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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SIVltk § 53

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 § 54

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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PIRKAN OPISTON JÄSENKUNTIEN OPETUSTUNTIEN TILAUS 2020 / VESILAHTI
SIVltk § 55

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Pirkan opisto järjestää yleissivistävää ja harrastuksia tukevaa koulutusta
sekä taiteen perusopetuksen opetuspalveluja neljään opiston jäsenkuntaan. Jäsenkunnat ovat Nokia, Pirkkala, Lempäälä ja Vesilahti. Nokian
kaupunki toimii Pirkan opiston vastuukuntana. Jäsenkunnat ovat tehneet
sopimuksen opiston toiminnasta. Uusin sopimus on astunut voimaan
1.1.2016. Opiston hallintoelimenä toimii Pirkan opiston jaosto, johon jäsenkunnat ovat nimenneet edustajansa. Sopijakuntien johtavista sivistyssektorin viranhaltijoista koostuu lisäksi ohjausryhmä, joka kokoontuu tarvittaessa yhteistyön kehittämistä ja arviointia varten.
Opistosopimuksen mukaan kaikki sopijakunnat tekevät vuosittain elokuun
loppuun mennessä alustavan määrärahavarauksen, jolla ne sitoutuvat ostamaan opistolta opetustunteja seuraavalle kalenterivuodelle.
Tuntitilauksia ja määrärahavarauksia varten Pirkan opiston jaosto tekee
kunnille tuntitilauksen pohjaehdotuksen, joka toimitetaan sopijakuntiin viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Sopimuksen mukaan kuntakohtainen määrärahavaraus ja tuntitilaus ovat vähintään 90 % siitä määrästä,
jolla kunta osallistui vuonna 2014 alueella järjestetyn opetuksen tuottamiseen. Maksimituntimäärää ja määrärahan ylärajaa ei sopimuksella rajoiteta.
Tuntitilausten osalta on huomionarvoista, että taiteen perusopetuksen
opiskelijoiden opinnot kestävät 6-9 vuotta. Tämän vuoksi taiteen perusopetuksen opetustuntien vuosittaista tilausmäärää voidaan käytännössä
vähentää ainoastaan aloittavien opiskelijoiden sisäänottomääriä säätelemällä.
Opetustuntien tarve on arvioitu erikseen vapaan sivistystyön kurssien,
musiikin taiteen perusopetuksen ja muun taiteen perusopetuksen osalta
kunnittain.
Vesilahden osalta vuoden 2020 pohjaehdotus on vapaan sivistystyön ja
muun taiteen perusopetuksen tuntimäärissä vuoden 2019 tuntitilausten
kaltainen. Musiikin taiteen perusopetuksen osalta ehdotetaan, että Vesilahden tuntivähennys olisi 50 tuntia, koska musiikin taiteen perusopetuksen kysyntä ei ole tällä hetkellä niin suuri kuin huippuvuosina.
Tämä näkyy myös musiikkiopiston hakijamäärissä, jotka ovat hieman laskeneet.
Jokaiselle tilausryhmälle on laskettu kunnan maksettavaksi jäävä tuntihinta vuoden 2018 tilinpäätöksen ja arvioidun kustannuskehityksen perusteella. Laskelman mukaan vuoden 2020 tuntihintoihin tulisi 0,50 € korotus
verrattuna vuoden 2019 tasoon. Tuntihintoihin sisältyvät suunnittelu-, hallinto- ja järjestämiskustannukset, mutta ei opetustilojen vuokria.
Opetustuntien kuntaosuuksien tuntihinnat on laskettu siten, että opetuksen tuotantokustannuksista on vähennetty valtionosuudet, kurssimaksut ja
muut tulot, minkä jälkeen nettomenot on jaettu suunnitellulla opetustuntien
määrällä kurssilajeittain.
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Tuntihinnan noston ja ehdotettujen tilausmäärien perusteella Vesilahden
maksuosuus nousisi 1 115 € vuoden 2019 tasosta.
Ehdotus tuntitilaukseksi opetusmuodoittain:
vapaa sivistystyö
2 000 tuntia 13 000 €
musiikin taiteen perusopetus
1 650 tuntia 27 225 €
muu taiteen perusopetus
180 tuntia
450 €
Yhteensä

3 830 tuntia 40 675 €

Liitteenä nro 1/ §55 on Pirkan opiston jaoston kokouksen 9.5.2019/ § 18
pöytäkirjanote, jossa on Pirkan opiston jaoston ehdotus jäsenkuntien opetustuntien tilaukseksi ja maksuosuudeksi vuodelle 2020.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää, että Vesilahden kunnan opetustuntitilaus Pirkan opistolta vuodelle 2020 on yhteensä 3830 tuntia jakautuen opetusmuodoittain:
vapaa sivistystyö 2 000 tuntia
musiikin taiteen perusopetus 1 650 tuntia
muu taiteen perusopetus 180 tuntia

