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Kokoustiedot
Aika

19.03.2019 tiistai klo 16:00 - 17:00

Paikka

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

Lisätietoja
Saapuvilla olleet jäsenet
Pekka Niiranen, puheenjohtaja
Tuula Savolainen, varapuheenjohtaja
Iris Asikainen
Poissa: Miia Eskelinen-Fingerroos
Heli Jussila
Petri Kaunisto
Marko Kilpi
Kari Loponen
Heikki Meriranta
Hanna Svensk
Teemu Backnäs (Veijo Tirkkosen varajäsen)

Muut saapuvilla olleet
Jaakko Kosunen
Joonas Sallinen
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
Jari Väänänen, nuorisopäällikkö
Juha Parkkisenniemi, kasvatusjohtaja
Tanja Karpasto, tilahallintapäällikkö, poistui klo 16.38 (§ 18)
Katja Lintunen, hankesuunnitteluarkkitehti,
poistui klo 16.38 (§ 18)
Ilkka Kukkonen, tietohallintopäällikkö
Pekka Savolainen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Asiat

16 - 20 §

kaupunginhallituksen edustaja
Nuorisovaltuuston edustaja
esittelijä

pöytäkirjanpitäjä
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Allekirjoitukset
Pekka Niiranen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pekka Savolainen
pöytäkirjanpitäjä

Kuopiossa, Vuorikatu 27, 19.3.2019

Petri Kaunisto

Kari Loponen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 19.3.2019

Pekka Savolainen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 16 – 20 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Pöytäkirja

3/2019

19.03.2019

Julkinen

3 (12)

Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

1

16 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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5

3
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1*

Vehmersalmen päiväkodin hankesuunnitelma

6

4
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Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Kuopion kaupungin nuorisotilojen aukioloaikojen ja koulupäivien päättymisten yhteensovittamista

8
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16 §
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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17 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Petri Kaunisto ja Kari
Loponen.
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 18

Asianro 2281/10.03.02.01/2019

Vehmersalmen päiväkodin hankesuunnitelma
Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto
Kasvu ja oppiminen / tila- ja hankintapalvelut
Hankesuunnitelman taustaa
Vehmersalmen päiväkoti Poiju toimii vuonna 1986 päiväkotikäyttöön valmistuneessa yksikerroksisessa rakennuksessa osoitteessa Kallentie 3. Kiinteistö
on tulossa rakennus- ja taloteknisesti elinkaarensa loppuun. Rakennuksen sisäilmaolosuhteiden tilanne on ollut viime vuosien ajan haasteellinen.
Kohteesta on laadittu tarveselvitys, johon on kirjattu tilannekuva päiväkotikiinteistön nykyisestä teknisestä kunnosta ja korjausasteesta sekä esitetty
Vehmersalmella järjestettävän kunnallisen päivähoitopalvelun hoitopaikkatarve ja uusiin tiloihin perustuva ehdotus sen ratkaisemiseksi. Tarveselvitys
on käsitelty palvelualueen johtoryhmässä sekä tila- ja palveluverkoston työryhmässä 27.2.2018. Hankesuunnittelu on käynnistetty kaupunginjohtajan
johtoryhmän kokouksessa 15.6.2018.
Hankkeen laajuus ja tavoitteet
Vehmersalmella on tarve kahdelle päivähoitoryhmälle, joista toinen toimii
pienten ryhmänä ja toinen isojen ryhmänä. Lisäksi on huomioitava avoimen
varhaiskasvatuksen tarpeet. Varhaiskasvatuksen osalta on valmisteltu päiväkotikonseptia ja sen S-koon päiväkoti on hankkeen lähtökohtana. Kaupunginjohtajan johtoryhmä asetti tavoitteeksi kaupungin olevan kiinteistömassan
hyödyntämisen.
Hankesuunnitelman sisältö
Hankesuunnitelmassa on selvitetty Vehmersalmen alueella olevien kaupungin
kiinteistöjen soveltuvuus varhaiskasvatuksen käyttöön sekä tonttitilannetta.
Nykyisen kiinteistökannan hyödyntämisen kannalta soveltuvimmaksi todettiin koulukeskuksen rakennuksista vanha alakoulu, rakennus D. Uudisvaihtoehdossa soveltuvin paikka on entinen kunnantalon tontti koulukeskuksen
lähellä. Näistä vaihtoehdoista on tehty vertailu, jossa on arvioitu toiminnallisten, teknisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.
Vertailun perusteella esitetään, että rakennus D muutetaan varhaiskasvatuksen käyttöön, rakennuksen 3. kerroksen tilat ovat osin yhteiskäyttöisiä perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatus voi hyödyntää myös samassa pihapiirissä
olevaa kirjastoa, ruokasalia sekä liikuntatiloja. Perusopetus siirtyy rakennuksiin A-C ja tiloihin tehdään tarvittavat toiminnalliset muutokset. Muutokset
tukevat myös uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa.
Tarvittavat investoinnit toteutetaan kaupungin omana investointina. Mikäli
hankesuunnitelma hyväksytään, perusopetuksen muutokset toteutetaan ke-
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sän 2019 aikana ja D-rakennuksen muutos alkaa syksyllä 2019 ja valmistuminen on arvioitu vuoden 2020 loppuun mennessä.
Mikäli hankkeen toteutus viivästyy, joudutaan nykyiselle päiväkotitoiminnalle
järjestämään väistötilat, mikä johtuu tilojen sisäilman hallintaan liittyvistä
riskitekijöistä.
Kuntotutkimuksessa suositellut jatkotutkimukset voivat tuoda esiin sellaisia
korjaustarpeita, joita tässä hankesuunnitelmassa ei ole huomioitu. Korjaukset
on kuitenkin toteuttava myös silloin, jos D-rakennus jatkaa perusopetuksen
käytössä.
Nykyisestä päiväkotirakennuksesta luovutaan.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Hanketyöryhmä esittää, että Vehmersalmen päiväkodille toteutetaan tilat
Vehmersalmen koulun D-rakennukseen sekä tehdään tarvittavat muutokset
perusopetuksen tiloihin.

