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Aloite koulunuorisotyöntekijän työsuhteen jatkamisesta 
 
Koulunkäynnin ohjaajien määräaikaiset toimet lv 2022 - 2023 
 
Määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja 
 
Liikunnan lehtorin viran täyttäminen 
 
Erityisopettajan virkanimikkeen muutos 
 
Tutkintoon valmistavan koulutuksen (TUVA) yhteistyösopimus 
 
Lukion tuntikehys lv 2022 – 2023 
 
Hakemus Vesannon yhtenäiskoulun oppilaaksi (salassa pidettävä) 
 
Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 
 
Kirjelmät ja päätökset 
 
Iltakouluasiat 
 
Rekrytointilisän käyttöönottaminen erityisopettajan rekrytoinnissa (lisäasia) 
 
Pumptrack -radan sijoittaminen (lisäasia) 
 
 
Kokouksen alussa kirjasto-kulttuurisihteeri esitteli kulttuurin Tea-viisarin tuloksia. 

 
P6öytäkirjan nähtä-

vänäpito 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 

 
Yleisessä tietoverkossa 11.5.2022 alkaen sekä sivistystoimistossa 11.5.2022 klo 9 - 15 

 
 
Puheenjohtaja 

 

 

 

 

OLLI MINKKINEN 
Olli Minkkinen 
 

 
Julkipanotodistus 

 

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 

 

Ilmoitustaulunhoitaja 
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Viranomainen              Nro  Sivu 

VESANNON KUNTA    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
Sivistyslautakunta             4 / 2022     33 

  
 
KOKOUSAIKA 

 
Keskiviikko 4.5.2022 klo 17.00 – 20.23 

 
KOKOUSPAIKKA 

 

Teams 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄ-
SENET 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimi puheenjohtajana) 

 

Jäsen: 
 

Paikalla: 
  

Varajäsen: 
 

Paikalla: 

 

Jäntti Anne pj. 

Minkkinen Olli vpj.  

Huuskonen Arto 

Liimatainen Mirja 

Vesterinen Eeva-Liisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäntti Eeva 

Alviste Toomas 

Korhonen Johannes 

Pursiainen Emma 

Jäntti Hanne 

 

 

 

 

 

 

 
 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

  

Paikalla:      
 

Back-Hytönen Minna, khall pj. 

Harmokivi Pia, kunnanjohtaja 

Ruuskanen Jaana, esittelijä 

Huttunen, Petri, khall edustaja 

Pirskanen, Elsa, nuorisovaltuuston edustaja 

Jäntti, Sirpa, asiantuntija 

 

  

 

 

 

 poistui klo 19.30 

 kokouksen alussa 

 
 

 
LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
ASIAT 

 

24 - 36 
 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien valinta) 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Liimatainen ja Eeva-Liisa Vesterinen 
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 
Aika: 5.5.2022 

 
PÖYTÄKIRJAN  
ALLEKIRJOITUS JA  
VARMENNUS 

 
Puheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

         

Olli Minkkinen         Jaana Ruuskanen  
 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. Pöytäkirjan kä-
sittelylehdet on samalla va-
rustettu nimikirjaimillamme 

 

Tarkastusaika 

5.5.2022  
Allekirjoitukset 

 

 

Mirja Liimatainen   Eeva-Liisa Vesterinen 
    

Paikka ja pvm 

Yleisessä tietoverkossa.11.5.2022 alkaen sekä sivistystoimistossa 11.5.2022 klo 9 - 15 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 

 

 

toimistosihteeri    Irja Lindlöf 
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Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

VESANNON KUNTA 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

Sivistyslautakunta  19 § 23.3.2022  27 
Sivistyslautakunta  24 § 4.5.2022  34 
 
 
 
 
ALOITE KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEEN JATKAMISESTA 
 
 
Sivistysltk 19 § Joukko 5. luokan oppilaiden huoltajia on lähettänyt 17.3.2022 päivätyn aloit-

teen koulunuorisotyöntekijän työsuhteen jatkamisesta (liite n:o 3). Aloitteen 
mukaan koulunuorisotyöntekijän työsuhdetta tulisi jatkaa hankkeen jälkeen, 
jotta aloitettua yhteisöllisyyttä tukevaa ja ennaltaehkäisevää työtä voidaan 
jatkaa. 

