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22 § SUBJEKTIIVISEN PÄIVÄHOITO-OIKEUDEN RAJOITTAMINEN SEKÄ LAPSEN
KOTIHOIDON JA YKSITYISEN HOIDON TUEN RAJAAMINEN 1.8.2016.
Subjektiivisella päivähoito-oikeudella tarkoitetaan kunnan ehdotonta velvollisuutta
varhaiskasvatuspaikan järjestämiseen varhaiskasvatuslaissa määritellyt edellytykset
täyttävälle henkilölle. Subjektiivinen oikeus ei kata vuorohoitoa, vaan sen järjestäminen on
tarveharkintaista.
Tasavallan presidentti on 29.1.2016 hyväksynyt varhaiskasvatuslain (36/1973) 11§:n
muutoksen, jolla subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan 1.8.2016 alkaen. Subjektiivisen
päivähoito-oikeuden rajaamisen myötä lain mukaan lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta maksimissaan 20 tuntia viikossa. Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen
jatkossa on vain, mikäli lapsen molemmat vanhemmat työskentelevät tai opiskelevat
kokoaikaisesti tai toimivat yrittäjinä. Edellä mainitun tilanteen päätyttyä varhaiskasvatusta
on edelleen järjestettävä kokopäiväisesti kahden kuukauden ajan, paitsi jos lapsen
vanhempi tai muu huoltaja jää kotiin hoitamaan perheessä asuvaa muuta lasta tai jää
eläkkeelle. Lisäksi lain mukaan varhaiskasvatusta on järjestettävä nykyisen laajuisena, jos
se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia, taikka se on
muutoin lapsen edun mukaista.
Lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuutta arvioitaessa tarkastellaan tilannetta perheen
säännöllisen elämäntilanteen perusteella ja niiden vanhempien tai muiden huoltajien
osalta, jotka asuvat lapsen kanssa. Yhteishuoltajuustilanteissa varhaiskasvatusoikeuden
laajuutta arvioidaan molempien vanhemman osalta ja tarvittaessa laajuudesta tehdään
molempia perheitä koskevat erilliset hallintopäätökset.
Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen ei saa johtaa siihen, että lapsen hoitopaikka
rajauksen seurauksena vaihtuisi. Rajattaessa päivähoito-oikeutta järjestetään vanhemmille
mahdollisuus kuulla kunnan tarjoamista vaihtoehdoista ja päättää niistä lapselle sopivin
vaihtoehto. Vaihtoehtoina voi olla joko osapäiväinen tai osaviikkoinen varhaiskasvatus.
Kunta päättää lapsikohtaisesti määräajaksi säännölliset varhaiskasvatuksen toiminta-ajat.
Päivähoito-oikeuden rajaamista vastaavat muutokset on tehty myös lasten kotihoidon ja
yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) yksityisen hoidon tukea koskevaan
sääntelyyn. Muutoksen myötä yksityisen hoidon tukena maksetaan alempaa tukea, mikäli
päivähoito-oikeus on 20 tuntia viikossa. Suurempaa yksityisen hoidon tukea maksetaan,
jos lapsella on oikeus 20 tuntia viikossa laajempaa päivähoitoon.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää:
1) rajata lapsen oikeuden varhaiskasvatukseen 20 viikkotuntiin lain (36/1973)
määrittelemällä tavalla
2) vahvistaa lain (1128/1996) esittämät rajaukset yksityisen hoidon tukeen

Sltk 22 §

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta
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23 § HOITO- JA KASVATUSHENKILÖSTÖN JA LASTEN SUHDELUVUN MUUTTAMINEN YLI
3-VUOTIAIDEN PÄIVÄKOTIRYHMISSÄ
Päiväkotien hoito- ja kasvatushenkilöstön määrästä suhteessa lasten määrään säädetään
asetuksessa lasten päivähoidosta (239/1973). Valtioneuvosto on 22.10.2015 muuttanut
asetuksen 6§:ssä siten, että hoito- ja kasvatustehtävissä tulee olla vähintään yksi henkilö
enintään kahdeksaa kokopäivähoidossa olevaa yli 3-vuotiasta lasta kohden.
Aiemman säädöksen mukaan yhtä kasvattajaa kohden sai olla seitsemän lasta. Alle 3vuotiaita lapsia ja kasvattajien suhdetta koskeva säädös pysyy ennallaan. Muutos astuu
voimaan 1.8.2016.
Muutos toisi mukanaan jonkin verran joustavuutta ryhmien muodostamisessa sekä myös
jonkin verran kustannussäästöjä. Kunnan päivähoidossa tapahtuu kuitenkin tänä syksynä
jo paljon muutosta ja ryhmien kasvua, joten mahdollinen päätös yli 3-vuotiaiden ryhmien
kasvattamisesta tehdään myöhemmin.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää, ettei se ota käyttöön hoito- ja kasvatushenkilöstön ja lasten
suhdeluvun muutosta yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmissä 1.8.2016 alkaen.

