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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SIVltk § 1

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 koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
SIVltk § 2

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuulia Niva ja Jarkko Viljanen.
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN INDEKSITARKISTUS JA ASIAKASMAKSUJEN
MUUTOKSET 1.8.2020 ALKAEN
SIVltk § 3

Varhaiskasvatuksen johtaja:
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa (1503/2016)
säädetään varhaiskasvatuspalveluista perittävien maksujen periaatteet ja
perittävien maksujen ylärajat. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatusmaksulain (1503/2016 )16 § perusteella.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset
asiakasmaksuihin ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. 1.8.2020 voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista
on 29.11.2019 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus
(44/010/2019). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuista annetussa laissa tarkemmin säädetyllä tavalla. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää
varhaiskasvatusta.
Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen
asiakasmaksun määrittämisessä käytettäviä tulorajoja tarkistetaan seuraavasti:
Perheen koko/henkilöä

2
3
4
5
6

Voimassa oleva tuloraja
2102
2713
3080
3447
3813

Tuloraja 1.8.2020
2136
2756
3129
3502
3874

Yli 6- henkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2020 lähtien 144 euroa. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2020 alkaen enintään 288
euroa ja pienin perittävä maksu on 27 euroa kuukaudessa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on
20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa kuukaudessa.
Asiakasmaksun maksuprosenttina säilyy edelleen kaikissa luokissa 10,7
% perheen bruttotuloista, joista on vähennetty perhekoon mukainen tuloraja. Tilapäisesti annettavasta varhaiskasvatuksesta voidaan edelleen
määrätä kunnan päättämä maksu. Vesilahdessa tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu on 11 euroa osapäivä (enintään 5 tuntia) ja 18 euroa kokopäivä (yli 5 tuntia).
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Vesilahdessa on käytössä hoitoaikaan perustuva 6-portainen varhaiskasvatusmaksu:

Ehdotus

Kokonaishoitoaika viikossa keskimäärin

Kokonaishoitoaika
kuukaudessa

enintään 20 h
yli 20 - 26 h
yli 26 - 30 h
yli 30 - 35 h
yli 35 - 40 h
yli 40 h
vuorohoito

Enintään 90 h
91 - 120 h
121 - 140 h
141 - 155 h
156 - 171 h
171 h max 240 h

Asiakasmaksu kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta
50 %
70 %
80 %
85 %
90 %
100 %
100 %

Sivistysjohtaja:
Vesilahden kunnallisessa varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön
1.8.2020 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen (44/010/2019) mukainen asiakasmaksujen indeksitarkistus ja tuloraja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- varhaiskasvatusjohtaja
- varhaiskasvatuksen palvelusihteeri
- päiväkotien johtajat

Pöytäkirjantarkastajat
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PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUKSET 2020
SIVltk § 4

Varhaiskasvatuksen johtaja:
Omassa kodissaan työskentelevälle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (2018-2019) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12, 13 § (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti.
Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeessään 16/2019, 17.12.2019 lähettänyt
suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2020.
Tässä suosituksessa mainittuja kustannuskorvauksia myöhemmin tarkistettaessa käytetään perusteena elintarvikekustannusten osalta kuluttajahintaindeksin ravintoryhmän alaindeksin ja muiden kustannusten osalta
kuluttajahintaindeksin muutosta. Suositusta tarkistetaan kalenterivuosittain käyttäen laskennan perusteena viimeisimpiä käytettävissä olevia indeksejä ja suositusvuoden arvioitua ao. kustannusten muutosta.
Suomen Kuntaliitto suosittelee keskusteltuaan asiasta KT Kuntatyönantajien ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1. – 31.12.2020 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Työnantaja voi halutessaan korottaa suositusten mukaisia tasoja, mikäli se katsoo kustannuskorvausten
olevan riittämätön.
aamiainen tai välipala, €
lounas tai päivällinen, €
muu kustannus, €/ päivä