 
 Koulunuorisotyöntekijä on palkattu Vesannon ja Keiteleen kuntien yh-

teiseksi Jotta kukaan ei putoisi -hankerahoituksen turvin. Hankerahoituksen 
puitteissa työsuhde päättyy 30.6.2022. Avustus kattaa kaikki hankkeen ku-
lut. Tätä avustusta ei ole enää haettavissa.  

 
 

Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta toteaa aloitteen 
tietoonsa saatetuksi ja jättää asian valmisteltavaksi. 

  (valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) 
 
  Vaikutusten ennakkoarviointi 

Tehty Ei tarpeen 

 X 

 
 Päätös: 
 
 Hyväksyttiin. 
 
 ___________ 
 
 
Sivistysltk. 24 §  Keiteleen yhtenäiskoulu ei ole aikeissa jatkaa yhteistyötä tämän hankkeen 

osalta tässä vaiheessa. Koulun johtotiimissä asiaa on valmisteltu ja todettu, 
että koulunuorisotyöntekijän aloittamaa työtä on tarpeen jatkaa, mutta tätä 
työtä varten ei ole välttämätöntä palkata erillistä koulunuorisotyöntekijää. 
Tehtäviä voidaan sisällyttää koulunkäynnin ohjaajien työtehtäviin. 

 
   

 Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että eril-
listä koulunuorisotyöntekijää ei palkata, mutta vastaavia tehtäviä sijoitetaan 
koulunkäynnin ohjaajien työtehtäviin. 

 
 
 
 Petri Huttunen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
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Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

VESANNON KUNTA 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

Sivistyslautakunta  24 § 4.5.2022  35 
 
 
 
 
Sivistysltk. 24 § Päätös: 
 
 Hyväksyttiin. 
 
 _____________ 
 
 
 

(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,  
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi) 
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Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

VESANNON KUNTA 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

Sivistyslautakunta  25 § 4.5.2022  36 
 
 
 
 
KOULUNKÄYNNIN OHJAAJIEN MÄÄRÄAIKAISET TOIMET LV. 2022 - 2023 
 
 Sivistysltk.25 § Yhtenäiskoulussa on tällä hetkellä 4 vakinaista koulunkäynnin ohjaajan 

tointa, joista pienryhmässä työskentelevän koulunkäynnin ohjaajan tehtä-
vää hoitaa osa-aikaisesti perhetyöntekijä perusturvan ja sivistystoimen yh-
teisenä työntekijänä. Perhetyöntekijä siirtyy hyvinvointialueelle ja tämä yh-
teistyö päättyy 31.12.2022. 

 
  Näiden lisäksi koulussa on kuluneen lukuvuoden aikana työskennellyt 3 

määräaikaista koulunkäynnin ohjaajaa. Kaksi henkilökohtaisena avustajana 
28 vkt/32 vkt:n työajalla ja 1 pääosin yläkoulun ohjaajana 32 vkt:n työajalla. 
Lisäksi koulussa on työskennellyt hankerahoituksella ja yhteistyössä Keite-
leen kunnan kanssa palkattu koulunuorisotyöntekijä. 

 
  Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeelle on saatu rahoitusta tulevalle luku-

vuodelle 28 000 €, hankkeen omavastuuosuus on 20 % ja siten kunnan kus-
tannusten tulee olla 35 000 €. Hankerahalla voidaan palkata koulunkäynnin 
ohjaajia hakemuksen mukaisesti ja rahoitusta voidaan käyttää kahden osa-
aikaisen ohjaajan palkkaamiseen. 

 
  Koulun johtotiimissä on pohdittu tulevan lukuvuoden ohjaajatarpeita ja pää-

dytty esittämään, että lukuvuodelle 2022 - 2023 palkataan kolme määräai-
kaista ja osa-aikaista koulunkäynnin ohjaajaa. Lisäksi esitetään, että koulu-
nuorisotyöntekijän aloittamaa työtä sisällytetään koulunkäynnin ohjaajien 
työtehtäviin. 

