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OSALLISTUJAT
Nimi

Tehtävä

Lisätiedot

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

saapui klo 18.20

POISSA

Saarinen Velipekka
Rajala Miia
Jokiniemi Michaela

jäsen
kunnanhallituksen edustaja
nuorisovaltuuston edustaja

MUUT

Seppänen Mika
Anne Mäki

esittelijä, sivistysjohtaja
esittelijä, varhaiskasvatusjohtaja

LÄSNÄ

ALLEKIRJOITUKSET

Harri Penttilä
puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT

§
47 - 52

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 8.5.2020
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLE 11.5.2020

Mika Seppänen
sivistysjohtaja

Mika Seppänen
pöytäkirjanpitäjä
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
SIVltk § 47

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

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
SIVltk § 48

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

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Kesola ja Susanna
Suoniemi.

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

5/2020

Sivistyslautakunta

05.05.2020

§ 49

71

LASTEN YKSITYISEN HOIDON TUKI JA YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄ 1.8.2020
ALKAEN
SIVtk § 49

Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki:
Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona huoltajilla on mahdollisuus
valita yksityinen varhaiskasvatus ja hakea siihen yksityisen hoidon tukea
ja kuntalisää. Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen maksaminen perustuu lakiin lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta
(20.12.1996 /1228). Yksityinen varhaiskasvatus voi olla varhaiskasvatusta
yksityisessä päiväkodissa, yksityisessä ryhmäperhepäiväkodissa, yksityisen perhepäivähoitajan kotona tai hoitoa, jossa perhe palkkaa kotiinsa
kunnan hyväksymän työsopimussuhteisen hoitajan. Jos lapsi on kunnan
järjestämässä osa-aikaisessa tai kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa,
perhe ei voi saada kotihoidon tukea eikä yksityisen hoidon tukea.
Yksityisen hoidon tuen (lakisääteinen) hoitoraha on 173,95 euroa kuukaudessa kustakin yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvasta lapsesta. Tulosidonnaista (lakisääteistä) hoitolisää maksetaan enintään 146,29
euroa kuukaudessa lasta kohden. Osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen
osallistuvasta esiopetusikäisestä lapsesta yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 64 euroa kuukaudessa ja mahdollinen hoitolisän määrä puolet tavallisesta eli enintään 73,15 euroa kuukaudessa.
Tällä hetkellä Vesilahden kunnan voimassa olevassa sopimuksessa on
ehto enintään 20 tunnin varhaiskasvatusoikeudesta ja/tai lapsen hoitoaikaa koskeva ehto (viikossa yli 20 tuntia). Vesilahdessa on myös maksettu
esiopetuksessa olevasta lapsesta yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli lapsen viikoittainen hoitoaika on yli 20 tuntia. Varhaiskasvatuslaki sekä
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuvat
1.8.2020. Lainmuutoksen johdosta lapsella on jälleen oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen. Muutos vaikuttaa Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen. Elokuun alusta lapsi voi olla kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa riippumatta huoltajien perhevapaista, opinnoista tai työmarkkina-asemasta. Näin ollen perheen työ- tai opiskelutilanne ei enää vaikuta myöskään Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen, eikä huoltajan tarvitse enää selvittää Kelalle lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuutta. Perheen tilanne ei myöskään jatkossa enää vaikuta
yksityisen varhaiskasvatuksen tuen tasoon. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan, mikäli hoitoaika on yli 25 tuntia viikossa (kokoaikainen
varhaiskasvatus). Kela hoitaa kuntalisän maksatuksen kunnan ja Kelan
välisen sopimuksen perusteella. Lainmuutoksesta johtuen, kaikki kuntien
ja Kelan väliset kuntalisäsopimukset, joissa on mukana ehto enintään 20
tunnin varhaiskasvatusoikeudesta ja lapsen hoitoaikaa koskeva ehto viikossa yli 20 tunnista, pitää uusia 1.8.2020 alkaen. Uusi sopimus tulee
toimittaa Kelaan 15.5.2020 mennessä.
Kuntalisän ehdot muuttuvat 1.8.2020 siten, että perheen ei enää tarvitse
selvittää varhaiskasvatusoikeuden laajuutta kuntalisää varten. Lapsen hoitoaikaa koskeva ehto muutetaan takaisin yli 25 tuntiin viikossa.
Vesilahdessa on Tampereen seutukunnan alhaisemmat yksityisen hoidon
tuen kuntalisät. Jotta yksityinen varhaiskasvatus olisi perheille ja yrittäjille
todellinen varhaiskasvatuksen vaihtoehto tulisi yksityisen hoidon tuen

