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Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Kokouksen pöytäkirja on laitettu yleisesti nähtäville 22.8.2017 Kuopion kaupungin verkkosivuille https://www.kuopio.fi /paatoksenteko
Pekka Savolainen
Pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 10,11, 13 - 16 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:ään 12, koska päätöksestä voidaan tehdä
kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
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10 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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11 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Miia EskelinenFingerroos ja Heli Jussila.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Loponen Marko Kilpi.
Merkittiin tiedoksi Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksen alussa oleva
Kuikkalammen päiväkodin hanke-esittely (esittelijänä arkkitehti Emilia
Rönkkö ja tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto).
Merkittiin, että Miia Eskelinen-Fingerroos saapui kokoukseen esittelyn aikana
klo 16.05.
Merkittiin, että Tanja Karpasto ja Emilia Rönkkö poistuivat klo 16.53 esittelyn
jälkeen.
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§ 12

Asianro 6453/05.10.00/2017

Esiopetuksen ostopalvelusopimus ja ostopalvelun hinnan muuttaminen
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Varhaiskasvatus ja oppilashuolto

Hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueiden johtosäännön 10§: n mukaisesti kasvun ja oppimisen lautakunta päättää palvelualueen maksujen ja taksojen perusteista.
Kuopion kaupunki ostaa esiopetusta joiltakin yksityisiltä palveluntuottajilta
(yksityisiltä päiväkodeilta). Esiopetusta ei voi tuottaa palvelusetelillä, koska se
ei ole palvelusetelilain mukaista toimintaa. Esiopetusta antavien yksityisten
palveluntuottajien kanssa laaditaan ostopalvelusopimus.
Ostopalvelusopimuksessa kuvataan mm. palvelun sisältö ja laatuvaatimukset
sekä hinta, jonka kaupunki maksaa kustakin lapsesta palveluntuottajalle. Tällä hetkellä voimassa oleva, Kasvun ja oppimisen lautakunnan vahvistama hinta on 507 euroa/kk.
Voimassa olevassa sopimuksessa palvelun tuottajia on velvoitettu tekemään
laskussa vähennys lomapäivistä niiden lasten osalta, jotka ovat vain esiopetuksessa. Tämä on käytännössä osoittautunut hankalaksi ja laskuissa on ollut
virheitä. Päiväkodinjohtajilta on tullut toive, että hinta olisi sama kaikilta esiopetuksessa olevilta lapsilta eikä lomapäiviltä tarvitsisi tehdä vähennystä.
Tällä esitetyllä muutoksella pyritään yksinkertaistamaan laskutusta ja vähentämään hallinnollista työtä sekä yksityisten palveluntuottajien puolella että
kunnan puolella. Laskuissa olleita virheitä on jouduttu korjaamaan kaupungin
varhaiskasvatuspalveluissa. Edellä mainituilla virheillä on myös ollut vaikutusta varhaiskasvatuspalveluiden menojen ajantasaiseen seurantaan.
Asiaa selvitettiin Kuopion varhaiskasvatuspalveluissa ja tehtiin koelaskenta,
jonka mukaan arvioitiin esiopetuksen ostopalvelusopimuksen hintaa. Koelaskennassa käytettiin elokuussa 2016 yksityisissä päiväkodeissa esiopetuksessa
aloittaneiden lasten palvelun tarpeista syntyneitä kustannuksia. Kullekin yksikölle laskettiin kuukausittaiset kustannukset vähentämällä lomapäivät niiltä
lapsilta, jotka olivat vain esiopetuksessa. Uusi hinta saatiin jakamalla koelaskennalla saadut koko vuoden kustannukset, lasten suhteessa, esiopetusajalle
(9,55 kk) ilman lomapäivävähennystä. Uudeksi hinnaksi saatiin näin 494 euroa/lapsi/kk. Tämä hinta vastaa tehdyn selvityksen mukaan aikaisempaa hintaa eli muutoksen kustannusvaikutus on arvion mukaan neutraali.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että päivitetty esiopetuksen ostopalvelusopimus otetaan käyttöön ja
esiopetuksen ostopalvelun hinnaksi päätetään 494 euroa/kk alkaen 15.8.2017.
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Liitteet

