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Tuula Savolainen

Veijo Tirkkonen
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Pekka Savolainen
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 28 – 35 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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28 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Merkittiin tiedoksi kokouksen alussa oleva esittely (Marianne Merjovaara ja
Irja Valta): Kuopion nuorisovaltuuston laatima esilleanto Kuopion toisen asteen psykologipalveluita koskien.
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29 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Tuula Savolainen ja
Veijo Tirkkonen.
Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 30

Asianro 3907/02.02.02/2019

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Palvelualueet laativat ensimmäisen osavuosikatsauksen tammi-huhtikuulta
2019. Ensimmäinen osavuosikatsaus tehdään tiivistetyssä muodossa.
Johdon katsaus:
 Toiminta (lyhyesti): Onko toiminnassa odotettavissa poikkeamaa
tavoitteisiin nähden.
 Olennaiset poikkeamat talousarvioon: Poikkeaako ennuste talousarviosta ja mistä syystä. Palvelualueen toimenpiteet talousarvion
pitävyyden varmistamiseksi.
 Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle: Onko esiin tullut sellaisia riskejä, jotka vaikuttavat tavoitteisiin pääsemistä.
Ensimmäinen osavuosikatsaus tehdään vain palvelualuetasolla. Valtuuston
nähden sitovien tavoitteiden yksityiskohtaisempaa seurantaa ei tehdä ensimmäiseen osavuosikatsaukseen.
Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

1

3907/2019 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus

Valmistelijat
apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi
Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2019 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 31

Asianro 2543/12.00.01.00/2019

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien lukio- ja ammatillisen opintojen maksullisuuden
poistamista
Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen
yhteistyö
Selostus ja perustelu
SDP:n valtuustoryhmä ja 32 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien lukio- ja ammatillisen opintojen maksullisuuden poistamisesta.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja koulutusmahdollisuuksien edistämiseksi Kuopion tulee varata kaupungin talousarviossa varat opetuksessa edellytettyjen oppikirjojen ja muiden opiskelun välineiden hankintaan.
Opetushallitus on julkaissut selvityksen toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen opintojen kustannuksista, ”Toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia koskeva selvitys”, OPH.
Selvityksen mukaan lukiolainen käyttää keskimäärin 2500 euroa lukiokoulutuksen kannalta välttämättömiin menoihin lukio-opintojen aikana. Kustannukset koostuvat oppikirjoista ja digitaalisista oppimateriaaleista, opiskelutarvikkeista, tietokoneesta, laskinlisenssistä ja ylioppilastutkintomaksuista.
