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§ 34
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Esityslista on lähetettävä hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään
neljä päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on
lähetetty sähköisesti 4.9.2019.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§ 35
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on
nähtävänä kunnan asiointipisteessä keskiviikkona 11.9.2019 sekä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Irja Piskonen ja Timo Reponen.
Päätös
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Piskonen ja Timo Reponen.
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§ 36
Varhaiskasvatuksen toimintavuoden 2018-2019 arviointi
PuuDno-2019-169
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin, Pirkko Nousiainen
anne.julin@puumala.fi, pirkko.nousiainen@puumala.fi
palvelujohtaja, päiväkodin johtaja
Liitteet

1 Varhaiskasvatuksen arviointi 2018-2019, liite
Päiväkodin johtaja on toimittanut varhaiskasvatuksen toimintavuoden 2018-2019
arvioinnin hyvinvointilautakunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä liitteenä olevan varhaiskasvatuksen
toimintavuoden 2018-2019 arvioinnin tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Päiväkodin johtaja
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§ 37
Puumalan yhtenäiskoulun lukuvuoden 2018-2019 arviointi
PuuDno-2019-169
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin, Anni Riikka Leskinen
anne.julin@puumala.fi, anniriikka.leskinen@puumala.fi
palvelujohtaja, peruskoulun rehtori
Liitteet

1 Yhtenäiskoulun arviointiraportti 2018-2019, liite
Puumalan yhtenäiskoulu on tehnyt lukuvuodesta 2018-2019, sen tavoitteista ja niiden
toteutumisesta väliarvioinnin syyslukukauden lopussa ja koko lukuvuoden arvioinnin
toukokuussa. Loppuarvioinnin yhteydessä he loivat suuntaviivoja jo lukuvuoteen 2019-
2020. Arviointeihin osallistuivat sekä opettajat että koulunkäynninohjaajat.
Arviointi on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä liitteenä olevan Puumalan yhtenäiskoulun
lukuvuoden 2018-2019 arvioinnin tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Peruskoulun rehtori
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§ 38
Yhtenäiskoulun valtakunnallisten kokeiden tulokset
PuuDno-2019-169
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin, Anni Riikka Leskinen
anne.julin@puumala.fi, anniriikka.leskinen@puumala.fi
palvelujohtaja, peruskoulun rehtori
Peruskoulun rehtori on toimittanut hyvinvointilautakunnalle koonnin keväällä 6.- ja 9.
luokkien oppilaille järjestetyistä matematiikan, äidinkielen ja englannin kielen
valtakunnallisista kokeista. Tulokset olivat seuraavat:
9. luokan matematiikan kokeessa Puumalan arvosana oli hieman
valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. Suurimmalla osalla oppilaista
valtakunnallisen kokeen numero oli sama tai yhtä alempi kuin kurssikokeiden
arvosana. Muutamalla oppilaalla valtakunnallinen koe meni selvästi tunnilla ja
kurssikokeissa osoitettua osaamista heikommin: Puumalan keskiarvo oli 6,64,
valtakunnallinen keskiarvo 6,75.
6. luokan matematiikan kokeessa Puumalan arvosana oli valtakunnallisen
keskiarvoa korkeampi: Puumalan keskiarvo oli 7, valtakunnallinen keskiarvo oli
6,5.
9. luokalle ei pidetty valtakunnallista koetta äidinkielessä, koska keväällä kävi
ilmi, ettei Äidinkielen opettajain liitto julkaise valtakunnallista koetta tänä
vuonna, kuten aiempina vuosina. ÄOL ei tehnyt koetta, koska Kansallinen
koulutuksen arviointikeskus (Karvi) oli toteuttanut kokeen, jolla mitattiin suomen
kielen ja kirjallisuuden oppimäärien keskeisiä tavoitteita eri sisältöalueilla.
Puumalan yhtenäiskoulu ei ollut otoksessa mukana. Yhtenäiskoulu päätyi siihen,
että 9.-luokkalaisten tasoa äidinkielessä mitattiin heidän oman Särmä-
kirjasarjansa mukana tulleen päättökokeen avulla.Kokeen osa-alueet olivat
vuorovaikutustilanteissa toimiminen, tekstien tulkitseminen ja tuottaminen sekä
kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen. Kokeen keskiarvo oli 7,54.
Kokeen tulokset eivät vaikuttaneet suoraan kurssiarvosanoihin, vaan ainoastaan
korottava vaikutus huomioitiin. Tämä saattoi vaikuttaa siihen, kuinka tosissaan
oppilaat tekivät kokeen.
6. luokan äidinkielen ymmärtävän lukemisen, teknisen lukemisen ja
oikeinkirjotuksen testeissä puumalalaiset jäivät alle ikäryhmän keskitason.
1. luokan ääneen lukemisen testissä arvioitiin lukunopeuden kehittymistä
joulukuusta 2018 toukokuuhun 2019. Kirjoituksen kehitystason mittarilla
arvioitiin kirjoitustaidon kehittymistä joulukuusta 2018 toukokuuhun 2019.
Molemmissa vertailuissa oli pääsääntöisesti tapahtunut kehitystä. Eniten
kehitystä oli tapahtunut niiden oppilaiden osalta, jotka olivat saaneet
erityisopettajan tukea suomen kielessä yleisen tuen lisäksi.
9. luokan englannin kielen kokeessa puumalaisten keskiarvo oli sekä
valtakunnallisen että itäsuomalaisen keskiarvon tasolla: Puumalan keskiarvo
57,69 pistettä, valtakunnallinen keskiarvo 57,73 pistettä, Itä- Suomen keskiarvo
57,89 pistettä.
6. luokan englannin kielen kokeessa puumalalaisten keskiarvo oli valtakunnan
keskiarvoa heikompi: Puumalan keskiarvo oli 6,31, valtakunnallinen keskiarvo oli
7/7+.
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Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Puumalan yhtenäiskoulun valtakunnallisten
kokeiden tulokset tietoonsa saatetuiksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Peruskoulun rehtori
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§ 39
Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021
PuuDno-2019-169
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021, liite
Etelä-Savon maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on syntynyt eri
toimijoiden maakunnallisena yhteistyönä osana lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelmaa LAPEa vuosina 2018-2019. Siinä on linjattu ja sovittu yhteisistä
tavoitteista ja painoistealueista lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin
vahvistamiseksi.
Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 painopisteet ovat:
Toimimme perhelähtöisesti lasten, nuorten ja perheiden hyväksi
Vahvistamme hyvinvointia, turvallisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta
Lisäämme varhaisen tuen tarjoamista lapsille, nuorille ja perheille
Tarjoamme lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin perustuvia palveluja