1

6453/2017 Esiopetuksen ostopalvelusopimus

Valmistelija
Arja Heiskanen
Juha Parkkisenniemi
Tuula Nuotio
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 3550
puh. +358 44 718 4008
puh. +358 44 718 6134

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Pöytäkirja

7/2017

9 (17)
13 §

22.08.2017

§ 13

Asianro 6452/05.10.00/2017

Kuopion kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Varhaiskasvatus ja oppilashuolto
Opetushallitus on antanut 18.10.2016 määräyksen (39/011/2016), jonka mukaan kunnan, kuntayhtymän tai muun palveluntuottajan on laadittava paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelma tulee määräyksen mukaisesti ottaa käyttöön 1.8.2017 lukien.
Kuopion varhaiskasvatussuunnitelma koostuu valtakunnallisen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisällöistä täydennettynä paikallisilla painotuksilla, joissa kuvataan kuopiolaisen varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja tapoja. Kuopion varhaiskasvatussuunnitelma toimii pedagogista johtamista,
arviointia ja kehittämistä ohjaavana asiakirjana.
Kuopion varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava asiakirja 1.8.2017 alkaen.
Kuopion varhaiskasvatussuunnitelma koskee kunnallista varhaiskasvatusta
sekä yksityistä ja muiden tahojen järjestämää ja kaupungin valvomaa varhaiskasvatusta. Yksityiset ja muiden tahojen järjestämää ja kaupungin valvomaa
varhaiskasvatusta tuottavat tahot noudattavat Kuopion varhaiskasvatussuunnitelmaa ja kirjaavat omat painotuksensa erillisiin toimintasuunnitelmiin.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että Kasvun ja oppimisen lautakunta vahvistaa Kuopion kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelman ja että se otetaan käyttöön välittömästi.

Liitteet

2
3

6452/2017 Kuopion kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma
6452/2017 Opetushallituksen määräys 39/011/2016

Valmistelija
Juha Parkkisenniemi
Jaana Lappalainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4008
puh. +358 44 718 3702

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.
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Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Merkittiin, että Miia Eskelinen-Fingerroos poistui kokouksesta klo 17.35 tämän pykälän käsittelyn aikana.
Merkittiin, että Tuula Nuotio, Jaana Lappalainen ja Arja Heiskanen poistuivat
kokouksesta klo 18.01 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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§ 14

