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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SIVltk § 37

Hallintosääntö 14. luku, 6 §:
Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään neljä päivää ennen kokousta kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. KunL:n 103 §:n 2 momentin mukaan sivistyslautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenmäärästä.

Ehdotus

Puheenjohtaja:
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
SIVltk § 38

Kuntalain 107 §:n mukaan sivistyslautakunnan kokouksista pidetään
pöytäkirjaa.
Hallintosäännön 26 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Sivistyslautakunta tarkastaa pöytäkirjan kokousviikon perjantaina.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rami Hanweg ja Jukka Harjula.
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OIKAISUVAATIMUS SIVISTYSJOHTAJAN 3.5.2019 /§ 169 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ,
KOSKIEN MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ 1.8.2019 ALKAEN
TOISTAISEKSI, SIJOITUSPAIKKANA VESILAHDEN YHTENÄISKOULU
SIVltk § 39

Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Sivistysjohtajan 3.5.2019 /§ 169 viranhaltijapäätöksestä on tehty
16.5.2019 päivätty oikaisuvaatimus. Sivistysjohtajan viranhaltijapäätös
on liitteenä nro 1 /§ 39 ja oikaisuvaatimus on liitteenä nro 2 /§ 39.
Kuntalain 134 § mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen päätökseen
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen asianomaiselle lautakunnalle. Kuntalain 137 § mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 § mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 140 § mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Hallintolain
59 § mukaan asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.
Oikaisuvaatimus
16.5.2019 päivätyssä oikaisuvaatimuksessa oikaisuvaatimuksen tekijä
Anna Sankari vaatii, että viranhaltijapäätös tulee kumota, koska päätös
on lainvastainen eikä se ole tarkoituksenmukainen. Lisäksi Anna Sankari vaatii, että hänet valitaan ansioituneempana hakijana ko. virkaan.
Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että päätös on perustuslain 125 §
vastainen. 125 § mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo,
että hän on yleisten nimitysperusteiden mukaan pätevämpi kuin valittu.
Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan valintoja ei ole perusteltu hallintolain 45 §:n edellyttämällä tavalla ja on lainvastainen. Hänen mukaansa
perustelu olisi ollut tärkeä, koska se poikkeaa vakiintuneista käytänteistä, jolla tarkoitetaan muita virkavalintoja, joissa tehtävään on valittu sitä
tehnyt henkilö. Oikaisuvaatimuksessa todetaan myös, että haastattelutilanne eri virkaprosesseissa on ollut erilainen, kuten kyseisen viran
haastatteluryhmä on ollut suppeampi kuin erityisopettajan virkahaastattelussa.
Vastineet oikaisuvaatimuksen kohtiin
Jokainen viranhakuprosessi on erilainen, koska tehtävän luonne sekä
vaatimukset poikkeavat toisistaan ja hakemuksissa sekä haastatteluissa
painotetaan erilaisia asioita. Jokaisen virkahakuprosessin haastattelutyöryhmän kokoonpano katsotaan tarpeen mukaiseksi. Eri tehtävien
haastattelutilanteita ei näin ollen voi myöskään vertailla keskenään.

