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Aika: Tiistai 18.01.2022 kello 18.30  
Paikka: Leppälän koulu 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 
Kokoukseen kutsutut: 
 
Sivistyslautakunnan jäsenet:  Henkilökohtaiset varajäsenet: 
Kangas Terhi, pj.  Vähäsöyrinki Anni 
Tervamäki Petri, vpj.  Päivärinta Markus 
Harri Ilkka   Särkijärvi Risto 
Jokitalo Jukka   Halmetoja Niina 
Koski Jenny   Vartiainen Terhi 
Kreivi Ari-Pekka  Silver Ari 
Nurkkala Kirsi   Viljamaa Tero 

  
 Kunnanhallituksen edustaja: 
 Timlin Tiina 
 
Ennen kokousta keskustellaan Leppälän koulun näkymistä. Mukana Leppälän kyläyhdistyksen johtokunnan edus-
tus, kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. 

 
Käsiteltävät asiat:  
 

 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
§    Sivu 

Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt. 
 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousviikon jälkeisenä seuraavana torstaina 
27.1.2022.  
 
 
 
 
Terhi Kangas 
puheenjohtaja, mtty 
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN V. 2022 
 

Koululautakunta 25.1.2022 § x 

Kuntalain 16 luvun 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen sekä lautakunnan pöytäkirja sii-
hen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
 
Vs. koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Koululautakunnan pöytäkirjat v. 2022 julkaistaan ylei-
sessä tietoverkossa (kunnan kotisivuilla) viimeistään kokousta seuraavan viikon jälkeisenä torstai-
na virka-aikana tai torstain ollessa pyhäpäivä, sitä seuraavana arkipäivänä. 

 
Päätös:  
 
Lisätietoja:  Vs. koulutoimenjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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LASKUJEN JA SUORITUSTEN VASTAANOTTAJAT JA HYVÄKSYJÄT V. 2022 
 
 

Koululautakunta 25.1.2022 § 2       
 
Lautakuntien on vuodeksi kerrallaan määrättävä ne henkilöt, jotka tekevät laskujen vastaanotto- ja 
hyväksymismerkinnät. 

 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy seuraavissa tehtävissä toimivat henki-
löt laskujen ja suoritusten vastaanottajiksi ja hyväksyjiksi vuodeksi eteenpäin: 

 
 a) Sivistystoimisto/ sivistyslautakunta 
 vastaanottomerkintä: sivistystoimiston toimistosihteeri 

hyväksyminen: sivistysjohtaja, hänen ollessa vastaanottajana talouspäällikkö 
 
 b) Alakoulut 

vastaanottomerkintä: opettaja, koulusihteeri tai toimistosihteeri 
hyväksyminen: koulunjohtaja tai rehtori, hänen ollessa vastaanottajana sivistysjohtaja  

 
 c) Jussinpekan koulu 

vastaanottomerkintä: opettaja tai koulusihteeri 
hyväksyminen: rehtori, hänen ollessa vastaanottajana sivistysjohtaja 
 

 d) Lukio 
 vastaanottomerkintä: opettaja tai koulusihteeri 

hyväksyminen: lukion rehtori tai hänen ollessa vastaanottajana sivistysjohtaja 
 
e) Päiväkodit 

 vastaanottomerkintä: päiväkodin työntekijä 
hyväksyminen: päiväkodin johtaja tai hänen ollessa vastaanottajana varhaiskasvatuspäällikkö 
 
f) Perhepäivähoito 

 vastaanottomerkintä: toimistosihteeri tai ryhmäperhepäiväkodin työntekijä 
hyväksyminen: varhaiskasvatuspäällikkö tai hänen ollessa vastaanottajana sivistysjohtaja 

 
 

Päätös:  
 
 
Lisätietoja:  Vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
 
 
 

KO: 4/2022§ 2, SI 25.1.2022 18:30 Sivu 3



 

TALOUDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022 
 
Koululautakunta 25.1.2022 § x  

 
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 2.12.2021 § 89 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022. Kun-
nanvaltuuston hyväksymä taloussuunnitelma sisältää tehtävätasoisen talousarvion tavoitteineen 
sekä vastuuhenkilöiden nimeämisen. 
 
Talousarvion käyttösuunnitelma on asiakirja tai päätös, jolla talousarvioon sisältyvät toimielimelle 
osoitetut määrärahat ja tuloarviot jaetaan tehtävätasoille ja kustannuspaikoille. Käyttösuunnitelma 
toimii määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumisen seurannan välineenä ja toimielimille on 
annettu ohjeet käyttösuunnitelmien hyväksymisestä.  
 
Oheismateriaalina on vahvistetun talousarvion mukainen sivistyslautakunnan tehtävätasoinen käyt-
tösuunnitelma sekä yhteenveto, johon ei ole tullut muutoksia taloussuunnitelman käsittelyn jälkeen.  
 
Sivistystoimen tehtävätasot: 
 
- Sivistystoimen hallinto 
- Esiopetus 
- Perusopetus 
- Varhaiskasvatus  
- Lukio 
- Muu koulutus- ja opetustoiminta 
 
   
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman 2022. 
 