alle kouluikäinen
0,74
1,75
1,84

kouluikäinen
0,96
2,27
1,84

Varhaiskasvatuslain 11 §:n mukaan varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on järjestettävä lapsen ravitsemustarpeet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto. Ruokailu järjestetään ohjatusti kaikille lapsille. kunnan
tulee hoitosuhteen alkaessa määritellä hoitosopimuksessa lapselle päivähoidossa tarjottava ruoka. Lapselle tarjottava aterioiden määrä riippuu
lapsen hoitoajoista. hoitosopimukseen muutos saattaa edellyttää myös
aterioiden määrän tarkistamista.
Erityisruokavalio järjestetään lapselle terveydellisistä ja varhaiskasvatuslain 11 §:stä johtuvista syistä. Hoitosopimukseen määritellään erityisruokavalioiden tarve ja toteuttaminen. Samalla arvioidaan, aiheuttaako erityisruokavalio lisäkustannuksia hoidon järjestämisessä. tavallisimipien erityisruokavalioiden ollessa kysymyksessä lisätään siitä aiheutuvina kustannuksina enintään 30 % tavallisen ruokavalion aiheuttamiin kustannuksiin.
Erityisruokavaliota korvattaessa kustannuskorvauksissa otetaan huomioon vain raaka-aineiden lisäkustannukset.
Pöytäkirjantarkastajat
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Vähälaktoosinen ruokavalio
Laktoositon
Gluteeniton (keliakia)
Maidoton
Vilja-allergia

8

5%
10 %
30 %
15 %
30 %

Korotusprosentti vaihtelee sen mukaan, kuinka tiukasta dieetistä on kyse
ja mitä tuotteita käytetään korvaavina.
Kustannuskorvauksen muita kustannuksia koskeva osuus sisältää korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista
kuten huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä, yms. menoista.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää, että Vesilahden kunnassa noudatetaan
1.1.2020 alkaen Suomen Kuntaliiton antamaa suositusta kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- varhaiskasvatusjohtaja
- varhaiskasvatuksen palvelusihteeri
- päiväkotien johtajat

Pöytäkirjantarkastajat
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VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMINEN KESÄLLÄ 2020 JA 23.12.2020-6.1.2021
SIVltk § 5

Varhaiskasvatuksen johtaja:
Koulujen loma-aikoina, kesällä sekä joulun ja loppiaisen välisenä aikana
varhaiskasvatuksen tarve vähenee huomattavasti.
Vuodesta 2011 varhaiskasvatusta on tarjottu koulujen kesä- ja joululoman
aikana keskitetysti. Näin on saatu henkilökunnan lomat ja suursiivoukset
paremmin järjestettyä. Tästä järjestelystä on syntynyt myös taloudellista
säästöä.
Kesällä 2020 varhaiskasvatusta järjestetään seuraavasti:
-

Peiponpellon päiväkoti on auki koko kesäajan
Satumetsän päiväkoti on kiinni 22.6.-2.8.2020; varahoito Peiponpellon päiväkodissa
Peuraniityn päiväkoti on kiinni 29.6.-2.8.2020; varahoito Peiponpellon päiväkodissa
Ahtialan päiväkoti on kiinni koulujen loma-ajat; 1.6.2020 alkaen varahoito Peuraniityn päiväkodissa ja 29.6.-31.7.2020 Peiponpellon
päiväkodissa
Perhepäivähoidon varahoito järjestetään perhepäivähoitajien lomien
aikana päiväkodeissa päiväkotien aukioloaikojen mukaisesti.

Kunnanvaltuuston päätöksen 2.12.2019 § 43 mukaisesti Ahtialan päiväkodin toiminta kunnallisena päiväkotina päättyy 31.7.2020 ja Ahtialan päiväkodin lapsille tarjotaan kunnallinen varhaiskasvatuspaikka Peuraniityn
päiväkodista 1.8.2020 alkaen.
Joulunaika 23.12.2020-6.1.2021:
23.12.2020 -6.1.2021 varhaiskasvatusta järjestetään Peiponpellon päiväkodissa, muut päiväkodit ovat tuolloin kiinni. Myös perhepäivähoidon varahoito järjestetään Peiponpellon päiväkodissa.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen järjestämisen kesällä
2020 ja 23.12.2020-6.1.2021 ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- varhaiskasvatusjohtaja
- varhaiskasvatuksen palvelusihteeri
- päiväkotien johtajat