Kustannuksista suurimman osan muodostavat oppikirjat ja digitaaliset oppimateriaalit, keskimäärin 1900 euroa. Kustannuksissa ei ole mukana koulumatkoista ja mahdollisesta lukiopaikkakunnalla asumisesta aiheutuvat kulut.
Kuopion päivälukioissa opiskelee 20.1.2019 tilastopäivän mukaan 2335 lukiolaista. Maksullisuuden poistamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat
5 837 500 euroa. Kustannukset painottuvat ensimmäiseen opintovuoteen, jolloin opinnot koostuvat pääasiassa pakollisista kursseista ja jolloin myös tietokone on hankittava, arvio noin 1000 euroa. Toinen opintovuosi arviolta 850
euroa ja kolmas 650 euroa.
Savon koulutuskuntayhtymässä kuopiolaisia perustutkintoa suorittavia opiskelijoita on tällä hetkellä 2653, joista suurin osa opiskelee Kuopion yksiköissä.
Selvityksen mukaan ammatillisien koulutuksen kustannukset vaihtelevat suuresti koulutusalasta riippuen kulttuurialan 100 eurosta sosiaali-, terveys- ja
liikunta-alan 780 euroon (hiusalan perustutkinto). Kustannukset muodostuvat oppikirjoista, työvaatteista ja -välineistä, koneista ja laitteista. Keskimää-
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räinen laskennallinen kustannus opiskelijaa kohden on 440 euroa, mutta arviota ei ole painotettu eri alojen opiskelijamäärien tai opiskelusta aiheutuvien
kustannusten suhteessa. Maksullisuuden poistamisesta aiheutuvat kustannukset vuositasolla olisivat näin arvioituna kuopiolaisten opiskelijoiden osalta
noin 1 167 320 euroa. Ammatillisessa koulutuksessa merkittävän menoerän
muodostavat koulumatkat ja asuminen opiskelupaikkakunnalla kodin ulkopuolella.
Osittaista maksuttomuutta voidaan kuitenkin edistää eri tavoin. Joissakin
kunnissa lukiolaisille kustannetaan opintojen alussa opinnoissa välttämätön
päätelaite. Tässä yhtenä mahdollisuutena voisi olla ns. ostoseteli, jolla opiskelija voisi hankkia itse sopivan päätelaitteen. Opetushallituksen selvityksessä
päätelaitteen kustannukseksi on arvioitu 300 euroa.
Oppimateriaalien maksuttomuuteen voidaan vaikuttaa monin eri tavoin.
Kuopion lukiokoulutuksella on meneillään opetushallituksen rahoittama hanke ”Oppimisen tulevaisuus on avoin ‐ millainen oppimateriaali meitä aktivoi
ja innostaa?” (liite3, hankesuunnitelma). Hankkeessa selvitetään ilmaisen oppimateriaalin tuottamista lukiolaisen oppimisen tarpeeseen. Tämä edellyttää
opettajien sitouttamista ja resursointia näiden materiaalien kehittämiseen,
tuottamiseen ja käyttöönottoon. Hankkeessa on varattu 172 000 euroa tähän
työhön.
Hankkeessa myös kehitettään lukioiden lainaamotoimintaa niin oppimateriaalille kuin päätelaitteelle, jolla pyritään alentamaan lukiolaisen kustannuksia
lukiokoulutuksessa. Hanke on jo tuottanut hyviä malleja 2018-2019 lukuvuoden aikana ja saamme lopullisia tuloksia esiteltäväksi valtakunnallisesti 2020
keväällä.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy
annetun selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Liitteet