Pöytäkirjantarkastajat
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Tehtävään tuli yhteensä 32 hakemusta, joista 18 hakijaa täytti muodollisen kelpoisuuden. 6 hakijaa kutsuttiin haastatteluun ansiovertailun perusteella. Haastatteluun kutsumisessa otettiin huomioon tasa-arvo ja
yhdenvertaisuusperiaatteet. Sivistysjohtaja Mika Seppänen, Vesilahden
yhtenäiskoulun rehtori Nina Kaarlenkaski ja apulaisrehtori Jani Tanttu
haastattelivat haastatteluun kutsutut.
Kyseisen matemaattisten aineiden lehtorin tehtävään valitulla tuli hakuilmoituksen perusteella olla perusopetuksen matematiikan, fysiikan ja
kemian aineenopettajan pätevyys. Sekä valitulla Susanna Palonevalla
että Anna Sankarilla on molemmilla pätevyys kyseiseen tehtävään. Anna Sankarilla on filosofian tohtorin tutkinto. Susanna Palonevalla on diplomi-insinöörin tutkinto, matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan pätevyys sekä lisäksi sivuaineena tietotekniikka.
Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun EOA 22.6.2006, dnro 13/4/05
mukaan nimittävällä viranomaisella on harkintavaltaa sen suhteen, minkälainen ja minkä sisältöinen tutkinto soveltuu tehtävään parhaiten.
Korkeampi koulutus ei automaattisesti vielä tee hakijaa ansioituneemmaksi tehtävään.
Kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi kunnan virkaan pelkästään siksi, että hänellä on korkeampi koulutus tai pitempi työkokemus kuin muilla hakijoilla (KHO 19.9.1997/2296). Hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinnin perusteella on mahdollista päätyä
valitsemaan kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista muukin kuin
korkeimmin koulutettu taikka kokenein.
Työkokemus kyseisen koulumuodon (perusopetus) mukaisesti on Susanna Palonevalla 5v8kk ja lisäksi ammattiopistossa tai yliopistossa 5v,
joista tulee yhteensä opetuskokemusta 10v8kk. Työkokemus kyseisen
koulumuodon (perusopetus) mukaisesti on Anna Sankarilla 2v ja 11kk
ja muu opetuskokemus on kertynyt yliopiston tutkijan työn tai jatkoopiskelijana toimimisen ohessa sivutoimisena, joka on toki työkokemusta, mutta ei verrattavissa suoraan päätoimisen opettajan työkokemukseen. Susanna Palonevalla on opetuskokemusta merkittävästi enemmän kuin Anna Sankarilla.
Perustuslain 125 § edellytetään hakijoiden ansioiden vertailua. Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on arvioitava viran hoitamisen kannalta
merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Viran menestyksellisen
hoitamisen edellytyksenä olevien vaatimusten täyttymistä on pyritty
haastatteluilla tarkentamaan. Haastatteluissa on saatu tarkempaa tietoa
hakijoiden työkokemuksesta ja taidoista sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista. Kaikille haastateltaville on esitetty samat kysymykset.

Pöytäkirjantarkastajat
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Oikeuskäytännössä on hyväksytty, että virkaa tai tehtävää hakeneen riitauttaessa päätöksen, sen perustelut esitetään oikaisuvaatimukseen
annetussa päätöksessä.
Haastattelussa ja hakuasiakirjoissa esiin tulleiden seikkojen perusteella
Susanna Paloneva osoittautui ansioituneimmaksi. Susanna Palonevalla
on merkittävästi pidempi työkokemus kuin Anna Sankarilla. Myös taitojen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien johdosta Susanna Paloneva on
tehtävään soveltuvin. Matematiikan lehtorin valintaprosessissa eikä sitä
koskevassa sivistysjohtajan 3.5.2019 /§ 169 viranhaltijapäätöksessä ole
toimittu oikaisuvaatimuksessa esitettyjen lakien vastaisesti.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta hylkää sivistysjohtajan 3.5.2019 /§ 169 viranhaltijapäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa
esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Päätös

Keskustelun aikana Anneli Kesola teki sivistysjohtajan esityksestä poikkeavan ehdotuksen: ”Sivistyslautakunta kumoaa sivistysjohtajan
3.5.2019/169§ tekemän viranhaltijapäätöksen koskien matemaattisten
aineiden lehtorin viran täyttämistä 1.8.2019 alkaen toistaiseksi, sijoituspaikkana Vesilahden yhtenäiskoulu. Samalla sivistyslautakunta käynnistää uudelleen tehtävän haastattelu- ja valintaprosessin. Perusteluina oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ovat puutteet haastateltavia tasapuolisesti kohtelevasta ansiovertailusta ja hallintolain periaatteet hyvästä
hallinnosta sekä hallintolain 45§”. Velipekka Saarinen kannatti Anneli
Kesolan ehdotusta.
Koska keskustelun aikana oli tehty sivistysjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen sivistysjohtajan ja Anneli Kesolan esitysten välillä. Tämän jälkeen
puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitettaisiin nimenhuutoäänetyksenä ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sivistysjohtajan esitystä, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat Anneli
Kesolan esitystä, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa ääntä (Tuulia Niva, Rami
Hanweg, Jenni-Maarit Ketola, Jukka Harjula, Jarkko Viljanen) ja 2 ei
ääntä (Anneli Kesola, Velipekka Saarinen) ja 1 äänesti tyhjää (Susanna
Suoniemi).
Sivistyslautakunta päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä
sivistysjohtajan esityksen.