   
  Koulussamme on paljon tukea tarvitsevia oppilaita ja lähes jokaisessa luo-

kassa on ohjaajatarpeita.  
  (Valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) 
 
  Vaikutusten ennakkoarviointi 

Tehty Ei tarpeen 

 X 

 
  Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että yh-

tenäiskouluun palkataan lukuvuoden 2022 – 2023 koulutyön ajaksi kolme 
määräaikaista ja osa-aikaista koulunkäynnin ohjaaja 30 - 32 vkt:n työajalla. 
Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että koulunuorisotyöntekijän aloittamaa 
työtä sisällytetään koulunkäynnin ohjaajien työtehtäviin. 

    
  Päätös: Hyväksyttin ja päätettiin esittelijän ehdotuksesta, että yksi palkatta-

vista koulunkäynnin ohjaajista nimetään tsemppariohjaajaksi. 
 
  _______________ 

 
(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,  

  sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi) 

https://sign.visma.net/fi/document-check/d3fa1784-1ccf-4c77-a53e-5cc4d682e93e

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

mailto:jaana.ruuskanen@vesanto.fi
mailto:jaana.ruuskanen@vesanto.fi


Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

VESANNON KUNTA 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

Sivistyslautakunta  26 § 4.5.2022  37 
 
 
 
 
MÄÄRÄAIKAINEN VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA 
 
Sivistysltk 26 § Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustuksen varhaiskas-

vatuksen tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä inklusiivisen toimintakulttuurin 
vahvistamiseen ja edistäviin toimenpiteisiin. Vesannon varhaiskasvatuk-
selle on myönnetty avustusta laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023 yh-
teensä 23 000€. Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus avustettavan 
hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 80%, joten omarahoitus 
on vähintään 20%.  

 
 Avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden 

kehittämistä tukemalla varhaiskasvatuksen järjestäjien mahdollisuuksia pal-
kata lisää varhaiskasvatuksen henkilöstöä. 

 
 Avustus ehdotetaan käytettäväksi palkkaamalla Päiväkoti Esikkoon luku-

vuoden 2022 – 2023 koulutyöajalle määräaikainen varhaiskasvatuksen 
opettaja. Varhaiskasvatuksen opettajan myötä pystymme toteuttamaan rin-
nakkaisopettajuutta, lisäämään pedagogista osaamista koko päiväkodissa, 
edistämään oppimista, hyvinvointia, vuorovaikutusta sekä vahvistamaan 
uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaista riittävää varhaista tukea sitä 
tarvitseville lapsille. 

 (valm. varhaiskasvatusjohtaja MJ) 
 
 Vaikutusten ennakkoarviointi 

Tehty Ei tarpeen 

 X 

 
 
 Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että päi-

väkoti Esikkoon palkataan määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja 
koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeen rahoituksella ajalle 1.8.2022 – 
31.5.2023. 

 
 Päätös: 
 
 Hyväksyttiin. 
 
 _____________ 
 

(Lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja, puh. 050 387 9951,  
  sähköposti: mari.jaaskelainen@vesanto.fi) 
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Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

VESANNON KUNTA 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

Sivistyslautakunta  27 § 4.5.2022  38 
 
 
 
 
LIIKUNNAN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Sivistysltk 27 § Liikunnan lehtorin virka on tullut avoimeksi 1.8.2022 alkaen sivistystoimen-

johtajan myönnettyä 28.4.2022 liikunnan lehtorille eron 24.4.2022 päivätyn 
pyyntönsä mukaisesti. 

 
  Liikunnan lehtori opettaa yläkoulun ja lukion liikunnan lisäksi myös terveys-

tietoa ja psykologiaa lukiossa. Opetusvelvollisuuteen voidaan sisällyttää 
myös yläkoulun terveystiedon opetusta. Työmäärä vastaa opetusvelvolli-
suutta ja siten viran täyttäminen on perusteltua. 

 (valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) 
 
  Vaikutusten ennakkoarviointi 

Tehty Ei tarpeen 

 X 

 
 
  Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että lii-

kunnan lehtorin virka täytetään 1.8.2022 alkaen kuuden kuukauden koe-
ajalla ja pyytää kunnanhallitukselta viran täyttölupaa. 

 
  Päätös:  
 
  Hyväksyttiin.  

 
  _______________ 
 

 
 
 

(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,  
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi) 
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Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

VESANNON KUNTA 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

Sivistyslautakunta  28 § 4.5.2022  39 
 
 
 
 
ERITYISOPETTAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN 
 
 
Sivistysltk 28 § Pienryhmän opettajana toimii erityisopettaja. Virkaa täytettäessä siihen on 

haettu erityisluokanopettajan kelpoisuuden omaavaa opettajaa ja sekä 
palkkaus että muut työsuhteen ehdot ovat määräytyneet pienryhmän ope-
tuksen mukaisesti. 