Asianro 6345/02.02.00/2017

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarviolaadinnan tilannekatsaus
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Vuoden 2018 toiminnan suunnittelu on käynnistynyt kevään 2017 aikana johdon yhteisseminaareissa sekä uuteen valtuustoon valittujen valtuutettujen
strategia- ja talousseminaarissa 29.5.2017.
Koska kunnallisvaalien ajankohta siirtyi syksystä 2016 kevääseen 2017, on
strategian ja talousarvion valmisteluaikataulua siirretty vastaavasti myöhäisempään ajankohtaan.
Vuoden 2018 talousarvion valmistelua varten kaupunginhallitus on päättänyt
19.6.2017 valmistelussa noudatettavista lähtökohdista, jotka on etukäteen esitetty kaupunginhallituksen, valtuustoryhmien ja lautakuntien puheenjohtajien yhteiskokouksessa 13.6.2017 kannanottoja varten.
Varsinaisesta palvelualuekohtaisesta talousarvioraamista kaupunginhallitus
päättää 21.8.2017 palvelualueiden yhteistyössä lautakuntien kanssa laatimien
talouden lähtötietojen perusteella.
Talousarvion valmistelutilannetta esitellään lautakunnalle kaikissa syyskauden kokouksissa, joista ensimmäinen on elokuun alussa pidettävä talousarvioseminaari. Varsinaisesta talousarvioesityksestä Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää 26.9.2017.
Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 20.11.2017 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja
lautakunnille. Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 27.11.2017.
Valtuuston periaatekeskustelu kaupunginhallituksen talousarvioesityksestä
on 11.12.2017 ja talousarvion päätöskokous 18.12.2017.
Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuun 2018 kokouksessa.
Palvelualueiden talousarvioesitys sisältää:
 toiminta-ajatuksen, toimintaympäristö ja sen muutokset, tuottavuutta
lisäävät toimenpiteet, toiminnan painopisteet, toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset, henkilöstön ja osaamisen saatavuus, suunnitelma ulkoisten
palvelujen käytöstä
 toimintamuutostaulukon, joka sisältää käyttötalousmenojen euroesityksen ja henkilöstömäärän muutokset
 mittariston
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Kokouksessa esitellään kaupunginhallituksen 21.8.2017 päättämä vuoden
2018 talousarvioraami ja sen vaikutukset alustavaan Kasvun ja oppimisen
palvelualueen talousarvioesitykseen.
Vaikutusten arviointi

-

Viiteaineisto

1
2

6345/2017 Talousarvioteksti 2018
6345/2017 Toiminnalliset muutokset 2018

Valmistelija
Raija Heinonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4221

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2018 talousarvioraamin ja antaa tarvittavat linjaukset talousarvion laadintatyölle.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Merkittiin, että Heikki Meriranta poistui kokouksesta klo 18.52 tämän pykälän käsittelyn aikana ja Hanna Svensk klo 18.53.
Merkittiin, että Maritta Norberg poistui kokouksesta klo 19.09 – 19.11 väliseksi ajaksi.
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Asianro 2138/12.00.01.00/2017

Kuopiolainen opetus - lupa innostua / Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma
Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen
yhteistyö
Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.10.2015 (310§) käsitellyt
valtuustoaloitetta kaupungin uuden koulutuspoliittisen ohjelman laatimiseksi
(8562/12.00.01.00/2014) ja hyväksynyt valtuustoaloitteeseen annetun selvityksen, jonka mukaan Kasvun ja oppimisen palvelualue lähtee valmistelemaan koulutuspoliittista ohjelmaa. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan
9.11.2015 (98§) merkinnyt annetun selvityksen tiedoksi.
Prosessi käynnistyi helmikuussa 2016 työpajalla, jossa oli mukana Kasvun ja
oppimisen lautakunnan jäseniä, palvelualuejohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, kaikki Kuopion peruskoulujen ja lukioiden rehtorit sekä henkilöstön edustus. Aloitustyöpajan jälkeen työpajoissa on ollut mukana laaja joukko
keskeisiä toimijoita sekä sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustajia ja koulutuspoliittisen ohjelman luonnosta on esitelty keskeisille toimijoille. Väliraportti laadintatyöstä on annettu Kasvun ja oppimisen lautakunnalle elokuussa
2016.
Koulutuspoliittisen ohjelman laadintaprosessin vetäjänä toimi Mika Karjalainen Siverplanet Oy:stä ja prosessi suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä paikallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Prosessi koostui viidestä työpajaaihiosta: muutostrendit, visio ja toiminta-ajatuksen määrittely, strategiset
painopistealueet, strategiset linjaukset, toimeenpano ja mittarit.
Valmisteluprosessin tuotoksena on syntynyt esitys Kuopion kaupungin koulutuspoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2017-2025 ”Kuopiolainen opetus – lupa
innostua”. Ohjelma sisältää vision ja toiminta-ajatuksen, keskeiset painopistealueet ja ydin linjaukset sekä ohjelman toimeenpanon periaatteet ja seurannan mittarit.
Koulutuspoliittisen ohjelman keskiössä on kasvaminen ja oppiminen, oppijoiden omia vahvuuksia korostaen sekä kasvulle ja oppimiselle suotuisa ympäristö, yhdessä tekeminen yhteisöllisesti, kokeillen ja tehokkaasti. Ohjelman keskeiset painopistealueet ovat seuraavat: oppimisen ja opetuksen oppijakeskeinen uudistaminen, yhdessä tekeminen verkostoissa – lähellä ja kaukana, opetushenkilöstön osaamisen ja valmiuksien kehittäminen, resurssien hyödyntäminen ja tuottavuuden parantaminen sekä johtamisen uudistaminen. Painopistealueiden sisältöjä on avattu ydinlinjauksissa.
Kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman kokouksessaan 15.3.2017 (§ 26) ja esittänyt sitä edelleen
kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Koulutuspoliittinen ohjelma on tarkoitus viedä uuden valtuuston päätettäväksi syksyllä.
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Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Liitteet