Liitteet

1

2281/2019 Vehmersalmen päiväkodin hankesuunnitelma ja hankesuunnitelman liitteet 1-5

Viiteaineisto

1

2281/2019 Hankesuunnitelman erilliset viitteet (1-4), jaetaan vain lautakunnalle

Valmistelija
Katja Lintunen
Tanja Karpasto
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5210
puh. +358 44 718 4130

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä tilahallintapäällikön esityksen ja esittää hankesuunnitelman edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tanja Karpasto ja Katja Lintunen poistuivat kokouksesta klo 16.38 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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§ 19

Asianro 7651/12.05.03/2018

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Kuopion kaupungin nuorisotilojen aukioloaikojen ja
koulupäivien päättymisten yhteensovittamista
Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen
yhteistyö
Selostus ja perustelu
Kari Loponen ja Tuula Savolainen sekä 14 muuta valtuutettua ovat jättäneet
valtuustoaloitteen koskien Kuopion kaupungin nuorisotilojen aukioloaikojen
ja koulupäivien päättymisten yhteensovittamista. Valtuustoaloitteessa esitetään, että nuorisotilojen aukioloaikoja aikaistetaan koulu- ja nuorisotilakohtaiset tarpeet huomioiden alkamaan viimeistään klo 13 jokaisena koulupäivänä tai tarvittaessa tapauskohtaisesti klo 12.
Kaupunki järjestää nuorisotoimintaa tällä hetkellä eri nuorisotiloissa, asukastuvissa ja koulujen tiloissa. Lisäksi palvelua järjestetään alueille jalkautuvana
etsivänä nuorisotyönä. Toiminnan keskeisimpänä kohderyhmänä ovat 13 –
18-vuotiaat nuoret.
Alakouluikäisille on varattu omat vuorot nuorisotiloissa; lisäksi tiloissa on eri
toimijoiden järjestämää kerhotoimintaa. Nuorisopalveluiden toiminta-ajat
alakoululaisille vaihtelevat alkaen klo 13 ja 15 välillä ja kerhotoiminta noin
klo 17 alkaen.
Tällä hetkellä jokaisena koulupäivänä järjestettävää säännöllistä alakoululaisten toimintaa ei ole. Toiminta-aikojen ja koulupäivän päättymisen yhteensovittaminen edellyttää ohjatun toiminnan lisäämistä ja siihen resurssointia joko kaupungin tai kolmannen sektorin taholta. Nuorisotilat pystyvät joustavasti mahdollistamaan eri toimijoille myös samanaikaista toimintaa. Nuorisopalvelujen toimintaa on mahdollista lisätä myös koulujen tiloissa.
Kuopion kaupungin perusopetuksen tuntijaon (KOP ltk 10.6.2015 § 41) mukaan opetusta annetaan vuosiluokilla 1-3 kolme tuntia enemmän viikossa kuin
valtakunnallinen tuntijako edellyttää. Vuonna 2020 voimaan tuleva tuntijako,
jonka mukaan A1-kieli alkaa 1. luokalla, lisää oppituntien määrää yhteensä
kahdella vuosiviikkotunnilla ensimmäisellä ja toisella luokalla. Tällöin Kuopion perusopetuksen tuntijaon mukaisesti koulussa oloaika pitenee erityisesti
pienten koululaisten alla olevan taulukon mukaisesti:
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Luokka-aste