 
 Pienryhmän toiminta aloitettiin määräaikaisena ja siten virkanimike jäi eri-

tyisopettajaksi. 
 
 Pienryhmän opettajan tulee kuitenkin olla kelpoinen erityisluokanopettaja ja 

siten virkanimikkeen tulee olla erityisluokanopettaja. Virkanimikkeen tulee 
vastata työtehtäviä. 

 
 Pienryhmän erityisopettajan virka on täytetty määräaikaisesti 31.7.2022 

saakka. 
 
 Hallintosäännön 37 §:n mukaan virkanimikkeen muuttamisesta päättää val-

tuusto. 
 (valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) 
 
  Vaikutusten ennakkoarviointi 

Tehty Ei tarpeen 

 X 

 
  Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää 

kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että pienryhmässä työs-
kentelevän erityisopettajan virkanimike muutetaan erityisluokanopettajaksi 
1.8.2022 alkaen. 

 
  Päätös:  
 
 Hyväksyttiin. 
 
 _______________ 
 
 

(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,  
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi) 
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Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

VESANNON KUNTA 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

Sivistyslautakunta  29 § 4.5.2022  40 
 
 
 
 
TUTKINTOON VALMENTAVAN KOULUTUKSEN (TUVA) JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAN          
YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Sivistysltk 29 § SavoGrow-alueen kuntien yhteisen Ohjauksella omalle polulle -hankkeen 

yksi tavoite on ollut saada alueellemme TUVAkoulutus (tutkintoon valmen-
tava koulutus). TUVA-koulutus korvaa 1.8.2022 alkaen perusopetuksen li-
säopetuksen, VALMA-koulutuksen (ammattiopintoihin valmentavan) ja 
LUVA-koulutuksen (lukiopintoihin valmentavan). Suonenjoen kaupunki on 
hakenut TUVA-koulutuslupaa niin että TUVA toteutetaan verkosto tyyppi-
senä SG-kuntien alueella. Alueellisen verkostotyyppisen TUVA-koulutuk-
sen järjestäminen parantaa oppivelvollisuuden toteutumista ja voi olla mo-
nelle nuorelle merkittävä apua koulutukseen ja sitä kautta yhteiskunnan 
osallisuuteen pääsemiseen.  

 
 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään (21514/2021) myöntänyt 

Suonenjoen kaupungille TUVA-koulutuksen järjestämisluvan 1.8.2022 al-
kaen. Järjestämisluvan myöntämisen perusteena on ollut valtakunnallinen 
ja alueellinen koulutustarve ja -tarjonta sekä Suonenjoen kaupungin toimin-
nalliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämi-
seen. TUVA-koulutuksen järjestämislupaa on haettu yhteistyössä Sa-
voGrow-kuntien (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi ja Kei-
tele) kanssa. TUVA-toteuttamissuunnitelman mukaan Suonenjoki toimii 
koulutuksen järjestäjäkuntana. SG-kuntien sivistystoimialojen edustajat 
ovat SG-ohjausryhmän palavereissa keskustelleet TUVA-koulutuksen jär-
jestämiseen liittyvistä käytänteistä, kuntien tehtävistä ja vastuista. Tämän 
pohjalta on laadittu yhteistyösopimus (liite n:o 2) ja TUVA-koulutuksen to-
teuttamissuunnitelma (liite n:o 3). 

 (valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) 
 
  Vaikutusten ennakkoarviointi 

Tehty Ei tarpeen 

 X 

 

 Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 
n:o 2 mukaisen yhteistyösopimuksen Vesannon kunnan osalta edellyttäen, 
että muutkin sopimuskunnat sen hyväksyvät. 

 
 Päätös: 
 
 Hyväksyttiin. 
 
 ____________ 
 

(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,  
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi) 
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Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

VESANNON KUNTA 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Lautakunta                   Hallitus                  Valtuusto 

Sivistyslautakunta  30 § 4.5.2022  41 
 
 
 
 
LUKION TUNTIKEHYS LUKUVUODELLE 2022 – 2023 
 
Sivistysltk. 30 § Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää vuosittain kouluille annet-

tavan tuntikehyksen määrästä. 
 