Sltk 23 §

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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24 § PERUSOPETUKSEN ERITYISLUOKANOPETTAJAN VALINTA
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka julistettiin haettavaksi 08.04.2016 ja
viimeinen hakupäivä oli 25.04.2016. Erityisluokanopettaja toimii Kihniön
yhtenäiskouluun perustettavan pienryhmän (0-9 lk) opettajana. Pienryhmässä on
oppilaita useammalta vuosiluokalta (ensi lukuvuonna pääosin esikoulu - 2lk).
Pienryhmän oppilaita integroidaan soveltuvin osin yleisopetuksen luokkiin ja
tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia oppilaita käy pienryhmässä myös muista
luokista. Opettaja voi toimia myös samanaikaisopettajana.
Virkaan haki määräajassa yksi pätevä henkilö ja yksi epäpätevä henkilö.
Vakinaiseen virkaan valittavan henkilön tulee olla viran täyttöhetkellä muodollisesti
pätevä. Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne arkistoidaan kokouksen
jälkeen sivistystoimistoon.
Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen
viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä
perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.
Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten
opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön
valinnasta.
Sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpää ja rehtori Sirpa Yli-Salomäki ovat haastelleet
pätevän hakijan. Haastattelijoiden esitys tehtyjen haastattelujen perusteella on, että
sivistyslautakunta valitsee KM Rami Kuuselan avoinna olevaan virkaan.
Esittelijä

Ehdotus:
Lautakunta päättää valita perusopetuksen erityisluokanopettajan virkaan KM Rami
Kuuselan 01.08.2016 alkaen 4 kuukauden koeajalla. Valinta suoritetaan ehdollisena
siten, että valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä
rikosrekisterilain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä
lääkärintodistus viimeistään 30 päivän kuluessa.

Sltk 24 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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25 § PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VALINTA
Sivistystoimen päiväkodin johtajan virka julistettiin haettavaksi 08.04.2016 ja
viimeinen hakupäivä oli 25.04.2016. Päiväkodin johtaja vastaa päiväkodin
toiminnan, pedagogiikan ja henkilöstön johtamisesta sekä suunnittelee, toteuttaa,
seuraa ja arvioi toimintaa ja taloutta. Päiväkodin johtajan tehtäviin kuuluu myös
lastentarhanopettajan tehtävät lapsiryhmässä sekä koko kunnan päivähoidosta
vastaaminen.
Virkaan haki määräajassa kolme pätevää henkilöä.
Vakinaiseen virkaan valittavan henkilön tulee olla viran täyttöhetkellä muodollisesti
pätevä. Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne arkistoidaan kokouksen
jälkeen sivistystoimistoon.
Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen
viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä
perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.
Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten
opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön
valinnasta. Päiväkodin johtajasta hallintosäännössä ei ole mainintaa, joten valinta
kuuluu kunnanhallitukselle, jolle sivistyslautakunta tekee ehdotuksen.
Haastatteluryhmä (Sirpa Yli-Salomäki, Anneli Inkinen, Matti Sillanpää) on 4.5.
haastatellut kaksi hakijaa (Anna-Maria Pursiaisen ja Mirja Isoaho-Alilan). Mirja
Isoaho-Alila on sittemmin 12.05. tulleella sähköpostilla perunut hakemuksensa
päiväkodin johtajan virkaan. Haastattelijoiden esitys tehtyjen haastattelujen
perusteella on, että avoinna olevaan virkaan valitaan sosiaalikasvattaja Anna-Maria
Pursiainen.
Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se päättää valita päiväkodin
johtajan virkaan sosiaalikasvattaja Anna-Maria Pursiaisen 01.06.2016 alkaen 4
kuukauden koeajalla. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on ennen
valintapäätöksen vahvistamista esitettävä rikosrekisterilain nro 504/2002 mukainen
rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus viimeistään 30 päivän kuluessa.

Sltk 25 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN LUKUVUODELLE 2016-2017
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2016 –
2017 on päivitetty. Uusi toimintasuunnitelma jaetaan kokouksessa, liite 1. Uudet
korotetut maksut sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 18.04.2016.

Esittelijä

Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2016 – 2017.

Sltk 26 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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KIHNIÖN KUNTASTRATEGIA
Kihniöön ollaan luomassa kunnan ensimmäistä kuntastrategiaa. Kunnanvaltuusto
käsittelee kuntastrategialuonnosta seuraavan kerran kokouksessaan ma 9.5.
Strategiaan pyydetään myös lautakunnan näkemys.

Esittelijä:

Ehdotus:
Sivistyslautakunta keskustelee kuntastrategiasta ja kirjaa tarvittavat huomiot.

Sltk 27 §

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Lautakunnan esitykset ja korjausesitykset on koottu liitteeseen 2.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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ILMOITUS- JA MUUT ASIAT
-

Esittelijä

Talouskatsaus 01.01. - 30.04.2016
Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 13.04. – 04.05.2016

Ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se
käytä otto-oikeuttaan.

Sltk 28 §

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

