pöytäkir-
jantarkastaja N.N.  
 
Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksi-
neen pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 
140 §:ssä säädetään. 
  
 
Esitys:  
 
Sivistyslautakunta päättää 
-että pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse ja allekirjoitetaan 
viimeistään seuraavassa kokouksessa 
- valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta  29.09.2021 
 
3 
Sivistysosaston talousarvionäkymiä 2022 
 
21/02.02.00/2021 
 
Slk  

Kyyjärven kunnanhallitus on käsitellyt talousarvion 2022  valmistelua 
kokouksessaan 7.9.2021 ja evästänyt hallintokuntia talousarvion 
valmisteluun.  Kuntalain 110 §:n 3 momentin 1. lauseen mukaan ta-
loussuunnitelma tulee laatia tasapainoiseksi. Kyyjärven kunta ei 
kykene kattamaan kertyneitä alijäämiä kuntalain 110 § 
edellyttämässä ajassa taloussuunnitelman 2023-2024 aikana. Tämä 
on tiedossa myös valtiovarainministeriössä erityisen kuntaliitos -
prosessin myötä.  
Valtiovarainministeriö ei käyttänyt kunnan tahdonvastaista 
pakkoliitosta vaan päätti tarkkailla Kyyjärven kunnan taloudellista 
kehitystä, koska taloussuunnitelmaa ei pystytä laatia tasapainoiseksi 
kuntalain 110 § edellyttämässä ajassa. 
 
Kunnanhallitus on pyytänyt sivistys- ja teknistä osastoa pysymään 
vuoden 2021 talousarvion raameissa, ainoastaan 1,8 % 
palkankorotus voidaan huomioida.  
 
Sivistysosaston talousarviota on valmisteltu viranhaltijoiden 
toimesta. Sivistysosaston menoista koulutuspalvelut on suurin 
tulosalue.  Koulutuspalveluissa toimintakate tulee kasvamaan, koska 
toimintatuoto pienevät v. 2021 verrattuna lähes 50 %.  Esi- ja 
perusopetuksen kotikuntakorvaustulo pienee vuodelle 2022 vuoteen 
2021 verrattuna noin 60000 €.  Valtionvarainministeriö maksaa 
kotikuntakorvauksia vuodelle 2022 esi- ja perusopetuksen oppilaista, 
joiden kotikunta on ollut muu kuin Kyyjärvi 31.12.2020 tai oppilaalla 
ei ole kotikuntaa Suomessa. muiden kuin Kyyjärvellä. 
Kotikuntakorvauksen perusosa on v. 2021 7112,84 € / oppilas. 
Korvauksessa otetaan huomioon oppilaan ikä.  Vuonna 2019 on ollut 
huomattavasti enemmän kotikuntakorvauksen perusteet täyttäviä 
oppilaita kuin vuonna 2020.  Vuodelle 2023 on jälleen 
kotikuntakorvaukset suuremmat. Myös myyntitulot pienevät.  
 
Esi- ja perusopetuksessa oppilasmäärä ja opetustuntimäärä pysyy 
edellisen vuoden tasolla. Tosiaiallisesti opetukseen käytettävä 
resurssi onvuodelle 2022  pienentynyt opetuksen laadun 
kehittämiseen myönnetyt hankeavustuksen päätyttyä.  
 
Esi- ja perusopetuksessa on vieraskielisiä oppilaita, joille 
järjestetään valmistavaa opetusta.  Opetus on aloitettu syksyllä 
2021. Valmistavaan opetukseen saadaan valtionavustusta enintään 
9 kk oppilasta kohti. Vuonna 2021 valmistavan opetuksen 
valtionosuus on ollut 1275,71 € läsnäolokuukautta kohti.  
Läsnäolokuukausi on 30 päivää kestävä jakso kullekin oppilaalle. 
Valmistavaan opetukseen on tulossa 5 oppilasta, jolloin valtionosuus 
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on noin 6300 € /kk.  Valmistavaan opetuksen osalta tulee hakea 
30.9.2021 mennessä ennakollista rahoitusta ja vuonna 2023 kunta 
saa positiivisen arviokorvauksen valtionosuuteen. Valmistavan 
opetuksen kustannukset ovat kevään 2022 osalta noin 26000.  
Vieraskielisille oppilaille tulee järjestää myös oman äidinkielen 
opetusta mahdollisuukisen mukaan.  
 