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- Pirkan opisto
- kunnanhallitus
- talouspäällikkö

Pöytäkirjantarkastajat

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

7/2019

Sivistyslautakunta

06.08.2019

§ 56

81

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018
SIVltk § 56

Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan KVAL § 16/ 27.5.2019 käsitellyt
tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen vuodelta 2018 ja
lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja muiden toimielinten käsiteltäväksi siten, että selvitykset voidaan käsitellä lokakuun 2019 valtuuston
kokouksessa.
Alla olevassa selostetekstissä on tarkastuslautakunnan huomiot sivistyslautakunnan osalta. Vastuualueen perässä on sivistyslautakunnan
vastaus niissä osioissa, joissa tarkastuslautakunta on kysynyt jotain tai
esittänyt kehittämiskohtia.
”Sivistyslautakunnan alainen toiminta
Sivistyslautakunnan alkuperäisen talousarvion bruttobudjetoidut käyttötalouden määrärahat olivat yhteensä 10,14 milj. euroa ja tuloarviot yhteensä 0,729 milj. euroa. Talousarviomuutoksia tehtiin määrärahoihin
vuoden 2018 aikana siten, että muutetun talousarvion määrärahat olivat
10,08 milj. euroa.
Vuoden 2018 käyttötalouden menojen toteuma oli yhteensä 9,997 euroa alittaen talousarvion käyttötalouden määrärahat.
Sivistyslautakunnan toiminnassa korostui toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Perusopetuksen kehittämissuunnitelma muutettiin koskemaan
myös varhaiskasvatusta ja uuden kehittämissuunnitelman
2019-2021 teko aloitettiin. Vesilahden kuntastrategian 2016-2021 syventämistä ja sivistystoimen kokonaisvaltaista kehittämistyötä varten
aloitettiin syksyllä 2018 tekemään sivistystoimen visiota 2025.”
”Peruskoulut
Perusopetuksessa jatkui uuden opetussuunnitelman mukainen kehittämistyö. Tavoitteena on luoda paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle ja tarjota oppilaille monipuoliset oppimisen mahdollisuudet ja tulevaisuuden taidot. Opetussuunnitelma toimii koulujen strategisena ja pedagogisena välineenä sekä apuna toimintakulttuurin uudistamisessa ja
kehittämisessä. Asiakastyytyväisyysmittaukset on toteutettu visiotyön,
koulukuljetuskyselyn sekä leipää ja piimää -hankkeen kyselyn muodossa. Tarkastuslautakunta toivoo kommentteja mittausten tuloksista.
Keväällä 2018 kilpailutettiin koulukyydit, tavoitteena oli kustannussäästöt ja palvelun laadun parantaminen. Muutoksia tuli liikennöitsijöihin,
reitteihin ja koulujen alkamisaikoihin. Muutos jakoi vuoden 2018 koulukyytistrategian puoliksi, joten kilpailutuksen hyötyjä on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Koulukuljetuskyselyn tulokset auttaisivat tarkastuslautakuntaa arviointityössä.
Yhtenäiskoulun valmistelu alkoi yllättäen henkilöstövaihdoksen luodessa otollisen ajankohdan tarkastelulle.1.1.2019 Kirkonkylän koulu ja Vesilahden yläaste lakkautettiin ja tilalle perustettiin Vesilahden yhtenäiskoulu. Toimintakulttuurin uudistukseen liittyy haasteita, mutta tälle työlle
on kuitenkin varattu aikaa useita vuosia. Tarkastuslautakunta jää seuraamaan uudistustyötä.
Keskeisiin määrärahapoikkeamiin on merkitty 38.000€ ylitys aineiden,
tarvikkeiden ja tavaroiden osalta Vesilahden yläasteella. Ylitys on
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olennainen eikä asialle ole annettu tarkempaa selvitystä tilinpäätöksessä. Epäselväksi jää, onko tarvikkeiden osalta noudatettu hankintavaltuuksia ja ovatko kaikki hankinnat olleet tarkoituksenmukaisia.”
Asiakastyytyväisyyskysely leipää ja piimää -hankkeessa toteutettiin
useassa osassa. Vuonna 2018 keväällä tehtiin kyselyt varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen huoltajille, henkilöstölle ja oppilaille.
Pääsääntöisesti suihkutukset koettiin erittäin myönteisenä. Tuloksia on
hyödynnetty suihkutusten jatkokehittämisessä. Asiakaskyselyn tuloksia