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

5/2020

Sivistyslautakunta

05.05.2020

§ 49

72

kuntalisää korottaa naapurikuntien tasolle. Samassa yhteydessä, kun kuntalisäsopimukseen tehdään lainsäädännöstä johtuvat muutokset, kuntalisä
määritellään erikseen yksityisille ryhmäperhepäiväkodeille ja päiväkodeille
sekä tehdään korotus perhepäivähoitoon.
Kuntalisän maksamisen ehdot Vesilahdessa:
1. Lapsi osallistuu yksityiseen varhaiskasvatukseen
2. Kuntalisä maksetaan sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin lapsi aloittaa oppivelvollisuuden.
3. Lapsen viikoittainen hoitoaika on yli 25 tuntia.
Kuntalisän määrä yksityisen
hoidon tuessa

Alle 3vuotiaasta
lapsesta €/kk

Alle 3vuotiaasta
lapsesta €/kk

Yli 3-vuotiaasta
lapsesta €/kk

Yli 3-vuotiaasta
lapsesta €/kk

Hoitomuoto

Nykyinen

1.8.2020
alkaen

Nykyinen

1.8.2020
alkaen

Ryhmäperhepäivähoito/

220

295

220

275

Perhepäivähoitaja

220

230

200

210

Työsuhteinen hoitaja

220

220

200

200

100

100

päiväkoti

Esiopetusikäinen lapsi

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen mukaisesti yksityisen
hoidon tuen kuntalisän ja Kelan kanssa tehtävän kuntalisäsopimuksen
1.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Jenni-Maarit Ketola ilmoitti esteellisyydestään ja poistui pykälän käsittelyn
ajaksi (intressijäävi).

Tiedoksi

- talouspäällikkö
- kunnanjohtaja
- hallintojohtaja
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 2020
SIVtk § 50

Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki:
Varhaiskasvatuksessa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely 9.-22.3.2020.
Kysely toteutettiin sähköisesti Surveypal-ohjelman avulla. Kyselylinkkiä
jaettiin huoltajille tekstiviestein ja kyselystä tiedotetiin Päikkyjärjestelmässä. Väittämät pohjautuivat Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteisiin ja suosituksiin sekä laatuindikaattoreihin (Kansallisen
koulutuksen arviointikeskus, Karvi).
Kyselyyn tuli 102 vastausta. Varhaiskasvatuksessa oli tuolloin 219 lasta
164 perheestä. Jos vastausporosentti lasketaan vastausten lukumäärästä
suhteessa lasten lukumäärään, saadaan vastausprosentiksi 47 ja mikäli
vastausten lukumäärä lasketaan varhaiskasvatuksen asiakasperheiden
lukumäärästä, saadaan vastausprosentiksi 62.
Huoltajat vastasivat 9 väittämään asteikolla 1-5, joista 5 oli erinomainen ja
1 huonoin. Pääsääntöisesti perheet olivat tyytyväisiä Vesilahden varhaiskasvatuspalveluihin. Kaikkien kysymysten keskiarvoksi muodostui 4,54 /
max 5.
Sanallisia palautteita tuli myös runsaasti. Pääsääntöisesti palaute oli kiittävää. Monet huoltajat halusivat lisää luontokasvatusta ja kotaretkiä, mutta puunpolttoa ja pitkiä kävelymatkoja kritisoitiinkin. Asiakastyytyväisyyspalautteet käsitellään yksikkökohtaisesti ja toimintaa sekä toimintaympäristöjä kehitetään palautteiden perusteella.
Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat liitteenä
nro 1/ §50.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tiedoksi.

Päätös

Tiedoksi

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
SIVltk § 51

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 2.4. - 28.4.2020 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

§§ 31-34

§§ 91-115
ei päätöksiä
ei päätöksiä

Sivistysjohtaja:
Lautakunta päättää merkitä viranhaltijoiden päätökset ajalta 2.4. –
28.4.2020 ja ilmoittaa viranhaltijoille, että päätöksissä ei ole KunL 92 §:n
perustein sivistyslautakunnan käsiteltäviksi otettavia asioita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
SIVltk § 52
1. Lautakunnan jäsenten kummitoiminnan/vastuualueen asiat
2. Nuorisovaltuuston asiat
3. Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat, seudun hyvinvointipalveluiden
työryhmän asiat / muut seudulliset asiat
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