Tiedoksi

Pöytäkirjantarkastajat

- Anna Sankari
- hallintojohtaja
- kunnanhallitus
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OIKAISUVAATIMUS SIVISTYSJOHTAJAN 3.5.2019 /§ 169 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ,
KOSKIEN MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ 1.8.2019 ALKAEN
TOISTAISEKSI, SIJOITUSPAIKKANA VESILAHDEN YHTENÄISKOULU
SIVltk § 40

Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Sivistysjohtajan 3.5.2019 /§ 169 viranhaltijapäätöksestä on tehty
19.5.2019 päivätty oikaisuvaatimus. Sivistysjohtajan viranhaltijapäätös
on liitteenä nro 1 /§ 40 ja oikaisuvaatimus on liitteenä nro 2 /§ 40.
Kuntalain 134 § mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen päätökseen
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen asianomaiselle lautakunnalle. Kuntalain 137 § mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 § mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 140 § mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Hallintolain
59 § mukaan asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.
Oikaisuvaatimus
19.5.2019 oikaisuvaatimuksessa vaaditaan sivistysjohtajalta sivistyslautakunnalta asian uudelleenkäsittelyä.
Vastine oikaisuvaatimukseen
Kyseisen matemaattisten aineiden lehtorin tehtävään valitulla tuli hakuilmoituksen perusteella olla perusopetuksen matematiikan, fysiikan ja
kemian aineenopettajan pätevyys. Sekä valitulla Susanna Palonevalla
että Anna Sankarilla on molemmilla pätevyys kyseiseen tehtävään. Anna Sankarilla on filosofian tohtorin tutkinto. Susanna Palonevalla on diplomi-insinöörin tutkinto, matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan pätevyys sekä lisäksi sivuaineena tietotekniikka.
Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun EOA 22.6.2006, dnro 13/4/05
mukaan nimittävällä viranomaisella on harkintavaltaa sen suhteen, minkälainen ja minkä sisältöinen tutkinto soveltuu tehtävään parhaiten.
Korkeampi koulutus ei automaattisesti vielä tee hakijaa ansioituneemmaksi tehtävään.
Kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi kunnan virkaan pelkästään siksi, että hänellä on korkeampi koulutus tai pitempi työkokemus kuin muilla hakijoilla (KHO 19.9.1997/2296). Hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinnin perusteella on mahdollista päätyä
valitsemaan kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista muukin kuin
korkeimmin koulutettu taikka kokenein.
Työkokemus kyseisen koulumuodon (perusopetus) mukaisesti on Susanna Palonevalla 5v8kk ja lisäksi ammattiopistossa tai yliopistossa 5v,
joista tulee yhteensä opetuskokemusta 10v8kk. Työkokemus kyseisen
koulumuodon (perusopetus) mukaisesti on Anna Sankarilla 2v ja 11kk
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ja muu opetuskokemus on kertynyt yliopiston tutkijan työn tai jatkoopiskelijana toimimisen ohessa sivutoimisena, joka on toki työkokemusta, mutta ei verrattavissa suoraan päätoimisen opettajan työkokemukseen. Susanna Palonevalla on opetuskokemusta merkittävästi enemmän kuin Anna Sankarilla.
Perustuslain 125 § edellytetään hakijoiden ansioiden vertailua. Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on arvioitava viran hoitamisen kannalta
merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Viran menestyksellisen
hoitamisen edellytyksenä olevien vaatimusten täyttymistä on pyritty
haastatteluilla tarkentamaan. Haastatteluissa on saatu tarkempaa tietoa
hakijoiden työkokemuksesta ja taidoista sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista. Kaikille haastateltaville on esitetty samat kysymykset.