visiotyössä käytettiin tavoitteiden määrittämiseen ja vision työstämiseen. Sivistystoimen visio ja lasten sekä oppilaiden näkemykset kasvun- ja opinpolusta löytyvät verkkosivuilta sekä päiväkotien ja koulujen
yksiköistä julisteina. Koulukuljetuskyselyn tuloksissa heijastui liikennöitsijöiden vaihtuminen. Silti alkusyksyn 2018 haasteiden jälkeen koulukyydit koettiin yllättävän toimiviksi. Myös koulujen alkamisaikojen muutokset koettiin pääosin myönteisenä. Kyselyjen tulokset toimitetaan tarkastuslautakunnalle ja jatkossa kyselyjen koonnit pyritään laittamaan sivistystoimen verkkosivuille.
Yläasteen 38.000€ määrärahaylityksestä aineet, tarvikkeet ja tavarat tilikohdissa on annettu selvitys sivistyslautakunnalle, kunnanhallitukselle
sekä tarkastuslautakunnalle. Kalustehankinnat ovat pihan liikuntapaikkakalusteita, jotka ovat osa liikkuva koulu hanketta. Nämä välineet hyödyttävät oppilaita ja kaikkia kuntalaisia. Oppikirjat ovat toki hyödyllisiä,
mutta niiden hankkimiseen tulee olla pitkäjänteinen suunnitelma eikä
määrärahaa voida ylittää kuin erityisen painavasta syystä.
”Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen tavoitteet ja mittarit ovat edelleen kehittyneet. Tämä on erittäin positiivista ja tavoitteet ja toteutumisen arvioinnit ovatkin
tarkastuslautakunnan mielestä sisällöltään parhaita ja hyviä esimerkkejä
muillekin vastuualueille.
Tavoitteissa oli muun muassa huomioitu edellisenä vuonna valmistunut
varhaiskasvatussuunnitelma ja tavoitteena oli jalkauttaa se käytäntöön.
Asiakastyytyväisyyskyselyn osallistumisprosentin ja tuloksen arviointi
osoitti, että henkilökunnan ponnistelut kyselyn toteuttamisessa kannattivat ja korkea arvosana asiakastyytyväisyydessä on suuren osallistumisprosentin vuoksi tänä vuonna varsin luotettava.
Varhaiskasvatuksessa näkyi myös uusi varhaiskasvatuslaki ja sen tuomiin haasteisiin vastaaminen.
Päiväkotihoidon hoitopäivät toteutuivat lähes n. 1100 pv (3%) arvioitua
pienempinä. Perhepäivähoidossa jäätiin tavoitteesta 86 päivällä, kun
vastaava luku edellisenä vuonna oli 500 päivää. Kotihoidon tukea
maksettiin keskimäärin 50 lapsesta kuukaudessa (edellisenä vuonna
vastaava määrä 64 lasta kuukaudessa). Talousarviossa ennakoitiin kotihoidon tukea maksettavan keskimäärin 90 lapsesta kuukaudessa.”
”Liikunta- ja nuorisotoimi
Liikuntatoimessa oli kiinnitetty huomiota tavoitteiden asettamiseen ja ne
olivat aiempaa selkeämmin toimintaa ohjaavia. Sali- ja kenttävuorojen
käyttöaste oli kuitenkin edelleen mittarina, vaikka edellisen arviointikertomuksen vastineessa todettiin, että näistä ei tehdä laskelmia. Miten
näitä silloin voidaan mitata ja onnistumista todeta? Seurafoorumi
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kokoontui kaksi kertaa. Onko kokoontumisten määrä oikea mittari seurojen kuulemista ja yhteistyötä koskevaan tavoitteeseen?
Vastineessa liikuntapaikkakyselyn keskeiset huomiot olivat liikuntapaikkojen huollon tarve sekä huollon laadun parantaminen. Kyselyn perusteella teknisen toimen oli tarkoitus lisätä resursseja liikuntapaikkoihin ja
suunnitella investointeja. Teknisen toimen kanssa tehtiin kunnossapitoja investointisuunnitelma. Suunnitelman laatimisen jälkeen tulee päättää
jatkotoimista, joilla liikuntapaikkojen riittävä hoito turvataan.
Nuorisotoimessakin oli asetettu aiempaa mitattavampia tavoitteita, mutta toteutumista arvioitaessa osallistujien, tapahtumien jne. määrät puuttuivat, vaikka ne oli asetettu mittareihin. Koulukyytijärjestelyt ovat muuttaneet koulujen lukujärjestyksiä, minkä seurauksena kävijämäärä nuorisotila Nurkalla on alakouluikäisten osalta vähentynyt. KuItTour-viikon
osalta piti tapahtumien järjestämisen lisäksi myös kerätä palautetta nuorilta, mutta tietoa ei ole, toteutettiinko kysely ja mikä kyselyn tulos oli.
Etsivässä nuorisotyössä järjestettiin kesätyöinfo ja tiedotettiin kesätyöseteleistä. Kesätyöpajan toteutumisesta tai sen osallistujamääristä ei
kuitenkaan tilinpäätöksessä ole tietoa, vaikka se oli arviointikriteerinä.
Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman tavoitteet ovat olleet varsin