Pöytäkirjantarkastajat
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PERUSOPETUKSEN SEUDULLISEN KEHITTÄMISEN TIEKARTTA 2025
SIVltk § 6

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Tiekarttatyön tausta
Kuntien valtuustot ovat hyväksyneet seutustrategian ja sen toteuttamisohjelman keväällä 2017. Tampereen seudun hyvinvointipalvelujen työryhmän tehtävänä on vastata seutustrategian Hyvinvoiva yhteisö -teeman
edistämisestä, jonka pääkohtia ovat älykäs ja helppo asiointi, hyvinvoivat
kuntalaiset ja osallistava toimintaympäristö. Hyvinvoivat kuntalaiset strategia-tavoitteen mukaan kaupunkiseudun kunnat tarjoavat laadukkaita
kasvatuksen ja koulutuksen palveluita perheille. Vuonna 2018 kuntayhtymän tavoitteena oli laatia varhaiskasvatuksen seudullisen kehittämisen
tiekartta ja vuoden 2019 tavoitteeksi asetettiin opetuspalveluluiden vastaavan tiekartan laatiminen. Tavoitteeseen sisältyi myös ehdotus opetuspalveluiden seudullisen pienryhmän perustamisesta.
Hyvinvointipalvelujen työryhmä on kokouksessaan 14.2.2019 perustanut
opetuspalveluiden ryhmän tukemaan seutuyhteistyön vuositavoitteiden ja
selvitysten valmistelua sekä opetuspalveluiden kehittämistä. Samassa kokouksessa työryhmä päätti käynnistää opetuspalveluiden tiekartan laadinnan, jonka esivalmistelu annettiin opetuspalveluiden työryhmälle tehtäväksi.
Perusopetuksen tiekartan valmistelu ja rakenne
Varhaiskasvatuksen tiekartan laadinnassa saatettiin nojata valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen tiekarttaan ja siinä esille nostettuihin sekä tutkimukseen perustuviin teemoihin. Opetuspalveluiden osalta vastaavanlaista
valtakunnallista selvitystä ei ollut käytettävissä. Sen sijaan opetus- ja kulttuuriministeriö oli marraskuussa 2016 asettanut Peruskoulufoorumin kehittämään suomalaista peruskoulua. Peruskoulufoorumi on ollut osa peruskoulun uudistamisen kärkihanketta ja Uusi peruskoulu -ohjelmaa. Peruskoulufoorumi laati kansallisen, opetuksen järjestäjän, opettajan sekä kasvuyhteisön näkökulmat yhdistävät linjaukset ja nämä linjaukset päätettiin
ottaa Tampereen kaupunkiseudun tiekarttatyön pohjaksi.
Opetuspalveluiden ryhmä käynnisti tiekartan valmistelun maaliskuun puolivälissä 2019 ja ensimmäinen versio oli hyvinvointipalveluiden ryhmän
kehittämispäivässä käsiteltävänä 7.6.2019. Tämän jälkeen tiekarttaan on
tehty muutoksia sekä otsikko- että sisältötasolla. Opetuspalveluiden tiekartta nimitys vaihdettiin hyvinvointipalveluiden työryhmän esityksen mukaisesti Perusopetuksen seudullisen kehittämisen tiekartaksi 2025. Lopullisen muodon tiekartta on saanut opetuspalveluiden ryhmässä 26.8.2019
ja 20.9.2019. Tiekarttaa on mahdollisuus täydentää ja sisältöjä muokata,
mikäli esimerkiksi kansalliset linjaukset tai uudistuva lainsäädäntö niin
edellyttävät. Tiekarttaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista vastaa ja ne
hyväksyy hyvinvointipalvelujen työryhmä.
Perusopetuksen seudullisen kehittämisen tiekartta 2025 tähtää laadullisesti korkeatasoisten perusopetuspalveluiden järjestämiseen Tampereen
kaupunkiseudulla. Se koostuu neljästä kehittämisen painopisteestä, joilla
kullakin on nimetty tavoite. Painopisteille on tiekarttaan laadittu