Haastattelussa ja hakuasiakirjoissa esiin tulleiden seikkojen perusteella
Susanna Paloneva osoittautui ansioituneimmaksi. Susanna Palonevalla
on merkittävästi pidempi työkokemus kuin Anna Sankarilla. Myös taitojen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien johdosta Susanna Paloneva on
tehtävään soveltuvin.
Sivistysjohtaja ei katso tarpeelliseksi muuttaa viranhaltijapäätöstään.
Sivistyslautakunta käsittelee asian oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä tässä pykälässä.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta hylkää sivistysjohtajan 3.5.2019 /§ 169 viranhaltijapäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa
esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Keskustelun aikana Anneli Kesola teki sivistysjohtajan esityksestä poikkeavan ehdotuksen: ”Sivistyslautakunta kumoaa sivistysjohtajan
3.5.2019/169§ tekemän viranhaltijapäätöksen koskien matemaattisten
aineiden lehtorin viran täyttämistä 1.8.2019 alkaen toistaiseksi,
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sijoituspaikkana Vesilahden yhtenäiskoulu. Samalla sivistyslautakunta
käynnistää uudelleen tehtävän haastattelu- ja valintaprosessin. Perusteluina oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ovat puutteet haastateltavia
tasapuolisesti kohtelevasta ansiovertailusta ja hallintolain periaatteet
hyvästä hallinnosta sekä hallintolain 45§”. Velipekka Saarinen kannatti
Anneli Kesolan ehdotusta.
Koska keskustelun aikana oli tehty sivistysjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen sivistysjohtajan ja Anneli Kesolan esitysten välillä. Tämän jälkeen
puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitettaisiin nimenhuutoäänetyksenä ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sivistysjohtajan esitystä, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat Anneli
Kesolan esitystä, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa ääntä (Tuulia Niva, Rami
Hanweg, Jenni-Maarit Ketola, Jukka Harjula, Jarkko Viljanen) ja 3 ei
ääntä (Anneli Kesola, Velipekka Saarinen, Susanna Suoniemi).
Sivistyslautakunta päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä
sivistysjohtajan esityksen.

Tiedoksi

Pöytäkirjantarkastajat

- Marjaana Pakkanen
- hallintojohtaja
- kunnanhallitus
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OPETUSSUUNNITELMAN LUVUN 6 PAIKALLISESTI PÄÄTETTÄVÄT ASIAT / PÄIVITTÄMINEN
SIVtk § 41

Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 15.12.2015 /§ 110 hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman lukujen 1-11 paikallisesti
päätettävät sekä 19.4.2016 /§ 33 lukujen 12-15 paikallisesti päätettävät
asiat käyttöönotettavaksi 1.8.2016.
Liitteenä nro 1/ § 41 on ehdotus luvun 6 paikallisesti päätettävien asioiden päivittämiseksi. Ehdotetut muutokset on merkitty punaisella ja poistettavaksi ehdotetut kohdat on yliviivattu. Henkilöstöltä on kysytty muutostarpeita. Muutokset on käsitelty rehtorikokouksessa ja pedagogisessa ohjausryhmässä.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen opetussuunnitelman
luvun 6 paikallisesti päätettävät asiat liitteiden mukaisin muutoksin käyttöönotettavaksi 1.8.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- koulut

Pöytäkirjantarkastajat

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

5/2019

Sivistyslautakunta

11.06.2019

§ 42
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VESILAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO 1.1.2020 ALKAEN
SIVltk § 42

Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 12.5.2015 / §39 hyväksynyt Vesilahden kunnan perusopetuksen tuntijaon 1.8.2016 alkaen. Valtioneuvoston 793/2018 asetuksen mukaan uusi tuntijako tulee ottaa käyttöön 1.1.2020.
Valtioneuvosto antoi 20.9.2018 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun
opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta sekä asetuksen perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta. Päätöksen myötä kaikki syksyllä 2019 perusopetuksensa aloittavat 1. vuosiluokan oppilaat
aloittavat A1-kielen opiskelun viimeistään kevätlukukaudella 2020.
Valtioneuvoston tekemän päätöksen myötä kaikki 1. vuosiluokan oppilaat
aloittavat A1-kielen opiskelun kevätlukukaudella 2020.
Perusopetusasetusta (852/1998) muutettiin siten, että ensimmäisellä ja
toisella vuosiluokalla oppilaan keskimääräistä viikoittaista tuntimäärää lisättiin yhdellä tunnilla työviikossa. Muutokset tulevat voimaan 1. päivänä
tammikuuta 2020, josta lähtien tehtävään myönnetään
opetuksen järjestäjille valtionosuusrahoitus. Voimaantuloon liittyy siirtymäsäännös, jolla pyritään turvaamaan, että kaikki säännöksen
soveltamisen piirissä olevat oppilaat saisivat yhteensä vähintään tuntijakoasetuksen 6 §:n mukaisen vähimmäistuntimäärän A1-kielen opetusta.
Siirtymäsäännöstä sovelletaan kevätlukukautena 2020 ja lukuvuonna
2020–2021. A1-kielen opetus alkaa 1. vuosiluokalla 0,5 vuosiviikkotunnin
lisäämisellä kevätlukukautena 2020, ja jatkuu 2. vuosiluokalla 1,5 vuosiviikkotunnilla lukuvuonna 2020–2021. Siirtymäkauden päätyttyä opetuksen järjestäjällä jää esitetyn 6 §:n puitteissa harkintavalta päättää vuosiviikkotuntien kohdentamisesta vuosiluokille 1–2 kuitenkin siten, että A1kielen opetus alkaa aina viimeistään 1. vuosiluokan kevätlukukaudella vähintään 0.5 vuosiviikkotunnilla.
Vesilahdessa vuosiluokilla 1-2 on ollut kuntakohtaisena lisänä 1. vuosiluokalla 1vvt kuvataidetta ja 2. vuosiluokalla 1vvt musiikkia. Pedagoginen ohjausryhmä esittää kuntakohtaisten lisien muuntamista A1-kieleksi. Pedagoginen ohjausryhmä esittää A1-kielen, Vesilahdessa englanti, tuntien jakamista vuosiluokilla 1-2 seuraavasti:
-

lk englanti 1 vvt
2. lk englanti 1 vvt

Esitys uudeksi tuntijaoksi 1.1.2020 on liitteenä nro 1/§ 42.
Siirtymäaika lukuvuosina 2019-2020 ja 2020-2021:
Lukuvuoden 2019-2020 alkaessa uuteen tuntijakoon siirtyvät 1. vuosiluokan oppilaat. Heidän osaltaan aloitetaan A1-kielen opiskelu lukuvuoden
2019-2020 aikana 1vvt. Kuntakohtainen lisätunti kuvataiteesta vaihtuu A1kieleksi. Tuntimäärä pysyy 1. vuosiluokalla 20vvt. 2. vuosiluokalla lukuvuonna 2019-2020 oppilaat opiskelevat 1.8.2016 hyväksytyn tuntijaon
mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajat

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

5/2019

Sivistyslautakunta

11.06.2019

§ 42

65

Lukuvuonna 2020-2021 opiskellaan 1. vuosiluokalla 1vvt A1-kieltä, oppilaan kokonaistuntimäärän ollen 20vvt. 2. vuosiluokalla opiskellaan A1kieltä 1,5vvt, kokonaistuntimäärän ollen 20,5vvt.
Siirtymäkauden jälkeen 1.8.2021 alkaen opiskellaan A1-kieltä 1. vuosiluokalla 1vvt ja 2. vuosiluokalla 1vvt, oppilaan vuosiviikkotuntimäärän ollen
20vvt / vuosiluokka.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää,
1) hyväksyä uuden tuntijaon liitteen mukaisesti 1.1.2020 alkaen käyttöönotettavaksi. A1 -oppiainetta opetetaan vuosiluokilla 1 - 2 seuraavasti 1.1.2020 alkaen tuntijaon mukaan:
1. lk 1 vvt
2. lk 1 vvt
2) että siirtymäaikana opiskellaan:
Lukuvuoden 2019-2020 alkaessa uuteen tuntijakoon siirtyvät 1.
vuosiluokan oppilaat. Heidän osaltaan aloitetaan A1-kielen opiskelu
lukuvuoden 2019-2020 aikana 1vvt. Kuntakohtainen lisätunti kuvataiteesta vaihtuu A1-kieleksi. Tuntimäärä pysyy 1. vuosiluokalla
20vvt. 2. vuosiluokalla lukuvuonna 2019-2020 oppilaat opiskelevat
1.8.2016 hyväksytyn tuntijaon mukaisesti.
Lukuvuonna 2020-2021 opiskellaan 1. vuosiluokalla 1vvt A1-kieltä,
oppilaan kokonaistuntimäärän ollen 20vvt. 2. vuosiluokalla opiskellaan A1-kieltä 1,5vvt, kokonaistuntimäärän ollen 20,5vvt.
3) että siirtymäkauden jälkeen 1.8.2021 alkaen opiskellaan A1-kieltä 1.
vuosiluokalla 1vvt ja 2. vuosiluokalla 1vvt, oppilaan vuosiviikkotuntimäärän ollen 20vvt / vuosiluokka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- koulut