laajat työntekijäresursseihin nähden. Tarkastuslautakunta toivoo, että
jatkossa tavoitteiden määrä suhteutettaisiin käytössä oleviin työvoimaresursseihin ja esiin nostettaisiin kunkin vuoden avaintavoitteita.”
Liikunta- ja nuorisotoimen tavoitteita ja mittareita tullaan jatkossa valitsemaan vielä tarkemmin. Tarkastuslautakunnalle toimitetaan luettelo
nuorisotoimen tapahtumista ja tiedossa olevista kävijämääristä.
”Kirjastotoimi
Kirjastotoimessa uuden kirjaston valmistumisen viivästyminen siirsi
useita tavoitteita vuodelle 2018. Tämä näkyy tavoitteiden suurena määränä. Tarkastuslautakunta näkee tärkeäksi, että tavoitteiden määrä jatkossa suhteutettaisiin käytössä oleviin työvoimaresursseihin. Tavoitteita
on arvioitu numeerisesti ja niistä on helposti nähtävissä uuden kirjaston
vaikutus toimintaan. Aukioloaikojen laajeneminen mahdollistui omatoimiajalla ja työntekijöiden työaikaa on käytetty uusien laitteiden käytön
opastamiseen. Lisäksi tilaisuuksien ja näyttelyiden määrä kirjastossa on
kasvanut rajusti. Tarkastuslautakunta jäi pohtimaan tämän vaikutusta
kirjaston perustyön tekemiseen työmäärän kasvaessa. Työnkuvien päivitystarvetta kannattanee tarkastella toiminnan vakiinnuttua. Kaikkineen
uusi kirjasto on toivottu investointi, josta tulee pyrkiä saamaan kaikki irti
esim. aukioloaikojen optimoinnilla ja tarkoituksenmukaisilla työjärjestelyillä.”
Talousarviossa tullaan kiinnittämään huomiota kirjastotoimen osalta tavoitteiden asettamiseen. Työnkuvia, palveluita, työmäärää ja aukioloaikoja arvioidaan ja seurataan jatkuvasti sekä päivitetään tarpeen mukaan.
”Kulttuuritoimi
Kulttuuritoimessa tapahtui merkittävä toimintakulttuurin muutos uuden
kirjaston myötä. Tähän liittyvät tavoitteet toteutuivat suurelta osin eli
palvelutarjottimen käyttöönotto ja pysyvien näyttelyiden ensimmäisten
esineiden tuominen kirjastoon. Sen sijaan Kulttuuriportaat -ohjelman
käynnistäminen ja kulttuurikohteiden mobiiliversion rakentaminen
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siirtyivät vuodelle 2019. Näin ollen kulttuuritoimen tavoitteista toteutuivat
lähinnä perinteiset toimintamuodot ja kehittämistyö etenee hitaasti. Tämä selittynee vähäisillä työntekijäresursseilla, mikä kannattaa ottaa
huomioon tulevien vuosien tavoitteita asetettaessa.”
Liitteenä nro 1/ §56 on tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää esittää yllä olevan selostuksen kunnanhallitukselle ja edelleen tarkastuslautakunnalle selvityksenään niistä toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen perusteella ryhtynyt.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- tarkastuslautakunta
- kunnanhallitus
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TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMAN SEURANTA
SIVtk § 57

Liitteenä (liite nro 1/ §57) talousarvion toteutuma ajalta 1.1.–30.6.2019.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutuman tiedoksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
SIVltk § 58

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 1.6. - 31.7.2019 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
Vastaava kirjastovirkailija Marjo Höyssä
Päiväkodinjohtaja Pirjo Honkanen
Päiväkodinjohtaja Salla Saarela

Ehdotus

§§ 97-181
ei päätöksiä
ei päätöksiä
§§ 172-188
ei päätöksiä
ei päätöksiä
ei päätöksiä
ei päätöksiä

Sivistysjohtaja:
Lautakunta päättää merkitä viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.6. 31.7.2019 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 § 59
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ehdotus

Lähetekeskustelu talousarviosta 2020
Lautakunnan jäsenten kummitoiminnan/vastuualueen asiat
Hyvinvointityön tilannekatsaus
Nuorisovaltuuston asiat / ptk
Seudun hyvinvointipalveluiden työryhmän asiat / muut seudulliset asiat
Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat

Sivistysjohtaja:
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