Pöytäkirjantarkastajat
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kehityskohteet, jotka kohdentuvat neljälle eri osa-alueelle: seutuyhteistyö,
opetuksen järjestäjä, koulu ja oppilas ja kasvuyhteisö. Kehityskohteille on
tiekartassa toimenpiteet ja toimeenpanon vastuutahot. Vastuutahot vastaavat omalta osaltaan myös seurannasta ja lopullisen toteutumisen arviointi kuuluu hyvinvointipalvelujen työryhmälle.
Tiekartan hyväksyminen ja toimeenpano
Perusopetuksen kehittämisen tiekartta 2025 on hyväksytty hyvinvointipalvelujen työryhmässä 23.10.2019, kuntajohtajakokouksessa 15.11.2019 ja
seutuhallituksessa 27.11.2019. Lopullisen hyväksymisen jälkeen kuntien
toivotaan vievän tiekartta asiantuntija- ja lautakuntakäsittelyyn.
Hyväksymisen jälkeen tiekartan toimeenpanon valmistelusta vastaa seudun opetuspalveluryhmä hyvinvointipalvelujen työryhmän ohjauksessa.
Liitteenä nro 1/ §6 on perusopetuksen seudullisen kehittämisen tiekartta
2025.
Ehdotus

Sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee perusopetuksen seudullisen kehittämisen
tiekartan tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- koulut

Pöytäkirjantarkastajat
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LAUSUNTOPYYNTÖ / LAMMASNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN EHDOTUS
SIVltk § 7

Hyvinvointikoordinaattori Olli Alamäki:
Vesilahden kunnanhallitus on 9.12.2019 § 299 päättänyt asettaa julkisesti
nähtäville Lammasniemen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotuksen. Kaava-aineisto pidetään nähtävillä 7.1.2020 - 14.2.2020 välisen
ajan (https://www.vesilahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-jamaankaytto/vireilla-olevat-kaavat/lammasniemen-asemakaava-ja-asemakaavanmuutos/).

Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsevat Vesilahden kunnan
Kirkonkylässä sekä Sakoisten ja Kärkölän kylässä Rautialantien varressa.
Alue rajautuu Pyhäjärveen pohjoisrajastaan, Kirkonkylän asemakaavaalueisiin itäosastaan sekä etelärajaltaan maa- ja metsätalousalueisiin.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 32 ha.
Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus
asemakaavaehdotuksesta sen nähtävilläoloaikana.
Hyvinvointilautakunta ja sivistyslautakunta ovat lausuneet kaavasta aikaisemmilla lausuntokierroksilla. Lautakuntien esille nostamat asiat on pääasiassa huomioitu Lammasniemen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotuksessa.
Liitteet:
- Liite 1/§ 7 Lammasniemen asemakaavan ja asemakaavamuutos
ehdotus, kaavakartta määräyksineen, 11.11.2019
- Liite 2/§ 7 Kaavaselostus, 11.11.2019
- Liite 3/§ 7 Kaavaselostuksen liitteet, 11.11.2019
- Liite 4/§ 7 Rakentamistapaohjeet, 11.11.2019
- Liite 5/§ 7 Työneuvottelun 27.6.2019, ELY-keskus, muistio
Luonnosvaiheen palaute:
- Liite 6/§ 7 Lammasniemipäivän muistio
- Liite 7/§ 7 Luonnosvaiheen lausunnot
- Liite 8/§ 7 Luonnosvaiheen mielipiteet
Pohjaselvitykset:
- Liite 9/§ 7 Lammasniemi, maaperän haitta-ainetutkimus ja puhdistustarpeen arviointi, Ramboll 27.8.2019
- Liite 10/§ 7 Rakennettavuusselvitys, Lammasniemen kaava-alue,
Geopalvelu Oy 13.11.2019
- Liite 11/§ 7 Havainnekuvat
Ehdotus

Sivistysjohtaja
Sivistyslautakunnalla ei ole Lammasniemen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotukseen lausuttavaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajat

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

1/2020

Sivistyslautakunta

14.01.2020

§8
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SEUDULLINEN SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA
SIVltk § 8