Perusopetuksessa tulee antaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea 
oppilaiden tarpeen mukaaisesti.  Perusopetukseen tulee palkata 
osa-aikainen henkilökohtainen avustaja oppilaalle jo syksyllä 2021. 
Koulupsykologipalvelut hiukan kasvavat alueella, koska Karstulan, 
Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven yhteisen koulupsykologin 
työekenttä on liian laaja ja alueelle haetaan toista psykologia. 
Oppilashuollosta on syksyllä 2021 puuttunut kouluterveydenhoitaja 
henkilövaihdoksen yhteydessä. Kouluterveydenhoidosta vastaa 
Saarikka.  Kouluterveydenhoitaja on olennainen osa koulun 
oppilashuoltotyötä ja palvelua toivotaan koululle. Mm. 
kouluterveyskyselyssä on tullut esille nuorten henkisen hyvinvointiin 
liittyvät ongelmat, joihin pitäisi pystyä puuttumaan varhaisessa 
vaiheessa.  
 
Kouluruokailu, koulukuljetus ja kiinteistömenot ovat vuoden 2021 
tasolla.  Koulukuljetuksissa on sopimuksen kolmas vuosi menossa 
lv. 2021-2022, seuraavalle lukuvuodelle 2022-2023 on mahdollista 
käyttää optiovuotta.  Koulukuljetuskustannusten ennakoidaan 
pysyvän samana.  
 
Koululla on entistä vähemmän hankkeita ja hankerahoitusta. Vuoden 
2022 talousarviossa ovat tutoropettajatoimintaan, kerhotoimintaan ja 
lukemisen edistämiseen hankkeet menossa.  Hankkeissa on 
omarahoitusosuus, joka tulee maksettavaksi hankekauden lopussa.  
 
Kirjastopalveluiden henkilöstö vastaa kansalaisopistonmtoiminnasta 
Kyyjärvellä ja kirjaston siivouksesta onman tehtävänsä ohella.  
Kirjaston henkilöstömärää on supistettu  0,1 htv vuosille 2020- 2021, 
ja samalla henkilöstölle lisättiin muita tehtäviä.  Muiden tehtävien 
osuus on kasvanut mm. koronaepidemian johdosta. Talousarviossa 
2022 on henkilöstömäärä palautettu 1,4 htv, johon kuuluvat edellä 
mainitut tehtävät. Kirjasto tuottaa pitkälti kunnan kulttuuritapahtumat. 
Kulttuuritoimen menot ovat minimaaliset, eikä kulttuurityöhön ole 
tekijää.  
 
Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut ovat vuoden 2021 tasolla. Kunta 
vastaa liikuntapaikoista, järjestää vähän liikunnanohjausta, etsivää 
nuorisotyötä ja perusnuorisotyötä sekä avustaa järjestöjä.  
Nuorisovaltuuston kustannukset sisältyvät talousarvioon.  Nuorten 
työpajatoimintaa kunta järjestää, kustannuksiin saadaan 
valtionavustusta.  Kustannukset ovat yleishallinnon alla.   
 
Varhaiskasvatuksen tulot pienevät huomattavasti asiakasmaksulain 
muutoksen myötä 1.8.2021. Asiakasmaksuja alennettiin korottamalla 
maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosentilla. Kyyjärvellä 
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hoitopäivämaksujen on arvioitu pienenevän noin 57 %, noin  20.000 
eurolla.  Myös maksutulot tulevat pienenmään noin 25.000 €:lla.   
 
Varhaiskasvatuksen tarve edellyttää vielä kevätkauden 
määräaikaisen työntekijän palkkaamista 3. ryhmään.  Myös 
päiväkodin ruokahuollon tehtäviä voidaan sisällyttää määräaikaiselle 
työntekijälle.Varhaiskasvatuksen toimintakulut jonkin verran 
pienenvät, mutta toimintatulojen pienetyessä nettomenot kasvat 
huomattavasti.  
 