Päätös:  
 
Lisätietoja:  Vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2022 ALKAEN 
 
Sivistyslautakunta 25.1.2022 § X 
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 8. joulukuuta 2021 annetulla opetus- ja kulttuu-
riministeriön ilmoituksella (Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhais-
kasvatuksen asiakasmaksuista, 1087/2021). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) 
säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Var-
haiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin 
tehdään joka toinen vuosi. Elokuun 2022 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasva-
tuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 euroa kuukaudessa ja alin 
perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuo-
rimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 
prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityi-
sesti järjestettävää varhaiskasvatusta.  
 
Tulorajat ja maksuprosentit  
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:  
 
Perheen Tuloraja 1.8.2020  Maksuprosentti  Tuloraja  Maksuprosentti    
henkilömäärä  euroa/kk  1.8.2020  1.8.2022  1.8.2022 

        euroa/ kk  
2  2 798  10,7 %  2 913  10,7 %   
3  3 610  10,7 %  3 758  10,7 %  
4  4 099  10,7 %  4 267  10,7 %  
5  4 588  10,7 %  4 777  10,7 %  
6  5 075  10,7 %  5 284  10,7 %  
 
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa 1.8.2022 
lähtien (korotus nyt 189 euroa).  
 
Enimmäismaksut  
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seu-
raavasti:  

 Nykyinen maksu euroina  
 

Uusi maksu euroina 
1.8.2022 alkaen 

Enimmäismaksu 288 295 
Toisen lapsen enimmäismaksu 115 118 
Pienin perittävä lapsikohtainen maksu 27 28 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiota-
soindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa tarkemmin säädetyllä tavalla. 
Indeksien muutokset käyvät ilmi seuraavasta taulukosta.  
 
Tarkistusperuste Muutos % 
opetustoimen hintaindeksi 2,510 
ansiotasoindeksi 4,110 
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016)  
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmak-
suista 1087/2021 
 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksujen tulorajat 1.8.2022 alkaen. 
 
Päätös:  
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUKSET 2022 
 
Sivistyslautakunta 25.1.2022 § x  
 

 Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta 
aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES 
(2020-2021) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) 
mukaan vähintään Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannus-
korvauksia koskevan suosituksen mukaisesti.   

 
Suomen Kuntaliitto suositukset kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista  
vuodelle 2022.  
Hintaindeksin vuosimuutos (%):       
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat            1,66 (1,21) 
Kuluttajahintaindeksi                                       0,29 (1,02) 
 
 

 Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.–
31.12.2022 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen 
pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheu-
tuvat todelliset kustannukset. Työnantaja voi halutessaan korottaa suosituksen mukaisia tasoja, 
mikäli se katsoo kustannuskorvauksen tason olevan riittämätön. 

 
               alle kouluikäinen/koululainen 
 aamiainen tai välipala tai iltapala,   € 0,76 / 0,99 
 lounas tai päivällinen,    € 1,80 / 2,33 
 muu kustannus,    €/päivä 1,88 / 1,88 

 
 Oheismateriaalina Suomen Kuntaliiton mukaiset kustannuskorvaukset 1.1.2022 alkaen 

 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy perhepäivähoidon kustannuskorvauk-
set esitetyn mukaisesti 1.1.2022 alkaen. 

 
 Päätös:  
  

 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 

Sivistyslautakunta 25.1.2022 § x  
 
1. Korhosen koulun koulunjohtajan viranhaltijapäätökset 17.11.2021 (5 kpl), 20.11.2021 (5 kpl), 
21.11.2021 ja 26.11.2021 (4 kpl) 
4. Lauri Haikolan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 94-169/2021, 1-8/2022 
5. Leppälän koulun koulunjohtajan viranhaltijapäätös 13.12.2021 
6. Jussinpekan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset 88-115/2021 
7. Sievin lukion rehtorin viranhaltijapäätökset 2-4/2021 
8. Vs. Sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 15/2021 
9. Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset vuodelta 2021 
 
Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä mainitut viranhaltijapää-
tökset tiedokseen ja päättää, ettei ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n perusteella sivis-
tyslautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 

Sivistyslautakunta 25.1.2022 §  
 
1. Opetushallituksen päätös 11.11.2021 Lukiokoulutuksen yksikköhinnoista 
 
2. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 21.12.2021: Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman 
toteuttaminen 2021 
 
3. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.12.2021: Hallintokantelu Sievin kunnan lomau-
tuksista varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen osalta 
 
4. Ylivieskan seudun musiikkiopiston talousarvio vuodelle 2022 
 
5. Valtionvarainministeriö päätös 30.12.2021 Kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 
2022 
 
6.  Opetushallitus 17.1.2022 

(a) Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 30.12.2021 esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista 
vuodelle 2022 
 

(b) Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 7.12.2021 perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja il-
tapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisista määristä vuonna 2022 

 
(c) Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 31.12.2021 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille 

käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille 
yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2022 
 

(d) Laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumisesta vuodelle 2022 
 
 

Vs. sivistysjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Lisätietoja:  vs. sivistysjohtaja Teemu Pelkonen, p. 044 4883 345 
 etunimi.sukunimi@edu.sievi.fi 
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