1.lk

2.lk

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Valtakunnallinen
tuntijako

19

19

22

24

25

25

Kuopion
tuntijako

20+1

20+1

23

24

25

25

Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnan laajentaminen ja aikaistaminen iltapäivään edellyttää vähintään arviolta noin 11,7 htv:n lisäystä nuorisopalveluihin
pääasiassa osa-aikaisena työvoimana, mikä saattaa aiheuttaa haastetta henkilöstön saatavuudessa. Kaupungin palveluna 11,7 htv:n kustannusarvio on noin
400 000 euroa. Muita kustannuksia syntyy muun muassa välipalasta, toimintaan tarvittavista tarvikkeista, mahdollisista tilakustannuksista ja koordinoinnista.
Nuorisopalveluiden keskeinen kohderyhmä on 13 – 18-vuotiaat nuoret, mutta
toimintaa on mahdollista kohdentaa myös alakoululaisille. Kouluissa on myös
kerhotoimintaa ja pienimmille koululaisille tarjotaan perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa heti koulupäivän päättymisestä alkaen joko klo 16 tai 17
saakka. Alakoululaisten osalta harkintaan on hyvä ottaa vaihtoehtona myös iltapäivätoiminnan tarjoaminen nykyistä laajemmalle oppilasjoukolle.
Nuorisopalvelujen tämänhetkinen, arkipäivisin järjestettävä toiminta, toiminta-ajat, kohderyhmät on esitetty liitteenä olevassa taulukossa. Liite
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta antaa ylläolevan lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen. Nuorisotilojen aukioloaikojen aikaistaminen
ja toiminnan laajentaminen tuodaan lautakunnan päätettäväksi vuoden 2020
talousarvion valmistelun yhteydessä.

Liitteet

2
3

7651/2018 Valtuustoaloite
7651/2018 Nuorisopalveluiden toimintataulukko

Valmistelija
Jari Väänänen
Asta Sajaniemi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2661
puh. +358 44 718 2009

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.
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Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 20

Asianro 1258/00.02.03/2018

Tiedonantoja 19.3.2019

Kasvun ja oppimisen palvelualueelle saapuneet kirjeet, ym,:
Kaupunginhallituksen päätös 11.3.2019 § 62/Pyöräilyn edistämisohjelman
hyväksyminen.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 18.2.2019/ISAVI/3214/2017/ItäSuomen aluehallintovirastolle saapunut hallintokantelu (salainen).
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 5.3.2019/OKM/6/592/2019 / Muistutus
kyselystä koskien lasten varhaiskasvatusoikeutta sekä lasten ja kasvatushenkilöstön suhdelukua.
Opetushallituksen kirje 8.3.2019/OPH-2066-2018/Ohjeita vuosiluokkien 1-2
A1-kielen opetussuunnitelman perusteluonnoksen kommentointiin.
Opetushallituksen kirje 12.3.2019/OPH-632-2019/Lausuntopyyntö lukion
opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta.
Seuraavan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja:
-

apulaiskaupunginjohtajan päätöspöytäkirja ajalta 5.3.2019 § 9 (muut asiat)
opetusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 25.2.2019 – 7.3.2019 §:t 5 ja 6
(henkilöstöasiat) ja § 3 (suunnitelmat)
kasvatusjohtajan päätöspöytäkirja ajalta 14.2.2019 § 6 (muut asiat)
perusopetuspäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 27.2.2019 – 28.2.2019 §:t
10 – 13 (henkilöstöasiat)
perusopetuspäällikön (II) päätöspöytäkirjat ajalta 27.2.2019 – 12.3.2019
§:t 15 – 28 (henkilöstöasiat)
henkilöstö- ja hallintopäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 12.2.2019 § 1
(maksut, S) ja ajalta 11.2.2019 – 13.3.2019 §:t 30 – 32, 34, 37 – 44 (henkilöstöasiat)
palvelupäällikön (I) päätöspöytäkirjat ajalta 8.2.2019 – 27.2.2019 §:t 2 ja
3 (henkilöstöasiat)
kasvun ja oppimisen tuen päällikön päätöspöytäkirja ajalta 12.2.2019 § 1
(henkilöstöasiat)
talouspäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 20.2.2019 § 5 (maksut, S), ajalta
25.2.2019 – 6.3.2019 §:t 1 – 3 (vahingonkorvaukset, S)
tilahallintapäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 11.2.2019 – 21.2.2019 §:t 5 –
7 (hankinta- ym. sopimukset)
iltapäivätoiminnan suunnittelijan päätöspöytäkirjat ajalta 5.3.2019 –
11.3.2019 §:t 4 ja 5 (oppilasasiat)
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1258/2018 Toteutuma: tammikuu-helmikuu 2019 / Kasvun ja oppimisen palvelualue

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja 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 17.00.