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Tampereen kaupunkiseudulla on laadittu sopimusta esi- ja perusopetuksen kustannusten korvaamisesta vuodesta 2008 lähtien. Sopimuksen
edellinen päivitys tehtiin vuonna 2011. Tuolloin keskeisin muutos oli se,
että voimaan tullut sopimus korvasi kaikki aiemmat sopimuskuntien väliset
perusopetusta, erityisopetusta ja maahanmuuttajien valmistavaa opetusta
koskevat sopimukset. Lisäksi kunnat sitoutuivat tuolloin neuvottelemaan
seudun kansainvälisen koulun toiminnan kehittyessä tältä osin oman sopimuksen.
Hyvinvointipalveluiden työryhmä päätti 12.9.2019 kokouksessaan, että
seudullinen sopimus esi- ja perusopetuksen kustannusten korvaamisesta
päivitetään ja nimesi sopimuspäivitystä valmistelevan ryhmän. Valmisteluryhmään kuuluivat Ville Raatikainen (koollekutsuja) ja Katja Gråsten Tampereelta, Mika Luukkanen Pirkkalasta ja Matti Hursti Ylöjärveltä sekä Satu
Kankkonen seutuyksiköstä. Sopimus oli määrä valmistella työryhmän
marraskuun kokoukseen.
Hyvinvointipalvelujen työryhmä hyväksyi sopimusluonnoksen kokouksessaan 21.11.2019. Muutokset vuoden 2011 sopimukseen ovat suurelta
osin käsitteellisiä. Keskeisin sisällöllinen muutos koskee kunnan kustannuksen määrittelyä. Kun aikaisemmin on käytetty Tampereen kaupungin
tuotteistuksen mukaista oppilashintaa, noudatetaan uudessa sopimuksessa kunkin kunnan oppilashintaa, josta on vähennetty koulumatkojen kuljetuskustannukset. Vuoden 2011 sopimuksessa todettiin myös, että kunnat
kokoontuvat vuosittain ennen oppilasvalintaa keskustelemaan palvelutarjonnan mitoituksesta. Näille keskusteluille ei ole nähty viime vuosina tarvetta, joten kohta on poistettu sopimuksesta. Poistettu on lisäksi kohta, joka koski kansainvälisen koulun toimintaa. Tampereen kansainvälisen koulun (FISTA) toiminta on vakiintunutta, joten kyseinen sopimuskohta oli
vanhentunut.
Sopimus esi- ja perusopetuksen kustannusten korvaamisesta hyväksytään kunnissa alkuvuodesta 2020 ja uusi sopimus astuu voimaan allekirjoittamisen jälkeen 1.8.2020.
Liitteenä nro 1/ §8 on seudullinen sopimus esi- ja perusopetuksen kustannusten korvaamisesta.

Ehdotus

Sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä seudullisen sopimuksen esi- ja perusopetuksen kustannusten korvaamisesta. Sivistyslautakunta valtuuttaa
sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja sivistysjohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- seututoimisto, Satu Kankkonen
- kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajat

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

1/2020

Sivistyslautakunta

14.01.2020

§9
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LASKUJEN HYVÄKSYMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN
SIVtk § 9