2

2543/2019 Valtuustoaloite

Viiteaineisto

1

2543/2019 Toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia koskeva
selvitys, OPH

Valmistelija
Leena Auvinen
Jukka Sormunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4003
puh. +358 44 718 4040
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Päätösehdotus

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

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 32

Asianro 2545/12.00.01.00/2019

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien "Oppimateriaalilainaamotoiminnan aloittamista
Kuopiossa"
Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen
yhteistyö
Selostus ja perustelu
Kokoomuksen valtuustoryhmä ja 33 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien oppimateriaalilainaamotoiminnan aloittamista Kuopiossa.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Kuopion kaupunki selvittää mahdollisuudet oppimateriaalilainaamon perustamiseksi Kuopioon. Lainaamotoiminnan
tavoitteena olisi tukea toisen asteen opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia
perheen varallisuudesta riippumatta.
Oppimateriaalien maksuttomuuteen ja oppimisen kehittämiseen oppimisympäristöissä voidaan monin eri tavoin vaikuttaa ja siihen Kuopion lukiokoulutuksella on meneillään opetushallituksen rahoittamia hankkeita. Erityisesti
oppimateriaalilainaamon ja ilmaisen oppimateriaalin tuottamiseen Kuopion
lukiotoimessa on opetushallituksen rahoittama hanke ”Oppimisen tulevaisuus
on avoin ‐millainen oppimateriaali meitä aktivoi ja innostaa?”. Hanke on alueellinen ja jossa Kuopion lukioiden lisäksi ovat mukana Leppävirran, Siilinjärven ja Varkauden lukiot. Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle 175 000
euron kokonaisrahoituksen, josta omavastuuosuus on 18 000 euroa.
Yhtenä hankkeen tavoitteena on laatia malli lainaamotoiminnan järjestämiseen. Tavoitteena on, että koulu kykenee tunnistamaan taloudellista tukea
tarvitsevat oppilaat ja ohjaamaan heidät käyttämään oppimateriaalien ja päätelaitteiden lainaamoa. Hankkeen aikana myös selvitetään, millainen rooli
koululla voisi olla käytetyn oppimateriaalin kierrättämisen tehostamisessa.
Hankkeen tavoite on myös tuottaa ilmaista sähköistä oppimateriaalia lukiolaisten käyttöön.
OPH-hanke on tuottanut jo ensimmäisten oppimateriaaliin liittyvien kyselyjen tuloksia. Opiskelijoiden vastauksissa painettua materiaalia edullisempi
hinta nousi keskeiseksi syyksi hankkia digimateriaalia. Digitaalista kurssimateriaalia tuottavien opettajien ryhmä aloittaa työn keväällä 2019.
Opetushallituksen selvityksen mukaan varsinaisista oppimateriaaleista aiheutuviin kustannuksiin lukiolaiselta kuluu 1450 euroa lukiovuosien aikana. Yh-
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den ikäluokan (799 opiskelijan opiskelijaksiotto) kustannukset kuopiolaisten
lukiolaisten osalta ovat 1 158 550 euroa.
Oppimateriaalilainaamo voi olla myös opiskelijoita vain osittain tukevaa. Lainaamo voisi keskittyä aluksi sellaisten oppiaineiden pakollisten oppiaineiden
kurssimateriaalin lainaamiseen, joita kaikki opiskelijat eivät kirjoita ylioppilastutkinnossa ja laajentaa lainaamoa vuosittain. Kustannusvaikutuksia voi
arvioida alla olevan laskelman pohjalta:
Esimerkki, aloitusvuosi, kustannusarvio noin 80 000 euroa
-kahdeksan kurssin oppimateriaali
-yhden kurssin oppimateriaalin kustannus keskimäärin 25 euroa
-tarve 50% :lla oppilaista 1. vuositasolla (799)
Meneillään olevassa hankkeessa pyritään kehittämään vuoden 2019 aikana
hyviä lainaamomalleja, joissa otetaan huomioon opiskelijoiden taloudellisen
tuen tarve, opiskelijan ohjaus ja tuki sekä oppimateriaalin kierrättäminen.
Hankkeen tavoite on myös tuottaa yhteistyössä opetushallituksen kanssa
maksutonta sähköistä oppimateriaalia lukiolaisille. Hankkeen tuloksen valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä ja niistä raportoidaan keväällä
2020.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy
annetun selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Liitteet

3

2545/2019 Valtuustoaloite

Viiteaineisto

2

2545/2019 Oppimisen tulevaisuus on avoin - millainen oppimateriaali
meitä aktivoi ja innostaa? - hankekyselyn tulokset

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

puh. +358 44 718 4003
puh. +358 44 718 4040

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

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.
Ilkka Kukkonen poistui kokouksesta klo 17.06 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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§ 33

Asianro 2149/12.00.01.00/2019

Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen lausunto Itä-Suomen aluehallintoviraston
pyyntöön ISAVI / 842 / 2019 / Uskonnottomat Suomessa ry
Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen
yhteistyö
Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kuopion kaupungin kasvun ja
oppimisen lautakunnalta selvitystä ja lausuntoa Uskonnottomat Suomessa
ry:n tekemään kanteluun koskien Aurinkorinteen koulua. Kantelun mukaan
koulussa on loukattu uskonnonvapautta ja toimittu oppilaita uskontoon sitouttavasti sekä syrjitty oppilaita, jotka eivät ole luterilaisia.
Selvitykseen ja lausuntoon on pyydetty liittämään Aurinkorinteen koulun rehtorin ja asiaan mahdollisesti liittyvien opettajien selvitykset ja lausunnot. Selvityksissä on pyydetty ottamaan kantaa kantelussa esille tuotuihin kysymyksiin ja toteamuksiin.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan selvityksen edelleen toimitettavaksi Itä-Suomen aluehallintovirastolle.

