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07.04.2020

4/2020
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OSALLISTUJAT
Nimi

Tehtävä

Lisätiedot

LÄSNÄ

Penttilä Harri
Kesola Anneli
Hanweg Rami
Harjula Jukka
Ketola Jenni-Maarit
Niva Tuulia
Saarinen Velipekka
Suoniemi Susanna
Viljanen Jarkko
Jokiniemi Michaela

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
poistui klo 20.00
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
poistui klo 19.12
jäsen
saapui klo 18.17
jäsen
nuorisovaltuuston edustaja poistui klo 19.59

POISSA

Rajala Miia

kunnanhallituksen edustaja

MUUT

Seppänen Mika

esittelijä, sivistysjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Harri Penttilä
puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT

Mika Seppänen
pöytäkirjanpitäjä

§
39 - 46

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 09.04.2020

Jenni-Maarit Ketola
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLE 14.04.2020

Mika Seppänen
sivistysjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat

Jarkko Viljanen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SIVltk § 39

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 § 40

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 Jenni-Maarit Ketola ja Jarkko
Viljanen.
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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. Sivistyslautakunta on tehnyt tarvittavia
päivityksiä lukuun 6 kokouksessaan 24.10.2017 / §71, 12.06.2018 / §52 ja
11.06.2019 / §41.
Opetussuunnitelman mukaan oppimäärältään alle 2 vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti.
Sanallisesti arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistuksiin vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”. Mikäli sanallisesti arvioitu
valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen oppiaineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa ko. oppiaineen arvosanaa. Luvussa 6 on
tarkennettu 1vvt valinnaisaineiden osalta ne valinnaisaineet, jotka voivat
korottaa yhteisen oppiaineen arvosanaa. Liitteenä nro 1/ § 41 on ehdotus
luvun 6 paikallisesti päätettävien asioiden päivittämiseksi. Ehdotetut muutokset on merkitty punaisella.

Ehdotus

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- koulut

Pöytäkirjantarkastajat
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PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖTODISTUSMALLI
SIVltk § 42

Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Perusopetuksen päättötodistus annetaan oppilaalle, jonka suoriutuminen
suhteessa oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa
hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa. Numeroarvosanoja
käytettäessä tämä merkitsee vähintään todistusarvosanaa viisi (5) ja sanallisesti arvioitavissa oppiaineissa arviota ”hyväksytty”.
Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin muihin perusopetuksen
aikana käytettäviin todistuksiin seuraavin täsmennyksin:
- oppilaan koko nimi ja henkilötunnus
- rehtorin allekirjoitus
- yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvioitavien valinnaisten aineiden arviointi numeroin (5-10) ja sanoin (välttävä – erinomainen)
- oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet) merkitään suoritettu
oppimäärä tai oppimäärät
- maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista.
Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen.
Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25% on opetettu
muulla kuin koulun opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita käytetty kieli.
Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään
kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, merkitään todistukseen numeroarvosana. Numeroin arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistukseen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle.
Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään
todistuksiin sanallinen arvio. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen
nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien
yhteen yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”.
Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka
eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä arvio joko numeroin tai
merkinnällä ”hyväksytty”.
Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko omassa koulussaan
tai koulun vaihdon yhteydessä, päättötodistukseen merkitään molempien
valinnaisaineiden nimet. Kesken jäänyt valinnaisaine arvioidaan numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt suorittaa kyseisestä aineesta vähintään
kahden vuosiviikkotunnin laajuisen osuuden. Mikäli osuus on alle kaksi
vuosiviikkotuntia, kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle tulee merkintä
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”osallistunut”. Kesken jääneestä valinnaisesta aineesta merkitään todistukseen myös oppilaan suorittama tuntimäärä. Uudesta valinnaisesta aineesta tulee todistukseen joko numeroarvosana tai sanallinen arvio ”hyväksytty” riippuen siitä, minkä laajuiseksi kyseinen valinnainen aine on
koulun opetussuunnitelmassa määritelty sekä merkintä opetussuunnitelman mukaisesta tuntimäärästä
Liitteenä nro 1/ § 42 on ehdotus perusopetuksen päättötodistusmallista.
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen päättötodistusmallin
liitteen mukaisesti heti käyttöönotettavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- koulut

Pöytäkirjantarkastajat
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VESILAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO 1.8.2020 ALKAEN
SIVltk § 43