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan lautakuntien ja
kunnanhallituksen tulee vähintään kerran vuodessa päättää henkilöt, jotka
saavat hyväksyä laskuja. Tällöin tulee myös selvästi määritellä, minkä
vastuualueen tai sen osan laskuja henkilö voi hyväksyä.
Vesilahden kunnanhallitus on antanut 25.11.2019/ §281 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan tarvittaessa lasku ohjataan hyväksyttäväksi toimialajohtajalle, jolla on oikeus hyväksyä kaikki vastuualueensa
laskut, mikäli muuta sijaista laskun hyväksyjäksi ei ole nimetty. Muita laskujen hyväksyjiä ovat kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja talouspäällikkö.
Kunnanjohtajalla, hallintojohtajalla ja talouspäälliköllä on oikeus hyväksyä
kaikkien toimialojen käyttötalouden laskuja.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta nimeää laskujen hyväksyjiksi vuodeksi 2020 seuraavat
henkilöt:
Sivistyslautakunnan hallinto:
- KP 6020 sivistyslautakunnan hallinto/ sivistysjohtaja
- KP 6022 koulukuraattori/ sivistysjohtaja
- KP 6023 koulupsykologi/ sivistysjohtaja
Esi- ja perusopetus:
- KP 6025 koulutoimen hallinto/ sivistysjohtaja
- KP 6026 ostettu perusopetus/ sivistysjohtaja
- KP 6114 Yhtenäiskoulu/ rehtori, apulaisrehtori
- KP 6115 Narvan koulu/ rehtori, vararehtori
- KP 6116 Ylämäen koulu/ rehtori, vararehtori
Muu koulutus:
- KP 6304 muu koulutus/ sivistysjohtaja
Varhaiskasvatus:
- KP 6450 varhaiskasvatuksen hallinto/ varhaiskasvatuksen johtaja
- KP 6451 Peiponpelto/ Peiponpellon päiväkodin johtaja, varajohtaja
- KP 6455 Ahtiala/ Peuraniityn päiväkodin johtaja, varajohtaja
- KP 6456 Peuraniitty/ Peuraniityn päiväkodin johtaja, varajohtaja
- KP 6457 Satumetsä/ Peiponpellon päiväkodin johtaja, varajohtaja
- KP 6460 perhepäivähoito/ varhaiskasvatuksen johtaja
- KP 6461 seutusopimuspäivähoito/ varhaiskasvatuksen johtaja
- KP 6462 yksityinen päivähoito/ varhaiskasvatuksen johtaja
- KP 6463 kotihoidontuki/ varhaiskasvatuksen johtaja
- KP 6464 avoin varhaiskasvatus/ varhaiskasvatuksen johtaja
- KP 6465 erityispäivähoito/ varhaiskasvatuksen johtaja
Liikunta- ja nuorisotoimi:
- KP 6510 liikuntatoimi/ hyvinvointikoordinaattori
- KP 6511 nuorisotoimi/ hyvinvointikoordinaattori
- KP 6512 nuorisovaltuusto/ hyvinvointikoordinaattori

Pöytäkirjantarkastajat

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

1/2020

Sivistyslautakunta

14.01.2020

§9
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Kirjastotoimi:
- KP 6610 kirjastotoimi/ sivistysjohtaja
Kulttuuritoimi:
- KP 6710 kulttuuritoimi/ matkailusihteeri
Sivistysjohtaja hyväksyy asianomaisen viranhaltijan vastuualueen tai toimipaikkojen laskut virkavapaiden aikana ja tarvittaessa.
Asianomaisten viranhaltijoiden laskut hyväksyy sivistysjohtaja ja sivistysjohtajan laskut hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja.
Varhaiskasvatuksen johtaja voi tarvittaessa hyväksyä varhaiskasvatuksen
toimipaikkojen laskut. Päiväkodin johtajien laskut hyväksyy varhaiskasvatuksen johtaja. Varhaiskasvatuksen johtajan virkavapaiden aikana hyväksyjänä toimii Peiponpellon päiväkodin johtaja.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- talouspäällikkö
- hallintojohtaja
- varhaiskasvatuksen johtaja
- koulut
- päiväkodit
- palvelusihteerit
- hyvinvointikoordinaattori
- matkailuneuvoja

Pöytäkirjantarkastajat

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

1/2020

Sivistyslautakunta

14.01.2020

§ 10
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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
SIVltk § 10

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 28.11. - 31.12.2019 ja 1.1. 8.1.2020 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
Hyvinvointikoordinaattori
Vastaava kirjastovirkailija Marjo Höyssä
Päiväkodinjohtaja Pirjo Honkanen
Päiväkodinjohtaja Salla Saarela

Ehdotus

§§ 256-264, §§1-3

§§ 207-214
§§ 26-28

Sivistysjohtaja:
Lautakunta päättää merkitä viranhaltijoiden päätökset ajalta 28.11. 31.12.2019 ja 1.1. - 8.1.2020 ja ilmoittaa viranhaltijoille, että päätöksissä
ei ole KunL 92 §:n perustein sivistyslautakunnan käsiteltäviksi otettavia
asioita.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

1/2020

Sivistyslautakunta

14.01.2020
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ILMOITUSASIAT
SIVltk § 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ehdotus

Koulujen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Lähetekeskustelu varhaiskasvatuksen maksuhyvityksistä perheille
kesällä 2020
Sivistyslautakunnan vuosikello
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.