 Tuntikehys on koulun käytettävissä oleva viikoittainen tuntimäärä. Tunti-

määrästä suurin osa käytetään opetukseen, mutta kokonaistuntimäärä si-
sältää myös virkaehtosopimuksen mukaiset erityistehtävät ja lukioresurssin. 
Tuntikehyksen lisäksi maksetaan virkaehtosopimuksen mukaiset kerroin-
tunnit (luokkaopetustuntien määrä kerrotaan palkanmaksun perusteena 
olevan kokonaistuntimäärän saamiseksi luvulla 1,10). 

 

 Lukion tuntikehys ja opiskelijamäärä on ollut viime vuosina seuraava. 
 Lv 2018 - 2019 71 + 2  155 vkt 
 Lv 2019 - 2020 66 + 2  155 vkt 
 Lv 2020 – 2021 54 + 2  155 vkt 
 Lv 2021 – 2022 35 + 3  150 vkt 
 
 Syksyn 2022 arvioitu opiskelijamäärä on 35 opiskelijaa ja 2 aikuislukiolaista. 
  

Opetusta toteutetaan sivistyslautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti 
22.3.2016 § 19. Osa kursseista/opintojaksoista toteutetaan vuorovuosittain 
ja tämä vähentää tuntikehyksen tarvetta. Lisäksi ne syventävät kurssit/va-
linnaiset opinnot, joita on valinnut vain pieni ryhmä opiskelijoita, toteutetaan 
itsenäisenä työskentelynä, verkkokursseina tai virtuaalikursseina. Tuntike-
hykseen on varattu 2 vkt käytettäväksi erityisopetukseen. 
 

 Lukuvuoden 2022 - 2023 tuntikehysesitys on 140 vkt ja siinä on huomioitu 
opiskelijoiden valinnat, vuorovuosin toteutettavat opinnot sekä yhteistyö-
kurssit muiden lukioiden kanssa. Liite n:o 4. 

 
 Tuntikehysesitys ja opiskelijoiden ainevalinnat ovat olleet nähtävillä ja kom-

mentoitavana opettajilla.  
 (valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) 
 
  Vaikutusten ennakkoarviointi 

Tehty Ei tarpeen 

 X 
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Sivistysltk 30 § Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää 

kunnanhallitukselle, että lukion tuntikehys lukuvuodelle 2022 – 2023 on 140 
vkt.  

 
 Päätös:  
 
 Hyväksyttiin. 
 
 ______________ 
 
 

(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,  
  sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi) 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 
 
Sivistysltk. 32 § Viranhaltijoiden päätökset (Populus -päätöksiä ei liitetä tiedoksi): 
 
   Hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja  

6 §   Apip-toimintaan valinta 
7 §   Kotitalouden määräaikainen tuntiopettaja 
8 §   Kirjasto omatoimelle 27.5.2022 
9 §   Kulttuuritoimen avustukset 
10 § Liikuntatoimen avustukset 
11 § Vaativa konsultaatio -tilaus 
12 § Koulukuvaussopimus 
13 § Vaativa konsultaatio -tilaus 
14 § Eron myöntäminen 
 

   Pedagoginen rehtori  
  3 § Erityiset opetusjärjestelyt 
  4 § Päätös erityisen tuen jatkamisesta 
  5 § Päätös erityisen tuen jatkamisesta 
  6 § Päätös erityisen tuen jatkamisesta 
  7 § Päätös erityisen tuen jatkamisesta 
  8 § Päätös erityisen tuen järjestämisestä 
  9 § Erityiset opetusjärjestelyt 
10 § Erityiset opetusjärjestelyt 
 

   Toimistosihteeri  
  1 § Päätös koulukuljetukseen alle 5 km:n matkalle 
 

    Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta toteaa viranhalti-
joiden päätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää, että otto-oikeutta ei käy-
tetä. 

 
   Mirja Liimatainen esitti Eeva Jäntin kannattamana, että toimistosihteerin 
   päätös koulukuljetukseen alle 5 km:n matkalle otetaan otto-oikeudella sivis-

tyslautakunnan käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. 
 