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 mukainen tuntijako hyväksyttiin sivistyslautakunnan kokouksessa 11.06.2019 § 42 ja se otettiin käyttöön
1.1.2020.
Lukuvuoden 2019-2020 alkaessa tuntijakoon siirtyivät 1. vuosiluokan oppilaat. Heidän osaltaan aloitettiin A1-kielen opiskelu lukuvuoden 20192020 aikana 1vvt. 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 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.
Tampereen seudun OPS-projektiryhmässä on sovittu kevään 2020 aikana, että kunnat voivat tehdä tarvittaessa kuntakohtaisia muutoksia tuntijakoon. Vesilahden kunnassa on nähty tarpeelliseksi panostaa oppilaanohjaukseen 7. vuosiluokalla enemmän. Tarvetta on tukea 7. vuosiluokalla
mm. opiskelutaitojen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.
Liitteenä nro 1/ § 43 on uusi tuntijakoesitys. Tuntijakoesityksessä 9. vuosiluokalta siirrettään oppilaanohjausta 0,5vvt 7. vuosiluokalle. Vastaavasti
7. vuosiluokalta siirretään B1-ruotsia 0,5vvt 9. vuosiluokalle. Ruotsia on
näin ollen 7. vuosiluokalla 1,5vvt ja 9. vuosiluokalla 1,5vvt.
Opetuksen järjestäjä voi päättää taide- ja taitoaineiden valinnaisten opintojen tunneista. Tuntijakoesityksessä taide- ja taitoaineiden valinnaisia
muutetaan siten, että 7. vuosiluokalla musiikista siirretään 0,5vvt liikuntaan, jolloin liikuntaa on 7. vuosiluokalla 2+1vvt.
Uusi tuntijakoesitys on käsitelty kunnan pedagogisessa ohjausryhmässä
ja rehtorikokouksessa.
Uusi tuntijako on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020 alkaen 7. vuosiluokan
oppilaille. 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat opiskelevat 1.8.2016 voimaan tulleen tuntijaon mukaisesti.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä uuden tuntijaon liitteen mukaisesti
1.8.2020 alkaen käyttöönotettavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- koulut

Pöytäkirjantarkastajat
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TUNTIKEHYKSET LUKUVUONNA 2020 – 2021
SIVltk § 44

Sivistysjohtaja Mika Seppänen:
Oheiseen taulukkoon on koottu esitys Vesilahden kunnan perusopetuksen
tuntikehykseksi kouluittain lukuvuodeksi 2020 – 2021.
Yksityiskohtaisemmat laskelmat kouluittain ovat tämän pykälän liitteenä
nro 1/ § 44.
Erityisopetuksen ja eri tuen muotojen kehittäminen korostuvat tuen tarpeen kasvamisen myötä. Sopeuttamistoimenpiteiden johdosta tuntikehystä on leikattu 4vvt.

KOULU

KEHYS KEHYS
201920202020
2021
YHT*

YLEIS (+
JAKO)

YHT*

ER.OP. TUKIOP. MUUTOS OPP.MÄÄRÄ

YHTENÄISKOULU

852 852+25**

640 (49)

159

4

+-0

503

NARVA

202

198

158 (14)

25

1

-4

119

YLÄMÄKI

124

124

89 (22)

11

2

+-0

72

*= opetustunnit
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy peruskoulujen tuntikehyksen lukuvuodelle
2020-2021 taulukkoon kootun esityksen mukaisesti.

Ehdotus 7.4.2020

Sivistysjohtaja
Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 6.4.2020 /§10
intensiivisen tuen ryhmän käynnistämisen. Intensiivisen tuen ryhmän oppilaat koostuvat pääasiassa 5-9 vuosiluokkien oppilaista, joten pienryhmä
toimii yhtenäiskoulun alaisuudessa. Yhtenäiskoulun tuntikehykseen lisätään erityisopetukseen 25vvt, jolloin yhtenäiskoulun tuntikehys on yhteensä 877vvt**. Narvan ja Ylämäen koulujen tuntikehys pysyvät selostetekstin taulukon mukaisina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- rehtorit

Pöytäkirjantarkastajat
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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
SIVltk § 45

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 5.3. - 1.4.2020 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 Olli Alamäki
Vastaava kirjastovirkailija Marjo Höyssä
Päiväkodinjohtaja Pirjo Honkanen
Päiväkodinjohtaja Salla Saarela

Ehdotus

§§ 20-30

§§ 5-134
§4
§3

Sivistysjohtaja:
Lautakunta päättää merkitä viranhaltijoiden päätökset ajalta 5.3. –
1.4.2020 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 § 46
1. Lähetekeskustelu Pirkan opiston alustavasta tuntitilausesityksestä
2. Kouluteiden turvallisuutta arvioivan työryhmän kokoonpanosta käytiin
keskustelua ja lautakunnan edustajaksi valittiin Rami Hanweg.
3. Lautakunnan jäsenten kummitoiminnan/vastuualueen asiat
4. Nuorisovaltuuston asiat
5. Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat, seudun hyvinvointipalveluiden
työryhmän asiat / muut seudulliset asiat
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