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Etelä-Savon lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää saattaa Etelä-Savon lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, valtuusto
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§ 40
Hyvinvointipalvelujen sisäisen valvonnan raportti I/ 2019
PuuDno-2019-23
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee
raportoida ao. lautakuntaa.
Sisäisen valvonnan raportit I/2019 ovat liitteinä. Liitteet ovat salaisia (julkisuuslaki 24 §
15 mom.: ...asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä
tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen
niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa
syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa osaan osalliselle).

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen sisäisen valvonnan
raportit I/2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 41
Hallintosäännön päivitys hyvinvointipalvelujen osalta
PuuDno-2016-229
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Puumalan kunnan hallintosääntöä on päivitettävä hyvinvointipalvelujen osalta, koska
peruskoulun apulaisrehtorin tehtäviä hoitavan luokanopettajan virka on jätetty
täyttämättä ja virkaan kuuluva päätösvalta ei ole nyt kellään,
hallintosäännössä ei ole mainittu, kuka päättää varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 13 §:n mukaisesta
varhaiskasvatusmaksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta,
hallintosäännössä ei ole mainittu, kuka päättää perusopetuslain (628/1998) 48 f
§:n mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun perimättä jättämisestä ja
alentamisesta.
Peruskoulun apulaisrehtorin tehtäviä hoitavan luokanopettajan tehtävät on siirretty
peruskoulun rehtorille, joten päätösvaltakin on siirrettävä hänelle.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 13 §:n mukaan
varhaiskasvatuksesta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava
siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen
toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen
elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen
tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen
toimeentulotuen myöntämistä.
Perusopetuslain (628/1998) 48 f §:n mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävä
maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus,
toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:
Valtuusto päättää lisätä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavat ratkaisuvallat:
17 § Viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta
Peruskoulun rehtori päättää:
16. erityisen tuen antamisesta, jatkamisesta ja poistamisesta,
17. pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirtämisestä,
18. luvan myöntämisestä koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä
aikaisemmin tai myöhemmin,
19. koulukuljetuksista sekä
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20. aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta, jos
huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat
huomioon ottaen siihen on syytä.
Päiväkodin johtaja päättää:
3. Varhaiskasvatusmaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta siltä osin kuin
maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon
edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden
toteuttamista.
Lisäksi valtuusto päättää poistaa Puumalan kunnan hallintosäännöstä peruskoulun
apulaisrehtorin tehtäviä hoitavan luokanopettajan päätösvallan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 42
Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-31.7.2019
PuuDno-2019-24
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Alla olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta
1.1.-31.7.2019 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on
58,33.
tot 7/2019 ta2019
Hyvinvointiltk

