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Kokoustiedot
Aika

24.10.2017 tiistai klo 16:00 - 19:11

Paikka

Kouluvirasto (2. kerroksen lautakuntien kokoushuone), osoite: Vuorikatu 27

Lisätietoja

Kokouksen alussa lautakunnalle esiteltiin:
- Kuopion alueen urheiluakatemia (toiminnanjohtaja Johanna Tikkanen ja
huippu-urheilukoordinaattori Ilja Venäläinen) esityksen kesto n. 15 min
- ISOverstas ( koordinaattori, Leila Rahkonen-Navia) esityksen kesto n. 15
min.

Saapuvilla olleet jäsenet
Pekka Niiranen, puheenjohtaja
Tuula Savolainen, varapuheenjohtaja
Iris Asikainen
Miia Eskelinen-Fingerroos, saapui klo 16.03
Maritta Norberg (Heli Jussilan varajäsen)
Petri Kaunisto, saapui klo 16.19
Marko Kilpi
Kari Loponen
Heikki Meriranta
Hanna Svensk
Veijo Tirkkonen
Muut saapuvilla olleet
Jaakko Kosunen
Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja
Leena Auvinen, opetusjohtaja
Juha Parkkisenniemi, kasvatusjohtaja
Samuli Laitinen, vs. lukio-opetuspäällikkö
Raija Heinonen, talouspäällikkö
Taina Vainio, vs. perusopetuspäällikkö
Poissa: Jutta Vihonen
Jaana Lappalainen, palvelupäällikkö, poistui klo 17.36
Maarit Reinikka, aluevastaava päiväkodinjohtaja, poistui klo 17.36
Johanna Tikkanen, toiminnanjohtaja, poistui klo 16.38
Ilja Venäläinen, huippuurheilukoordinaattori, poistui klo 16.38
Leila Rahkonen-Navia, koordinaattori, poistui klo 16.38
Pekka Savolainen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Asiat

26 - 30 §

kaupunginhallituksen edustaja
esittelijä

Nuorisovaltuuston edustaja

pöytäkirjanpitäjä

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Pöytäkirja

9/2017

24.10.2017

Julkinen

2 (12)

Allekirjoitukset
Pekka Niiranen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pekka Savolainen
pöytäkirjanpitäjä

Kuopiossa, Vuorikatu 27, 24.10.2017

Marko Kilpi

Heikki Meriranta

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 24.10.2017

Pekka Savolainen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 26 – 30 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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26 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen alussa lautakunnalle esiteltiin:
- Kuopion alueen urheiluakatemia (toiminnanjohtaja Johanna Tikkanen ja
huippu-urheilukoordinaattori Ilja Venäläinen)
- ISOverstas ( koordinaattori, Leila Rahkonen-Navia)
Miia Eskelinen-Fingerroos saapui kokoukseen klo 16.03 esittelyn aikana.
Petri Kaunisto saapui kokoukseen klo 16.19 esittelyn aikana.
Johanna Tikkanen, Ilja Venäläinen ja Leila Rahkonen-Navia poistuivat
kokouksesta klo 16.38 esittelyn jälkeen.
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27 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Miia EskelinenFingerroos ja Heikki Meriranta.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Kilpi ja Heikki Meriranta.
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§ 28

Asianro 7901/05.10.00/2017

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma 2017 - 2022
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Kasvun ja oppimisen tuen koordinointipalvelut
Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetuskäytön osaaminen on keskeinen
taito syksyllä 2016 käyttöönotetuissa uusissa esiopetussuunnitelman perusteissa ja 1.8.2017 käyttöönotetussa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa.
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa,
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa.
Se on osa monilukutaitoa sekä media- ja opiskelutaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tehtävä on kotien
rinnalla tukea lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista ja monilukutaitoa, ja edistää näin lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelmassa lähestytään TVT:n käyttöä, hyödyntämistä ja kehittämistä
lasten, henkilökunnan ja vanhempien näkökulmasta.
Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelman mukainen eteneminen edellyttää määrärahan varaamista talousarvioon vuodelle 2018.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy suunnitelman.

Liitteet

1

7901/2017 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma
2017 - 2022

Valmistelija
Maarit Reinikka
Jaana Lappalainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 3255
puh. +358 44 718 3702

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

Päätös

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas esittää, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen siten, että esityksen viimeinen kappale muutetaan muotoon: ” Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelmaa toteutetaan vuosittain olemassa olevien resurssien
mukaisesti. ”
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan muutetun esityksen.
Jaana Lappalainen ja Maarit Reinikka poistuivat kokouksesta klo 17.36 tämän
pykälän käsittelyn jälkeen.
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Kasvun ja oppimisen lautakunta

21 §
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§ 29

Asianro 6345/02.02.00/2017

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitys / Tilannekatsaus
Päätöshistoria
Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.9.2017 21 §
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvion valmistelutilannetta on esitelty lautakunnalle elokuun alun ta-2018 seminaarissa sekä elokuun varsinaisessa kokouksessa.
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
mittariston

Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2018:
Toimintaympäristön muutoksissa on todettu palveluverkoston päivitys asiakaspalvelun kehittämiseksi ja tilojen käytön tehostamisen näkökulmasta, joka
on myös yksi tuottavuustoimenpide. Muita tuottavuustoimenpiteitä on tilojen
yhteiskäytön kehittäminen eri toimijoiden kanssa sekä tarpeettomista tiloista
luopuminen, henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään huomioita, sairauspoissaolojen vähentämiseksi laaditaan suunnitelma sekä sähköisten työvälineiden
ja palveluiden käyttöä/käytettävyyttä kehitetään yhdessä tietohallinnon kanssa.
Toimintatuotoissa suurimman muutoksen aiheuttaa varhaiskasvatuksen
asiakasmaksujen aleneminen 1.3.2017 ja 1.1.2018 lukien.
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Toimintakulujen osalta suurimmat muutokset aiheutuvat lasten määrän
kasvusta varhaiskasvatuspalveluissa sekä oppilasmäärän kasvusta perusopetuspalveluissa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen aleneminen lisää myös
palvelusetelikustannuksia.
Sisäisten vuokrien kasvu johtuu yleiskorotuksesta sekä tilamuutoksista, joita
vuonna 2018 on mm. Jynkän uuden koulun koko vuoden vuokra, Karttulan
Kissakuusen uuden koulun 5 kk:n vuokra, Hiltulanlahden ja Riistaveden koulun uudet viipaleet sekä Maaningan ja Juankosken uusien päiväkotien vuokrat.
Henkilöstömenoissa on huomioitu sivukulujen aleneminen, mahdollisia palkankorotuksia esityksessä ei ole huomioitu.
Kalustoinvestoinneissa suurimpana esityksenä on uuden Karttulan Kissakuusenkoulun ja päiväkodin kalustaminen.
Vuoden 2018 talousarviota käsitellään 21.9. johtoryhmien yhteisessä seminaarissa, jossa kuullaan kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaarissa
tehdyt mahdolliset linjaukset ja sen vuoksi talousarvioesitys tehdään vasta
kokouksessa.
Liitteenä jaetaan kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioteksti sekä kalustoinvestointiesitys. Käyttötalousosan euroesitys ja mittarit
esitellään kokouksessa.
Vaikutusten arviointi
Liitteet

6345/2017 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioteksti
6345/2017 Kalustoinvestointiesitys v. 2018

Valmistelija
Raija Heinonen
puh. +358 44 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitys tehdään
kokouksessa.

Päätös

Kokouksessa jaettiin pöydälle palvelualuejohtajan päätösehdotus:
Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kasvun ja oppimisen palvelualueen
osalta kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelun pohjaksi:
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Käyttötalouden osalta:

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Ta-2018 esitys
€
12 075 675
-203 186 982
-191 111 307

Muutos edelliseen vuoteen / €
-2 460 000
-4 575 743
-7 035 743

Muutos edelliseen vuoteen / %
-16,9 %
2,3 %
3,82 %

Kalustoinvestointien osalta:

-

toimintakulut -1,490 M€

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi yllä mainitun palvelualuejohtajan
esityksen.
Taina Vainio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.37.
Liitteeseen Kasvun ja oppimisen palvelualue tehtiin seuraava muutos:
Kohtaan Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä, toinen kappale
”Perusopetuksessa seurakunnat, yhdistykset ja seurat tuottavat osan
koululaisten iltapäivätoiminnasta”

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.10.2017:
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Vaikutusten arviointi
Liitteet

6345/2017 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioteksti (ei jaeta uudestaan, jaettu 26.9.2017 kokouksessa)
6345/2917 Kalustoinvestointiesitys v. 2018 (ei jaeta uudestaan, jaettu
26.9.2017 kokouksessa)
Valmistelija
Raija Heinonen
puh. +358 44 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
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Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kokouksessa esitellään katsaukset kaupunginjohtajan 18.10.2017 ja
24.10.2017 talousarviopalavereista.

