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OSALLISTUJAT
Nimi

Tehtävä

Lisätiedot

LÄSNÄ

Penttilä Harri
Kesola Anneli
Harjula Jukka
Ketola Jenni-Maarit
Niva Tuulia
Saarinen Velipekka
Suoniemi Susanna
Viljanen Jarkko
Rajala Miia

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
saapui klo 19.09
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanhallituksen edustaja

POISSA

Hanweg Rami
Jokiniemi Michaela

jäsen
nuorisovaltuuston edustaja

MUUT

Seppänen Mika
Vihtiälä Merja

esittelijä, sivistysjohtaja
paikalla § 57

ALLEKIRJOITUKSET

Harri Penttilä
puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT

§
53 - 59

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 8.6.2020
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLE 8.6.2020

Mika Seppänen
sivistysjohtaja

Mika Seppänen
pöytäkirjanpitäjä
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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

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

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuulia Niva ja Velipekka
Saarinen.

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

6/2020

Sivistyslautakunta

02.06.2020

§ 55

80

VAARALLISEKSI LUOKITELLUT TIET
SIVltk § 55

Sivistysjohtaja Mika Seppänen
Vesilahden kunnan voimassaolevien koulukuljetusperiaatteiden mukaan
sivistyslautakunta päättää vaaralliset tiet kouluteiden vaarallisuutta arvioivan työryhmän lausuntojen perusteella. Lautakunta päätti kokouksessaan
20.8.2013 / §76 perustaa Vesilahteen kouluteiden turvallisuutta arvioivan
työryhmän, koska teiden vaarallisuuden arviointi vaatii asiantuntemusta ja
perehtyneisyyttä. Työryhmän koollekutsujana on sivistysjohtaja ja työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan.
Kouluteiden turvallisuutta arvioiva työryhmä kokoontui edellisen kerran
8.5.2018. Sivistyslautakunta on linjannut, että vaaralliseksi luokiteltujen
teiden tulee olla toistaiseksi voimassa olevia, jolloin työryhmä kokoontuu
vain, jos olosuhteet tai tiestö muuttuvat. Koulukuljetuskilpailutuksen myötä
koulukuljetusten sopimuskausi on vaihtumassa. Lisäksi on tullut kuntalaisaloite Koskenkyläntien Kehrontie-Valkkistentie osuuden vaarallisuudesta. Sivistyslautakunta totesi lähetekeskustelussa 7.4.2020, että vaaralliseksi luokitellut tiet on hyvä tarkistaa ja nimesi kouluteiden turvallisuutta
arvioivan työryhmään lautakunnan edustajan Rami Hanwegin.
Kouluteiden turvallisuutta arvioiva työryhmä kokoontui 26.5.2020. Työryhmässä läsnä olivat sivistyslautakunnan edustajana Rami Hanweg, koulujen edustajana rehtori Jussi Hietakangas ja palvelusihteeri Mirja Pöntynen, teknisen toimen edustajana Roope Kyrkkö, poliisin edustajana Tomi
Koponen ja koollekutsujana sivistysjohtaja Mika Seppänen.
Kuntaan on hankittu alkuvuodesta Koululiitu-ohjelma, joka huomioi erilaisia tekijöitä, kuten tiestön ja liikenteen ominaisuuksia ja näin määrittää
turvattomat tieosuudet eri ikäryhmille. Työryhmä vertasi sivistyslautakunnan 15.05.2018/ § 45 päättämiä vaarallisia tieosuuksia Koululiitu-ohjelman
turvattomien tieosuuksien määrityksiin. Lisäksi työryhmä teki maastokatselmuksen tarvittaville tieosuuksille.
Työryhmä katsoi, että aikaisemmat vaaralliset tieosuudet ja luokitukset tulisi säilyttää. Lisäksi työryhmä näki tarpeelliseksi luokitella osan Koskenkylän ja Riuttonkulmantien tieosuudesta vaaralliseksi.
Kouluteiden turvallisuutta arvioivan työryhmän 26.5.2020 esitys sivistyslautakunnalle vaaralliseksi luokitelluista teistä:
- Ramsööntien alkupää (301) Narvan suunnalta sekä Vesilahdentie
Ramsöön tienhaarasta Nokian suuntaan luokitellaan vaaralliseksi
0.-4. luokkalaisille.
- Vesilahdentie (301) Kauppilantien risteyksestä Narvaan saakka
luokitellaan vaaralliseksi 0.-4.-luokkalaisille.
- Vesilahdentie (301) Kauppilantien risteyksestä Kirkonkylän suuntaan Mantereentielle saakka luokitellaan vaaralliseksi 0.-6.luokkalaisille.
- Valkkistentien alkupää Kirkonkylän suunnalta luokitellaan vaaralliseksi 0.-2.-luokkalaisille.
- Riuttonkulmantie Miekantieltä Riuttonkulman suuntaan luokitellaan
vaaralliseksi 0.-6.-luokkalaisille.
- Koskenkyläntie Valkkistentien tienhaaran jälkeisen taajaman päättymismerkin kohdalta Narvan suuntaan luokitellaan vaaralliseksi
0.-4.-luokkalaisille.