89 442

tot-% ennuste 2019

139 380 64,17

153 329

Opetuspalvelut

919 153 1 686 835 54,49 1 575 691

Varhaiskasvatus

255 961

452 010 56,63

438 790

23 477

166 090 14,14

40 246

Aikuiskoulutuspalvelut

116 809

238 720 48,93

200 244

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

150 784

218 540 69,00

258 487

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Hyvinvointipalvelut yhteensä 1 555 626 2 901 575 53,61 2 666 787
Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana 53,61 %
talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2019
talousarvio näyttäisi alittuvan 8,1 %.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman
ajalta 1.1.-31.7.2019 tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 43
Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Hyvinvointipalvelujen viranhaltijapäätökset ajalta 29.5.-3.9.2019:

Markkinointipäällikkö
Yleinen päätös:
§ 3 Kulttuuripalvelujen kohdeavustus/ Taideyhdistys, 27.06.2019
Vapaa-aikasihteeri
§ 5 Liikuntapalvelujen kohdeavustus/Puumalan Viri ry, 26.06.2019
§ 6 Liikuntapalvelujen kohdeavustus/Salibandyjoukkue Säbäcats, 17.07.2019
§ 7 Liikuntapalvelujen kohdeavustus/Voimistelu- ja urheiluseura Ruokotaipaleen
Ponnistus ry, 17.07.2019
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta
hyvinvointipalvelujen viranhaltijapäätöksiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 44
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
1. Valtionavustukset
Opetushallituksen päätös 24.1.2019 valtionavustuksesta Itä-Suomen yliopiston ja
Itä-Suomen kaupunkien ja kuntien yhteiseen hankkeeseen Kohti hyvinvoivaa ja
oppivaa kouluyhteisöä. Puumalan kunnan valtionavustus 4 428 €,
omavastuuosuus 492 €.
Selvitys Kunnon Puumala -hankkeen valtionavustuksen käytöstä 15.8.2019.
2. Opetushallituksen määräys OPH-2791-2018: Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2018.
3. Opetushallituksen määräys OPH-1082-2019: Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla
1-2.
4. Maakuntahallitus nimennyt Etelä-Savon maakunnallisen nuorisovaltuuston kaudelle
2019-2020. Jäseniä 21.
5. Essoten hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmän pöytäkirja 29.5.2019:
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kirkkopalvelujen toiminnassa, Pieksämäen
hyvinvointisuunnitelman 2018-2021 painopisteet ja toteutus, rakenteellisen
sosiaalityön kehittäminen osana ISO-SOS-hanketta, ennakoimalla elinikäistä
toimintakykyä -pilottihanke Etelä-Savossa, maakunnallisen osallisuusohjelman
valmistelu.
6. Nuorisovaltuuston pöytäkirja 23.8.2019:
Kunnan palkkiosäännön muuttaminen 1.1.2020: Nuorisovaltuusto on
yksimielisesti kieltäytynyt kunnanhallituksen esittämästä kokouspalkkiosta,
koska nuorisovaltuuston toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.
Nuorisovaltuuston jäsenille on riittävä kokouspalkkio joka kokoukseen sisältyvä
ruokailu, vuosittain hankittava nuorisovaltuuston huppari tms. sekä vuosittainen
seminaarimatka. Nuorisovaltuusto ei halua rajata nuorisovaltuustoon
osallistuvien nuorten määrää eikä halua järjestää jäsenten valintaa vaaleilla.
Kokouspalkkion sijaan nuorisovaltuusto toivoo jatkossa myönnettävän riittävästi
määrärahoja nuorisovaltuustolle sekä nuorisovaltuuston järjestämään
toimintaan. Nuorisovaltuusto kannattaa matkakorvausten maksamista
nuorisovaltuuston kokouksiin osallituville kunnan palkkiosäännön mukaisesti.
Lisäksi nuorisovaltuusto huomautti, että nuoria on kuultava ennen nuoria
koskevien päätösten tekemistä.
Nuorisovaltuuston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Nuorisovaltuuston toiminta ja muu nuorille suunnattu toiminta Puumalassa
syksyllä 2019.
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Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puumala
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
09.09.2019

4/2019

17 (17)

Muutoksenhakukielto
§34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