Päätös

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kokouksessa esiteltiin katsaukset kaupunginjohtajan 18.10.2017 ja 24.10.2017
talousarviopalavereista.
Koko kaupungin osalta vuoden 2018 talousarvion 24.10. valmistelutilanne
erottaa -3,8 M€ kv:n ta-2018 seminaarissa linjattuun -12,5 M€ alijäämään.
Kasvun ja oppimisen palvelualueelta odotetaan toimintatulojen kasvattamista
/ toimintakulujen vähentämistä, tavoitteeksi asetettiin 18.10. palaverissa n.
1,5 -2 M€.
Lautakunta keskusteli eri vaihtoehdoista ja antoi oman esityksensä lisäsopeuttamistoimenpiteistä kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelun pohjaksi.
Puheenjohtaja esitti, että lautakunta antaa esityksenä seuraavaa: että lautakunta ei pidä mahdollisena toimintakulujen vähentämistä ilman että se vaikuttaisi opetuksen määrään ja laatuun. Ainoa ajateltavissa oleva sopeuttamistoimenpide on iltapäivätoiminnan toimintamaksujen korottaminen.
Jäsen Maritta Norberg esitti, että lautakunta antaa esityksenä seuraavaa: että
lautakunta ei pidä mahdollisena toimintakulujen vähentämistä ilman että se
vaikuttaisi opetuksen määrään ja laatuun.
Jäsen Marko Kilpi kannatti jäsen Maritta Norbergin esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, joten
asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys.
Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka
kannattavat jäsen Norbergin ehdotusta, äänestävät ”EI”.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä puheenjohtajan esitys sai 5 (viisi)
ääntä (Savolainen, Asikainen, Eskelinen-Fingerroos, Kaunisto ja Svensk) ja
jäsen Norbergin esitys sai 5 (viisi) ääntä (Norberg, Kilpi, Loponen, Meriranta
ja Tirkkonen) joten puheenjohtajan ääni ratkaisi lautakunnan päätösesityksen
lautakunnan päätökseksi.
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Asianro 468/00.02.03/2017

Tiedonantoja 24.10.2017

Kasvun ja oppimisen palvelualueelle saapuneet kirjeet:
7839/2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (21.9.2017/OKM/369/520/2017/ valmistavan opetuksen rahoitusjärjestelmämuutoksen kompensointi valtionavustuksella.

6503/2016

Kuopion kaupungin ympäristöterveyspäällikön päätöspöytäkirja 8.9.2017 §
30 / Päätös terveydensuojelulain 13 §:n mukaisesta ilmoituksesta: Karttulan
kissakuusen koulun väistötilat Karttulan valtion virastotalolla, Pörönsolantie
2, 72100 Karttula.
Kannanotto nuorisotyön resurssien lisäämiseksi Vehmersalmen kaupunginosassa (jaetaan liitteenä).
Kasvun ja oppimisen palvelualueen toteutuma: tammikuu-syyskyy 2017 (jaetaan liitteenä).
Vesa Toivasen muistokonsertin lahjoitus
Heinäkuussa 2016 äkillisesti menehtyneen Vesa Toivasen muistoa
kunnioitettiin hyväntekeväisyyskonsertilla Kuopion Musiikkikeskuksella
lokakuussa 2016. Illan tuotto luovutettiin kuopiolaisten nuorisobändien
toiminnan tukemiseen (esitys lahjoituksen käytöstä jaetaan liitteenä).
Seuraavana viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja:
-

palvelualuejohtajan päätöspöytäkirja 13.9.2017 § 22 (henkilöstöasiat)
opetusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 25.8.2017 – 17.10 § 5 (oppilasasiat), §.t 6 ja 7 (lupa- ja ilmoitusasiat), §:t 74 – 77 (henkilöstöasiat), § 8
(muut asiat)
henkilöstö- ja hallintopäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 26.9.2017 –
12.10.2017 §:t 90 – 96 (henkilöstöasiat), 97 - 99 (henkilöstöasiat, ei julkinen), §:t 100 – 104 (henkilöstöasiat, §:t 109, 111- 114 (henkilöstöasiat)
kasvatusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 3.10.2017 – 11.10.2017 § 4 (hankinta- ym. sopimukset), § 19 (henkilöstöasiat)
perusopetuspäällikön päätöspöytäkirja ajalta 3.10.207 § 72 (henkilöstöasiat)
palvelupäällikön päätöspöytäkirjat ajoilta 12.10.2017 § 1 (henkilöstöasiat
(S)), 4.10.2017 – 12.10.2017 §:t 36 ja 37 (henkilöstöasiat)
palvelupäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 26.9.2017 §:t 31 ja 32 (henkilöstöasiat)
talouspäällikön päätöspöytäkirja ajalta 28.9.2017 § 20 (maksut (S))
tilahallintapäällikön päätöspöytäkirjat ajoilta 4.10.2017 § 1 (henkilöstöasiat), 15.9.2017 – 11.10.2017 §:t 1, 19 -21 (hankinta- ym. sopimukset)
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Päätösehdotus

nuorisopäällikön päätöspöytäkirja ajalta 5.10.2017 § 1 (hankinta- ym. sopimukset)
iltapäivätoiminnan suunnittelijan päätöspöytäkirjat ajalta 4.10.2017 –
5.10.2017 §:t 21 ja 22 (oppilasasiat)
Alavan koulun rehtorin päätöspöytäkirja ajalta 10.10.2017 - 11.10.2017 §:t
12 ja 13 (henkilöstöasiat)
Martti Ahtisaaren koulun rehtorin päätöspöytäkirja ajalta 20.9.2017 § 23
(henkilöstöasiat)
468/2017 Kannanotto nuorisotyön resurssien lisäämiseksi Vehmersalmen kaupunginosassa
468/2017 Kasvun ja oppimisen palvelualueen toteutuma: tammikuu syyskuu 2017
468/2017 Esitys lahjoituksen käytöstä

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.
Kokous päättyi klo 19.11.