Liitteet

4
5

2149/2019 Itä-Suomen aluehallintoviraston selvitys- ja lausuntopyyntö
(salainen, jaetaan vain lautakunnan jäsenille)
2149/2019 Kasvun ja oppimisen palvelualueen lausunto Itä-Suomen
aluehallintoviraston pyyntöön sekä liitteet (salainen, jaetaan vain lautakunnan jäsenille)

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

puh. +358 44 718 4003

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

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Miia Eskelinen-Fingerroos poistui kokouksesta klo 17.20 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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§ 34

Asianro 3275/12.00.01.00/2019

Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen lausunto Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian pyyntöön EOAK / 1609 / 2019
Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen
yhteistyö
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on pyytänyt Kuopion kaupungilta selvitystä ja lausuntoa Uskonnottomat Suomessa ry:n tekemään kanteluun koskien Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueen, Haapaniemen
koulun ja Minna Canthin koulun menettelyä asiassa, joka koskee oppilaiden
uskonnonvapautta, perusopetuksen sitoutumattomuutta, uskonnollista ainesta sisältävien tilaisuuksien järjestämistä ja seurakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä. Lausuntoa varten on pyydetty Haapaniemen ja Minna Canthin koulujen selvitykset.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan selvityksen edelleen toimitettavaksi kasvun ja oppimisen palvelualueen lausuntona
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian selvitys- ja lausuntopyyntöön.

Liitteet

6
7

3275/2019 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian selvitys- ja lausuntopyyntö
3275/2019 kasvun ja oppimisen palvelualueen selvitys ja lausunto (sekä
liitteet)

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

puh. +358 44 718 4003

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

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 35

Asianro 1258/00.02.03/2018

Tiedonantoja 21.5.2019

Kasvun ja oppimisen palvelualueelle saapuneet kirjeet, ym.:
Adressi / skeittiparkin puolesta. (jaetaan viiteaineistona)
Kuopion Nuorisovaltuuston laatima esilleanto Kuopion toisen asteen psykologipalveluita koskien, joka on tarkoitus esittää seuraavassa Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 21.5.2019. (jaetaan viiteaineistona)
Seuraavana viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja:
-

Viiteaineisto

3
4

apulaiskaupunginjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 7.5.2019 – 8.5.2019 §:t
16 – 19 (henkilöstöasiat)
opetusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 16.4.2019 §:t 7 – 11 (henkilöstöasiat) ja 24.4.2019 § 4 (suunnitelmat)
kasvatusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 11.4.2019 § 5 (henkilöstöasiat) ja
11.4.2019 – 29.4.2019 §:t 12 ja 13 (muut asiat)
henkilöstö- ja hallintopäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 23.4.2019 –
30.4.2019 §:t 64 – 70 (henkilöstöasiat)
perusopetuspäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 17.4.2019 – 9.5.2019 §:t 18
– 47 (henkilöstöasiat)
perusopetuspäällikön (II) päätöspöytäkirjat ajalta 11.4.2019 – 9.5.2019 §:t
41 – 44, 46 – 50 (henkilöstöasiat)
palvelupäällikön (I) päätöspöytäkirjat ajalta 11.4.2019 – 23.4.2019 §:t 11 –
18 (henkilöstöasiat)
palvelupäällikön (II) päätöspöytäkirjat ajalta 16.4.2019 – 3.5.2019 §:t 14 –
32 (henkilöstöasiat)
tilahallintapäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 21.3.2019 – 2.5.2019 §:t 11 –
26 (hankinta- ym. sopimukset)
tietohallintopäällikön päätöspöytäkirja ajalta 23.4.2019 § 3 (hankinta- ym.
sopimukset)
kasvun ja oppimisen tuen päällikön päätöspöytäkirjat ajalta 29.4.2019 §:t
3 ja 4 (henkilöstöasiat)
iltapäivätoiminnan suunnittelijan päätöspöytäkirjat ajalta 16.4.2019 –
7.5.2019 §:t 13 ja 14 (oppilasasiat)
Rytkyn koulun rehtorin päätöspöytäkirja ajalta 10.4.2019 § 1 (henkilöstöasiat)
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Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Pöytäkirja

5/2019

15 (15)
35 §

21.05.2019

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.
Merkittiin tiedoksi adressi Kurkimäen päiväkodin tilanteesta (Kurkimäen kyläyhdistys ja asukkaat), joka lähetetty edelleen sähköpostilla 7.5.2019 lautakunnan varsinaisille jäsenille.