Sivistysosaston vuoden 2021 talousarvio tulee henkilöstömenojen 
osalta ylittymään perusopetuksen osalta, palkat ja sivukulut 
yhteensä noin 44.000 € ja varhaiskasvatuksen osalta 34.000 €.  
Varhaiskasvatukseen on jouduttu palkkaamaan määräaikainen 
työntekijä ryhmäkokomääräysten vuoksi.  Perusopetuksen 
kustannuksisa on huomioitu valmistavan opettajan ja 
henkilökohtaisen avustajan palkka. Perusopetuksessa on tarvittu 
myös sijaisia ennakoitua enemmän. Sivistysosasto 
henkilöstömäärärahalisäyksille  haetaan ylitysoikeutta ja 
lisämäärärahaa.  
 
Sivistysosaston vuoden 2022 alustava talousarvio tulosalueittain: 
 
Tulosalue   Ta 2021 Ta 2022 
Koulutuspalvelut toimintatuotot 216.970 104.600 
 toimintamenot 1.707.093 1.724.559 
 toimintakate 1.490.123 1.619.959 
    
Kirjastopalvelut toimintatuotot 1.300 1.300 
 toimintamenot 104.365 107.387 
 toimintakate 103.065 106.807 
    
Vapaa-aika- ja 
kulltturipalvelut 

toimintatuotot 16.300 16.000 

 toimintamenot 130.999 131.360 
 toimintakate 114.699 115.360 
    
Varhaiskasvatus toimintatuotot 81.400 30.000 
 toimintamenot 554.667 546.115 
 toimintakate 473.267 516.115 
    
Sivistysosasto toimintatuotot 315.970 151.900 
 toimintamenot 2.497.124 2.509.421 
 toimintakate 2.181.154 2.357.521 
    
 
Palkkamenojen korotus vuonna 2022 on 1,8 %, korotuksen vaikutus 
henkilöstömenoihin (palkka + sivukulut) on koulutuspalveluissa n. 
17300 €, kirjastopalveluissa on noin 1150 €,vapaa-aika- ja 
kulttuuripalveluissa noin 100 € ja varhaiskasvatuspalveluissa noin 
6300 €.  Sivistysosasto toimintakulut eivät juurikaan kasva, kun 
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otetaan huomioon palkkamenojen arvioitu kasvu.  Toimintatuottojen 
romahtaminen aiheutta huomattavan toimintakatteen kasvun. 
 
Sivistysosaston investointina on Nopolan koulun henkilökunnan 
kannettavien tietokoneiden uusiminen, kustannusarvio noin 15.000 
€.  
 
Esitys: 
Sivistyslautakunta käy keskustelua sivistysosaston vuoden 2022 
talousarviosta ja evästää lopullisen talousarvioesityksen laadintaa. 
Talousarvioesitys tuodaan lautakunnan käsittelyyn 3.11.2021.  
 
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta  29.09.2021 
 
4 
Lisämäärärahan hakeminen valmistavan opetuksen järjestämiseen syksyllä 2021 
 
25/02.02/2020 
 
Slk  

Nopolan koululla on esi- ja perusopetuksessa 
maahanmuuttajaoppilaita, jotka eivät osaa suomen kieltä.   
Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- 
ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, 
joilla ei ole vielä tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai 
perusopetuksessa opiskeluun. Opetukseen voivat osallistua sekä 
vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet 
maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Opetukseen 
osallistuminen ei edellytä oleskelulupaa. 
 
Valmistavan opetuksen laajuus vastaa yhden lukuvuoden  
oppimäärää.  Valmistavale opetukselle ei ole laadittu tuntijakoa eikä 
oppimäärää. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma. 
Valmistavaa oipetusta annetaan 6-10 -vutiaille 900 tuntia ja tätä 
vanhemmille 1000 tuntia. 
 
Valmistavan opetuksen järjestämiseen opetuksen järjestäjä saa 
valtioanosuutta opetukseen osallistumiskuukaudelta noin 1275 €, 
enintään 9 kuukaudelta oppilasta kohti. Valtionosuuteen lasketaan 
läsnäolokuukaudet.  Valtionosuutta saadaa valmistavan opetuksen 
laajuuden mukaan arvioituna vuonna 2022 ja korjattuna 2023.   
 
Nopolan koululla valmistavan opetuksen ryhmässä olisi 5 oppilasta 
ja valmistavaa opetus pyritään aloittamaan 4.10.2021.  Valmistavaan 
opetukseen palkataan opettaja, jonka virkasuhde kestää 4.6.2022 
saakka.  Opetustilana on Muksulan kiinteistöstä osa.  Oppilan 
valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös perusopetuksen 
ryhmässä. Valmistavan opetuksen kustannuksiksi ajalta  1.10.-
31.12.2021 on arvioitu noin 15.000 €.  
 