Pöytäkirjantarkastajat

VESILAHDEN KUNTA
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5/2019

Sivistyslautakunta

11.06.2019
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VESILAHDEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.8.2019 ALKAEN
SIVltk § 43

Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki
Opetushallitus on määrännyt 18.12.2018 varhaiskasvatussuunnitelman
perusteista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen
varhaiskasvatuslain (540 /2018) 21 § mukaan antama määräys, jota varhaiskasvatuksen järjestäjät ja muut palveluntuottajat ovat velvollisia noudattamaan paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia laatiessaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tarkoituksena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko Suomessa, toteuttaa varhaiskasvatuslaissa säädettyjä varhaiskasvatuksen tavoitteita sekä ohjata varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä.
Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tulivat voimaan 1.1.2019.
Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee päivittää ja hyväksyä paikallinen
varhaiskasvatussuunnitelma ja ottaa se käyttöön 1.8.2019. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 on kansallinen normi, joka ohjaa varhaiskasvatuksen toteutumista päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa
tulee huomioida myös muut paikalliset suunnitelmat sekä ottaa huomioon
yhtenäinen opinpolku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen. Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on
kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten
varhaiskasvatussuunnitelmista. Kaikki nämä tasot ovat varhaiskasvatuksen järjestäjiä oikeudellisesti velvoittavia määräyksiä. Vesilahden kunnan
varhaiskasvatussuunnitelma pitää sisällään seutukunnallisesti yhteisesti
sovittuja käytäntöjä.
Varhaiskasvatussuunnitelman päivityksessä on tarkennettu avoimeen
varhaiskasvatukseen, perhepäivähoitoon ja vuorohoitoon liittyviä osia.
Kehityksen ja oppimisentuen toteuttamiseen ja yhteistyöhön liittyviin asioihin on kiinnitetty enemmän huomiota. Kiusaamisen ehkäisyyn, turvallisuuden edistämiseen ja kestävään elämäntapaan liittyviä osioita on myös
tarkennettu. Toimintaympäristöjä, toimintakulttuuria, dokumentointia ja
kulttuurin osiota on täsmennetty.
Valmistelutyötä on ohjannut varhaiskasvatuksen johtoryhmä. Varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitetty varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.
Liite nro 1/ § 43 Vesilahden kunnan varhaiskasvatussuunnitelma
1.8.2019 alkaen

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valtakunnallisten perusteiden pohjalta laaditun varhaiskasvatussuunnitelman 1.8.2019 käyttöönotettavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- varhaiskasvatuksen henkilöstö

Pöytäkirjantarkastajat
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PÖYTÄKIRJA

5/2019

Sivistyslautakunta

11.06.2019

§ 44

67

KULTTUURITOIMEN KOHDEAVUSTUS
SIVltk § 44

Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 11.12.2018 / § 91 liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen toiminta-avustusten jakoperusteet ja ohjeet.
Avustusten jakoperusteet ovat liitteenä nro 1/ § 44.
Kulttuuritoimen kohdeavustuksia voi hakea pitkin vuotta. Kohdeavustusten
myöntämisen perusteena on:
Avustus myönnetään yhdistyksille, laitoksille ja yksittäisille taiteen harrastajille esim. näyttelyn/konsertin järjestämiseen, kotiseututyötä ja kulttuuriperintöä tukevaan julkaisu- ja muuhun toimintaan Vesilahdessa.
Vaatimuksia:
- kuntalaisille avoin kulttuuritapahtuma
- edistää kulttuuri- ja taidekasvatusta
- Mikäli hanke toteutetaan yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa, vaikuttaa kulttuuritoimen panostuksen suuruus avustuksen saantiin.
Avustushakemus on nähtävillä kokouksessa.
Kohdeavustuksen hakija