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

6/2020

Sivistyslautakunta

02.06.2020

§ 55

Ehdotus
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Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä kouluteiden turvallisuutta arvioivan
työryhmän esityksen vaaralliseksi luokitelluista teistä. Uudet luokitukset
astuvat voimaan lukuvuoden 2020-2021 alusta lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- rehtorit
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OPETUSSUUNNITELMAN LUVUN 6 PAIKALLISESTI PÄÄTETTÄVÄT ASIAT / MUUTOKSET
SIVtk § 56

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,
11.06.2019 / §41 ja 7.4.2020 / §41.
Opetushallitus on päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukua 6 Oppimisen arviointi (Opetushallituksen määräys 10.2.2020 OPH-281-2020). Paikallinen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointia koskeva opetussuunnitelman osa tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2020.
Arviointiluvun muutoksen tavoitteena on yhdenmukaistaa oppilaiden arviointia valtakunnallisesti niin, että koulussa tapahtuva arviointi perustuu
mahdollisimman yksiselitteisiin ja ymmärrettäviin linjauksiin. Tavoitteena
on myös lisätä oppilaiden osaamisen arvioinnin yhdenvertaisuutta ja vähentää osaamisen arvioinnin tulkinnanvaraisuutta. Muutos tavoitteena on
edistää koulussa tehtävän arvioinnin suunnitelmallisuutta, johdonmukaisuutta ja avoimuutta sekä lisätä arviointiin liittyvää oppilaiden osallisuutta
sekä koulujen ja kotien yhteistyötä.
Opetussuunnitelman perusteiden arviointilukuun täsmennetyt periaatteet
määrittävät, miten oppilaan osaamista arvioidaan käytännössä. Esimerkiksi itsearvioinnin ja vertaispalautteen periaatteita on tarkennettu niin,
etteivät nämä sekoitu opettajan tekemään summatiiviseen osaamisen arviointiin. Lisäksi päättöarvioinnin periaatteita on selkeytetty niin, että päättöarvioinnin ajankohta ja päättöarvosanojen muodostamisesta päätetään
jatkossa kansallisesti. Näin ollen kaikissa kunnissa noudatetaan vastaisuudessa samoja päättöarvioinnin periaatteita.
Yksi keskeisimmistä muutoksista on se, että oppilaan osaamisen numeroarviointia aikaistetaan niin, että se aloitetaan jatkossa kaikissa kouluissa
neljännellä vuosiluokalla. Opettaja voi täydentää numeroarviointia sanallisella arvioinnilla. Ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosiluokalla opetuksen järjestäjä päättää, antaako todistukset numeerisina vai sanallisina.
Opetussuunnitelman perusteiden arviointilukuun on nyt myös kirjattu
aiempaa tarkemmin, mitkä ovat arvioinnin tehtävät. Tätä avataan formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin käsitteillä. Käsitteiden määrittelyn ohessa on selkiytetty ja yhdenmukaistettu arviointiin vaikuttavien suoritusten
dokumentointiin liittyviä velvoitteita.
Lukua 6 on käsitelty Vesilahden kunnan pedagogisessa ohjausryhmässä
ja sen tekemiseen on osallistunut koulujen opetushenkilöstö.
Liitteenä 1/ § 56 on ehdotus luvun 6 paikallisesti päätettävien asioiden
muutoksista.
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Ehdotus
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Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen opetussuunnitelman
luvun 6 paikallisesti päätettävät asiat liitteen mukaisesti käyttöönotettavaksi 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- koulut
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TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMAN SEURANTA
SIVtk § 57

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun §2 mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti. Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnille raportoidaan tammi-huhtikuu
ajanjaksolta lautakunnan alaisten tehtäväalueiden toteuma.
Liitteenä 1/ § 57 on talousarvion toteutuma ajalta 1.1.–30.4.2020.

Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutuman tiedoksi.

Päätös

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 29.4. - 27.5.2020 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
Päiväkodinjohtaja Pirjo Honkanen
Päiväkodinjohtaja Salla Saarela

Ehdotus

§§ 35-119
§§ 9-15

§§ 135-151
ei päätöksiä
§§ 4-5

Sivistysjohtaja:
Lautakunta päättää merkitä viranhaltijoiden päätökset ajalta 29.4. 27.5.2020 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 § 59
1. Sivistystoimen hankekatsaus
2. Lautakunnan jäsenten kummitoiminnan/vastuualueen asiat
3. Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat, seudun hyvinvointipalveluiden
työryhmän asiat / muut seudulliset asiat
Ehdotus

Sivistysjohtaja:
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

