
Kunnanvaltuusto § 59 19.06.2017
Kunnanhallitus § 233 21.08.2017
Sivistyslautakunta § 8 20.09.2017

VALTUUSTOALOITE TAMMELAN KASVUTAVOTTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI JA
VARHAISKASVATUKSEN, ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEKSI /
KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄ, MEIDÄN TAMMELA-VALTUUSTORYHMÄ JA JAN
LÖFSTEDT

KVALT 19.06.2017 § 59
 Valtuutettu Tuomo Tuovinen /kesk luki Keskustan valtuustoryhmän,

Meidän Tammela-valtuustoryhmän ja Jan Löfstedtin allekirjoittaman
valtuustoaloitteen, joka koskee Tammelan kasvutavoitteiden
saavuttamista ja varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
perusopetuksen järjestämistä.

 Aloite on liitteenä.

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti lähettää Tuomo Tuovisen lukeman
valtuustoaloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

KHALL § 233 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.8.2017 valtuuston täy tän-
töön pa no pää tök sen kohdalla, että kunnanhallitus päät tää, että
valtuustoaloite käsitellään kunnanhallituksen 21.8.2017
kokouksessa.

Valmistelija: Hallintojohtaja Anitta Hietaniemi, puh. 050 569 7500.
 Asianhallintasihteeri Minna-Liisa Mäkilä, puh. 050 5646 562.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää lähettää Tuomo Tuovisen lukeman val tuus to-
aloit teen sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

SIV2 § 8 Kunnanhallituksen ohjeen mukaisesti sivistyslautakunta val mis te lee
Tuomo Tuovisen lukeman valtuustoaloitteen kä sit te lyä.
Valtuustoaloite liitteenä.



Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen, puh. 050 339 3675

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta keskustelee ja tekee toi men pi de-eh do tuk sen
kokouksessa.

Käsittely kokouksessa: Tuomo Tuovinen esitti laatimansa PowerPoint-esityksen
kouluverkkoselvityksen laskelmista.

 Keskustelun kuluessa Susanna Vähä-Herttua esitti, että

1. Sivistyslautakunta kunnioittaa edellisen kunnanvaltuuston
tekemää päätöstä 06.02.17 § 4.

2. Lautakunta katsoo osaltaan valtuustoaloitteen loppuun kä si tel lyk-
si.

3. Kunnanvaltuusto kokoontuu 25.9.2017 kunnanvaltuuston pu heen-
joh ta jan kutsusta ja johdolla keskustelemaan kou lu verk ko asias ta.
Keskustelutilaisuuden muistio liitetään val tuus to aloit teen käsittelyn
liitteeksi.

Manu Alarto ja Arja Laajalehto kannattivat Susanna Vä hä-Hert tuan
esitystä.

Keskustelun kuluessa Tuomo Tuovinen esitti, että

1. Sivistyslautakunta on perehtynyt kouluverkkopäätöksen KVALT
6.2.2017 § 4 seurannaisvaikutuksiin ja toteaa, että "Kou lu verk ko sel-
vi tys 2016" raportin sääs tö po ten ti aa li las kel mat ovat virheellisiä ja
päätöksen mukainen kouluverkon su pis ta mi nen tulisi seuraavien
kuuden vuoden aikana kal liim mak si kuin kouluverkon säilyttäminen
nykyisellään. Il man huo mat ta via lisäkustannuksia ei voida osoittaa
lak kau tet ta vien koulujen oppilaille uutta koulupaikkaa. Si vis tys lau ta-
kun ta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus kes keyt tää
päätöksen toimeenpanon ja valmistelee esityksen val tuus tol le
kouluverkkopäätöksen kumoamiseksi.

2. Sivistyslautakunta pitää tärkeänä Tammelan pe rus kou lu jen
kehittämistä lähiyhteisöjen ja asukkaiden kump pa nuu den kautta.
Kunnanvaltuuston 25.9.2017 koulukeskustelun jäl keen
sivistyslautakunta käsittelee erikseen aloitteessa mai nit tua
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja peruskoulun ke hit tä mis oh jel-
maa.

Katariina Suutela kannatti Tuomo Tuovisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kak si
toisistaan poikkeaa kannatettua ehdotusta, joten asias ta on
äänestettävä.



Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: äänestys suo ri te-
taan kättennostoäänestyksenä. Äänestystapaesitys hy väk syt tiin.

Äänestys suoritettiin. Vähä-Herttuan päätösesityksen kan nal la oli
kolme sivistyslautakunnan jäsentä (Manu Alarto, Ar ja Laajalehto ja
Susanna Vähä-Herttua). Tuovisen esityksen kan nal la oli neljä
sivistyslautakunnan jäsentä (Marko Hä tö nen, Mai ja-Stii na Rahkonen,
Katariina Suutela ja Tuomo Tuo vi nen). Äänestyksessä ei annettu
tyhjiä ääniä.

Puheenjohtaja totesi Tuomo Tuovisen ehdotuksen tulleen si vis tys-
lau ta kun nan päätökseksi.

Päätös: Sivistyslautakunta päätti, että

1. sivistyslautakunta on perehtynyt kouluverkkopäätöksen KVALT
6.2.2017 § 4 seurannaisvaikutuksiin ja toteaa, että "Kou lu verk ko sel-
vi tys 2016" raportin sääs tö po ten ti aa li las kel mat ovat virheellisiä ja
päätöksen mukainen kouluverkon su pis ta mi nen tulisi seuraavien
kuuden vuoden aikana kal liim mak si kuin kouluverkon säilyttäminen
nykyisellään. Il man huomattavia lisäkustannuksia ei voida osoittaa
lak kau tet ta vien koulujen oppilaille uutta koulupaikkaa. Si vis tys lau ta-
kun ta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus kes keyt tää
päätöksen toimeenpanon ja valmistelee esityksen val tuus tol le
kouluverkkopäätöksen kumoamiseksi.

2. sivistyslautakunta pitää tärkeänä Tammelan pe rus kou lu jen
kehittämistä lähiyhteisöjen ja asukkaiden kump pa nuu den kautta.
Kunnanvaltuuston 25.9.2017 koulukeskustelun jäl keen
sivistyslautakunta käsittelee erikseen aloitteessa mai nit tua
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja peruskoulun ke hit tä mis oh jel-
maa.

Manu Alarto, Arja Laajalehto ja Susanna Vähä-Herttua jät ti vät
päätökseen eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liit tee nä.