   Päätös:   
 

Asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksellä, sivistystoimenjohtajan eh-
dotus jaa ja Mirja Liimataisen ehdotus ei. 
Äänestyksen tulos: Jaa 3 ääntä ja Ei 2 ääntä. Sivistystoimenjohtajan pää-
tösehdotus hyväksyttiin, joten otto-oikeutta ei käytetä.  

 
   ______________ 
 
   (Lisätiedot: sivistyslautakunnan vpj. Olli Minkkinen, puh. 044-374 0985) 
   sähköposti: oloveroo@gmail.com)  
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KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 
 
Sivistysltk 33 § Lähetetyt kirjeet / tiedoksi 

• Opetushallitukselle valtionosuustiedot / v. 2021 suoritustiedot esiope-
tus, perusopetus ja lukiokoulutus 

• Opetushallitukselle loppuselvitys / Valtion erityisavustus lukiouudistuk-
sen toimeenpanon tukemiseen 

• Opetus- ja kulttuuriministeriölle selvitys / Erityisavustuksen käyttö: var-
haiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttami-
nen poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi 2020-2021 

• Aluehallintoviranomaiselle valtion erityisavustushakemus / Erityisavus-
tus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 

• Officepro Leasingsopimus / Päiväkoti Esikon kopiokone 

• Officepro Päiväkoti Esikon kopiokoneen ylläpitosopimus 
 
 

  Saapuneet kirjeet / tiedoksi 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö: Valtionavustuspäätös tasa-arvoa edistä-
viin toimenpiteisiin / varhaiskasvatus 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö: Valtionavustuspäätös tasa-arvoa edistä-
viin toimenpiteisiin / koulu 

• Opetushallitus: Valtionavustuspäätös Koulun kerhotoiminnan tukemi-
nen 2022 

• Kirjaston pelastussuunnitelma 
(Valm. toimistosihteeri IL) 

 
  Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta toteaa edellä 

mainitut kirjelmät ja päätökset tietoonsa saatetuiksi. 
   
  Päätös:  
 
   Hyväksyttiin. 
   
 
  

(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,  
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi) 
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ILTAKOULUASIAT 
 
Sivistysltk 34 § Sivistyslautakunta keskusteli seuraavista asioista: 
 

• Pilleiden suunnittelutilanne 

• Liikunnan ohjauksen jatkosuunnitelmat 

• Koulukuljetuksen järjestämisen ohjeet 

• Kesäkerhotilanne 
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REKRYTOINTILISÄN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN (lisäasia) 
 
Sivistysltk § 35 Erityisopettajan virka on ollut haettavana jo kolme kertaa. Koko aikana on 

tullut kaksi hakijaa, mutta molemmat ovat kieltäytyneet viran vastaanotta-
misesta. Haku avataan nyt jo neljännen kerran. Erityisopettajista on pulaa 
valtakunnallisesti. 

 
 Perusturvalautakunta on päättänyt 28.4.2022 ottaa hoitohenkilöstön palk-

kaamisessa käyttöön rekrytointilisän, jonka mukaisesti ajalle 2.5. – 
30.9.2022 vähintään neljän kuukauden työsuhteeseen sitoutuville lähihoi-
tajille ja sairaanhoitajille maksetaan 2000 euron rekrytointilisä.  

 (valm. hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja JR) 
 
  Vaikutusten ennakkoarviointi 

Tehty Ei tarpeen 

 X 

 
 Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että eri-

tyisopettajan viran rekrytoinnissa maksetaan 2 000 euron rekrytointilisä vä-
hintään kuuden kuukauden työsuhteeseen sitoutumisesta. Rekrytointilisä 
maksetaan kuuden kuukauden työssäoloehdon täytyttyä seuraavan palkan-
maksun yhteydessä. 

 
 Esittelijän muutospäätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää, että 

kunnanhallitus määrittelee rekrytointilisän käyttämisen periaatteet. 
 
 Päätös:  
 
 Hyväksyttiin muutospäätösehdotuksen mukaisesti. 
 
 ______________ 
 
 
  

(Lisätiedot: hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja, puh. 050 387 9966,  
sähköposti: jaana.ruuskanen@vesanto.fi) 
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PUMPTRACK-RADAN SIJOITTAMINEN (lisäasia) 
 
Sivistysltk § 36 Kuntalaisten aloitteesta pumptrack-rata on esitetty sijoitettavaksi torille leik-

kikentän parkkipaikan sijaan. Radan sijoittamista torille on selvitetty raken-
nustarkastaja Tero Röntysen ja Viisarit oy:n Jaakko Kataisen kanssa eikä 
heidän mukaansa estettä radan torille sijoittamiselle ole. 