4

2138/2017 Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma

Valmistelija
Leena Auvinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4003

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

Päätös

Esittelijä esitti kaupungin hallintosäännön 143 §:n mukaisesti asian poistamista esityslistalta ja siirtämistä tiedonantoihin, koska asian on hyväksynyt
edellinen lautakunta ja asia on sen jälkeen käsitelty kaupunginhallituksessa.
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§ 16

Asianro 468/00.02.03/2017

Tiedonantoja 22.8.2017

Kasvun ja oppimisen palvelualueelle saapuneet kirjeet, ym. :
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 12.5.2017 (erityisen koulutustehtävän järjestäjille) / OKM/15/530/2017
Opetushallituksen kirje 20.6.2017 / Haku valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen maahanmuuttajaopetuksen kehittämisverkostoon
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 31.7.2017 / OKM / 49 / 592 / 2017
/ Digiajan peruskoulu-tutkimushanke – tiedote kouluille
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 3.8.2017 / OKM / 54 / 592 / 2017 /
Vuoden 2017 suoritearvioiden tarkistaminen koskien
oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta
Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (S) / 01706 / 17 / 1301 (jaetaan
liitteenä)
Toteutuma tammi-heinäkuu 2017 ( jaetaan liitteenä)
Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2016
(jaetaan liitteenä)

-

-

Seuraavana viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja:
-

Liitteet

5
6
7

Opetusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 10.8.2017 §:t 3 ja 4 (oppilasasiat)
Henkilöstö- ja hallintopäällikön päätökset ajalta 2.8.2017 – 9.8.2017 §:t
62 - 71 (henkilöstöasiat)
Talouspäällikön päätöspöytäkirja 7.8.2017 § 16 (maksut (S))
Palvelupäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 7.8.2017 – 8.8.2017 §:t 23, 24
ja 27, 28 (henkilöstöasiat)
Palvelupäällikön päätöspöytäkirja 7.8.2017 § 33 (henkilöstöasiat)
Martti Ahtisaaren koulun rehtorin päätöspöytäkirja 10.8.2017 § 22 (henkilöstöasiat)
Pyörön koulun rehtorin päätöspöytäkirja 3.8.2017 § 10 (henkilöstöasiat)
Vehmersalmen koulun rehtorin päätöspöytäkirja 10.8.2017 § 4 (henkilöstöasiat)
468/2017 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / 01706 / 17 / 1301
(salainen, on salaisessa liitenipussa)
468/2017 Toteutuma tammi-heinäkuu 2017
468/2017 Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2016

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Pöytäkirja

7/2017

16 (17)
16 §

22.08.2017

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kasvun ja oppimisen lautakunnan
ratkaistavaksi.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja

7/2017

17 (17)

22.08.2017

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Kasvun ja oppimisen lautakunta (12 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunta
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Vuorikatu 27, 70100 KUOPIO
Vuorikatu 27
017 18 2111
017 18 4210
kirjaamo.kasvujaoppiminen(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion
kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