Anomus 2019

Ylämäen Nuorisoseura ry

Ehdotus

570 €

Esitys 2019
500 €

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää, että kulttuuritoimen kohdeavustus jaetaan esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- hakija

Pöytäkirjantarkastajat
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HYVINVOINTIKOORDINAATTORIN VIRKA / REKRYTOINNIN KÄYNNISTÄMINEN
SIVltk § 45

Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2019 / § 20 päättänyt, että liikunta- ja nuorisosihteerin tehtävänimike vaihdetaan hyvinvointikoordinaattoriksi. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävänimike vastaa paremmin nykyistä laajaa tehtäväkenttää kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta
päättävä viranomainen (Vesilahden kunnan hallintosääntö 5 luku § 6). Sivistyslautakunta päättää hyvinvointikoordinaattorin (ent. liikunta- ja nuorisosihteeri) valinnasta (Vesilahden kunnan hallintosääntö 5 luku § 7).

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi hyvinvointikoordinaattorin
viran. Sivistysjohtajalle ja hallintojohtajalle annetaan valtuudet käynnistää
rekrytointi ja tarvittaessa käyttää ulkopuolista apua rekrytoinnissa.
Sivistyslautakunta nimeää haastattelutyöryhmän, johon kuuluvat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Harri Penttilä ja varapuheenjohtaja Anneli Kesola, sivistysjohtaja Mika Seppänen, varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki ja
hallintojohtaja Kati Paunonen.
Sivistyslautakunta nimeää haastattelutyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sivistyslautakunta nimesi haastattelutyöryhmän puheenjohtajaksi Anneli Kesolan ja varapuheenjohtajaksi Anne Mäen.

Tiedoksi

- nimetyt

Pöytäkirjantarkastajat
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TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMAN SEURANTA
SIVtk § 46

Liitteenä (liite nro 1/ § 46) talousarvion toteutuma ajalta 1.1.–5.6.2019.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutuman tiedoksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
SIVltk § 47

Kuntalain 92, 138 ja 141 §:iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Valtuuston 24.4.2017 / 17 § hyväksymässä hallintosäännön 4. luvun 9
§:ssä on määrätty asiat, joista sivistyslautakunnan alaiset viranhaltijat
päättävät.
Hallintosäännön 16 §:
”Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.”
Hallintosäännön 17 §:
”Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.”
”Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja
sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.”
Kuntalaki 92 §, 4. mom.:
"Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: lain tai
asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita."
Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 11.5. - 31.5.2019 ovat nähtävillä
kokouksessa. Päätöspöytäkirjat lisätään pöytäkirjan liitteeksi.
Yhtenäiskoulu,
rehtori Nina Kaarlenkaski
Ylämäen koulu,
rehtori Jussi Hietakangas
Narvan koulu,
rehtori Arto Uusitalo
Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki
Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti
Vastaava kirjastovirkailija Marjo Höyssä
Päiväkodinjohtaja Pirjo Honkanen
Päiväkodinjohtaja Salla Saarela

Ehdotus

§§ 84-96
ei päätöksiä
ei päätöksiä
ei päätöksiä
§§ 9-10
ei päätöksiä
ei päätöksiä
ei päätöksiä
ei päätöksiä

Sivistysjohtaja:
Lautakunta päättää merkitä viranhaltijoiden päätökset ajalta 11.5. 31.5.2019 ja ilmoittaa viranhaltijoille, että päätöksissä ei ole KunL 92 §:n
perustein sivistyslautakunnan käsiteltäviksi otettavia asioita.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
SIVltk § 48
1. Lähetekeskustelu Pirkan opiston tuntitilauksesta siirtyy seuraavaan kokoukseen.
2. Lähetekeskustelu seutumuseotyöstä siirtyy seuraavaan kokoukseen.
3. Lautakunnan jäsenten kummitoiminnan/vastuualueen asiat
4. Hyvinvointityön tilannekatsaus, hyvinvointisuunnitelman esittely
5. Nuorisovaltuuston asiat / ptk
6. Seudun hyvinvointipalveluiden työryhmän asiat / muut seudulliset asiat
7. Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat
8. Sivistyslautakunnan ylimääräinen kokousvaraus 2.7.2019 klo 18.00
9. Syyskauden kokoukset 6.8., 10.9., 22.10., 12.11., 3.12.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