Valmistavalle opetukselle on hyväksytty opetussuunnitelma vuonna 
2016. Joiltakin osin suunnitelmaa joudutaan päivittämään.  
 
Esitys: 
Sivistyslautakunta päättää järjestää perusopetukseen valmistavaa 
opetusta ajalla 1.10.2021-4.6.2022 ja hakee kunnanvaltuustolta 
opetuksen järjestämiseen vuodelle 2021 lisämäärärahaa 15.000 €.  
 
Päätös: 
Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- 
ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, 
joilla ei ole vielä tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai 
perusopetuksessa opiskeluun. Opetukseen voivat osallistua sekä 
vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet 
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maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Opetukseen 
osallistuminen ei edellytä oleskelulupaa. 
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Sivistyslautakunta  29.09.2021 
 
5 
Henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen ja lisämäärärahan hakeminen 
 
25/02.02/2020 
 
Slk  

Nopolan koululle on tarvetta palkata henkilökohtainen avustaja 
yhdelle oppilaalle lääkärin suosoituksesta.  Rehtori ja 
oppilashuoltohenkilöstö arvioivat henkilökohtaisen avustajan 
palkkaamisen välttämättömäksi.  Avustajan työaika on 21 tuntia 
viikossa. Avustaja palkattaisiin aluksi joululomaan saakka, 
mahdollisesti kevätlukuaudelle myös. Nyksyisestä 
koulunkäynninohjaajien resurssista henkilökohtaista avustajaa ei 
voida irroittaa.  Ohjaukseen on käytettävissä aikaisempaa 
vähemmän resurssia.  
 
Henkilökohtaisen avustajan palkkamiseen ei ole talousarviossa 2021 
varauduttu.  Palkkausmenot vuonna 2021 ovat noin 3750 €. 
 
Esitys: 
 
Sivistyslautakunta valtuuttaa rehtorin palkkaamaan henkilökohtaisen 
avustajan oppilaalle 4.10.-21.12.2021. Lautakunta 
hakeekunnanvaltuustolta  lisämäärärahaa avustajan palkkaamiseen 
3750 €.  
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta  29.09.2021 
 
6 
Ajankohtaiset asiat 
 
Slk  

Tiedonkulun parantamiseksi jatkossa jokaisessa sivistyslautakunnan 
kokouksessa käsitellään ajankohtaisia asioita. Tällöin sivistysosas-
ton viranhaltijat voivat informoida lautakuntaa valmistelussa olevista 
asioista sekä selvittää muita ajankohtaisia ja vireillä olevia asioita. 
Lautakunnalla on myös mahdollisuus tuoda esille keskustelua vaati-
via asioita, tehdä korjausehdotuksia sekä tuoda aloitteita.  
 
- Valmistavan opetuksen järjestäminen 
 
- Teknisen työn tilan tarkastuskertomus 
 
- Harsunkankaan virkistyslaueen tilanne 
 
- Perusopetuksen oppilastilanne 20.9.2021 
 
 
Esitys: 
 
 Sivistyslautakunta käy keskustelun ajankohtaisista asioista. 
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta  29.09.2021 
 
7 
Ilmoitusasiat 
 
Slk  

Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Aluehallintoviraston tiedokeruu 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisestä Covid19-
epidemian aikana toimintavuotena 2021-2022. Tiedonkeruuta 
tehdään ajantasaisen tilannekuvan luomiseksi ja sitä hyödynnetään 
myös viestinnässä.  
 
Tilastokeskus 27.8.2021: Opiskelijakysely 2021 
 
Tilastokeskus 7.9.2021: Oppilaitosverkoston tarkistus 
 
 
 
Esitys:  
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta  29.09.2021 
 
8 
Sivistystoimen viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset 
 
Slk  

 
 
Sivistysjohtajan, rehtorin ja varhaiskasvatuksen johtajan 
21.8.-24.9.2021 
 
tekemät viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kokouksessa. 
  
 
Esitys: 
 
Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi, eikä käytä niihin 
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan. 
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta  29.09.2021 
 
9 
Muut asiat 
 
Slk  

x (asia tähän) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