  
 Rata kasattaisiin torin ”kylän puoleiseen” päätyyn kohtaan, jossa on tähän 

saakka ollut lumien sijoituspaikka talvisin, liite n:o 5. Jatkossa torin lumet 
pitää ajaa toriparkkipaikan päätyyn ja tästä tulee (talvien lumitilanteesta riip-
puen) hieman aiempaa enemmän kustannuksia. Toisaalta pumptrackin 
kiinteän sijoittamisen johdosta myöskin lumista puhtaana pidettävää aluetta 
on n. 1/3 aiempaa vähemmän. 

  
 Pumptrack-radan sijoittamisella torille säästetään aiemmin suunniteltuun 

leikkikentän parkkipaikkaan liittyneet asfaltointi- ja maanmuokkaustöiden 
kustannukset (arvio 15 000+ €). Radan ympärille on suunniteltu rakennet-
tavaksi aitaus, jotta radalle ei pääse esim. mopolla. Aitamateriaalien saata-
vuutta selvitellään ja tarvittaessa radan ympärille on mahdollista rakentaa 
tilapäinen aitaus. Radan sijoittaminen torille viestii keskustietä kulkeville ih-
misille aktiivisesta ja toiminnallisesta kunnasta, joka haluaa panostaa las-
ten, perheiden ja nuorten hyvinvointiin. Radan uuden sijoituspaikan ympä-
ristöstä toivotaan muodostuvan perheiden yhteinen kohtaamispaikka, jossa 
vanhemmat voivat tavata toisiaan mm. lastensa harrastusten merkeissä.  

 Radan sijoittamisella keskeiselle ja näkyvälle paikalle nähdään myös tur-
vallisuutta lisääviä ja ilkivaltaa ehkäiseviä vaikutuksia. 

  
 Torilava siirretään torin neuvolan puoleiseen päähän n. 16 metrin päähän 

neuvolarakennuksesta siten että lava ”aukeaa” keskustielle päin. Uusi sijoi-
tuspaikka mahdollistaa jatkossakin torin monipuolisen ja tehokkaan käytön. 

 (valm. vapaa-aikasihteeri AL) 
 
 Sivistystoimenjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää 

kunnanhallitukselle, että Pumptrack -rata sijoitetaan torialueelle liitteen n:o 
5 mukaisesti. 

 
 Päätös: 
 
 Hyväksyttiin. 

 
 ______________ 
 
 

(Lisätiedot: nuoriso-ohjaaja Arto Lahtinen, puh. 050 387 9969, 
sähköposti: arto.lahtinen@vesanto.fi) 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta      Kokouspäivämäärä   Pykälä   Sivu 

VESANNON KUNTA   4.5.2022      49 
Sivistyslautakunta           

      

      
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät  
 

27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36  
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät   
 

24, 25, 26, 29 
 

 
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

31 

 

 
 

 
 
 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisu-vaati-
mus-viranomai-
nen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite 
 

Vesannon sivistyslautakunta 
Koulutie 16A 
72300 VESANTO 
 
Pykälät 
 

  
24, 25, 26, 29 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
           Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviran-
omainen ja  
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen. 
 

Valitusviranomainen, osoite 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO 

Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO 

Puh. 029 564 2502, fax 029 564 2501 

Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

564 2502, fax. 029 564 250 
Kunnallisvalitus, pykälät 
 

 
 
Hallintovalitus, pykälät 

31 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
 

30  päivää 
 
 
 
Valitusaika 
  

30  päivää 
 

Muu valitusviranomainen, osoite                             Pykälät 

 

 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 

    päivää 

  

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oi-
kaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikai-
suvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oi-
kaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todis-
tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankoh-
dasta. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaati-
muksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu-
kaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-/ 
valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaati-
mus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat 
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointi-
osoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä 
niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                     Pykälät 

 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite                                      Pykälät 

 
 

Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
((11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeuden-
käyntimaksu, joka on 1.1.2019 alkaen 260 euroa. 
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-
oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei 
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. 
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.   
   Liitetään pöytäkirjaan 
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