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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lanula § 114
Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Lasten ja nuorten lautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Lanula § 115
Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus:
Lasten ja nuorten lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vuorossa ovat Joonas Honkimaa ja Katja Lindqvist.
Lasten ja nuorten lautakunnan päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Joonas Honkimaa ja Katja Lindqvist.
____________
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Perusopetuksen kehittämisen toteuttamisohjelma
1697/12.00.00/2017
Lanula § 116
Kaupunginvaltuuston päätös 12.11.2018 §138:
“Perusopetuksen kehittämisen malliksi hyväksytään 20 koulun malli. Esitykseen sisältyy 20 koulua liitteen 2 mukaisesti.
Perusopetuksen kehittämisohjelman etenemisjärjestys:
Toteuttamisohjelma aloitetaan lautakunnassa edellisellä kaudella päätettyjen koulujen osalta seuraavassa järjestyksessä vuonna 2019
1) Valkeala
2) Anjala
3) Sarkola
Muiden koulujen osalta jatkovalmistelun järjestyksen valmistelee lautakunta valtuuston 12.11.2018 käsittelyn jälkeen toimeenpanevana elimenä.
Jatkovalmistelussa huomioidaan liitteen 3 mukaiset alueelliset huomiot.
Yksimielisesti hyväksyttiin myös toimenpidealoite, että tilahallinnon toimintatapa ja resurssointi tulee tarkentaa niin, että koulukiinteistöillä on ns.
talonmies-hengessä aidosti vastuuhenkilö.
Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti toimenpidealoite, että perusopetuksen
kouluverkossa tulee huomioida paremmin kouluvalinnan mahdollisuus
luontaisen koulunkäyntialueen perusteella.”
Jatkovalmistelun organisointi ja aikataulutus
Valtuuston päätöksen pohjalta perusopetuksen kehittämisen jatkovalmistelusta aikatauluineen päättää lautakunta. Valmistelu on tarkoitus tehdä viranhaltijatyöryhmässä, jossa on edustettuna perusopetuksen järjestämisen
kannalta keskeiset lasten ja nuorten palvelut. Lisäksi työryhmään
kutsutaan muut olennaiset asiantuntijat kaupungin muilta toimialoilta.
Valmistelu on tarkoitus tehdä perhekeskusaluekohtaisesti, ja tarvittaessa
työryhmä voi perustaa alatyöryhmiä ja kutsua mukaan asiantuntijoita
alueittain. Kuntakohtaisesti laaditaan mm. luokkamuotoisen erityisopetuksen ja oppilashuollon toteutussuunnitelma.
Lautakunnan osallistuminen jatkovalmisteluun heti alusta alkaen on tärkeää, jotta päätöksentekijöiden tahtotila toteutuu tulevassa kouluverkossa.
Vaihtoehtona on nimetä pysyvät lautakunnan edustajat (1-2) työryhmään,
tai sitten jokaisessa lautakunnan kokouksessa raportoidaan valmistelun
tilanteesta ja lautakunta tarvittaessa ohjeistaa valmistelua.
Työryhmä valmistelee ensin toteuttamisohjelman aikataulutetun työsuunnitelman, joka hyväksytään tammikuussa lautakunnassa. Varsinainen
toteuttamisohjelma laaditaan syyskuun loppuun mennessä, ja siitä
pyydetään tarvittavat lausunnot muilta toimielimiltä. Tämä aikataulu
mahdollistaa huolellisen valmistelun ja toteuttamisohjelman ottamisen
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huomioon vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmaa ja investointiohjelmaa
laadittaessa.
Lisätietoja: vs. lasten ja nuorten palvelujen johtaja Veikko Niemi, puh. 020
615 7727, veikko.niemi(a)kouvola.fi, palvelupäällikkö Kim Strömmer, puh.
020 615 7173, kim.strommer(a)kouvola.fi, palvelupäällikkö Pirjo Piiroinen,
puh. 020 615 6026, pirjo.piiroinen(a)kouvola.fi.
Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus:
Lasten ja nuorten lautakunta asettaa perusopetuksen kehittämisen toteuttamisohjelman valmisteluun työryhmän.
Työryhmään nimetään perusopetuksen palvelupäällikkö, erityisen tuen
päällikkö, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö ja 2. asteen koulutuksen
palvelupäällikkö. Koollekutsujana toimii kasvatus- ja opetusjohtaja.
Lisäksi työryhmään kutsutaan tilapalvelujen, käyttäjäpalvelujen, ympäristöpalvelujen/ terveystarkastuksen, maankäytön ja kaavoituksen, liikunnan ja
kulttuurin, joukkoliikenteen sekä Kymsoten edustus.
Lautakuntaa raportoidaan jokaisessa kokouksessa valmistelun etenemisestä, ja lautakunta tarvittaessa ohjeistaa työryhmää.
Lautakunta hyväksyy työsuunnitelman tammikuun kokouksessa, ja
toteuttamisohjelman on määrä olla valmis syyskuun loppuun mennessä.
Lasten ja nuorten lautakunnan päätös:
Lasten ja nuorten lautakunta asettaa perusopetuksen kehittämisen toteuttamisohjelman valmisteluun työryhmän.
Työryhmään nimetään perusopetuksen palvelupäällikkö, erityisen tuen
päällikkö, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö ja 2. asteen koulutuksen
palvelupäällikkö. Koollekutsujana toimii kasvatus- ja opetusjohtaja.
Lisäksi työryhmään kutsutaan tilapalvelujen, käyttäjäpalvelujen, ympäristöpalvelujen/ terveystarkastuksen, maankäytön ja kaavoituksen, liikunnan ja
kulttuurin, joukkoliikenteen sekä Kymsoten edustus.
Lautakuntaa raportoidaan jokaisessa kokouksessa valmistelun etenemisestä, ja lautakunta tarvittaessa ohjeistaa työryhmää.
Lautakunta hyväksyy työsuunnitelman tammikuun kokouksessa, ja
toteuttamisohjelman on määrä olla valmis elokuun loppuun mennessä.
Lisäksi lautakunta päätti, että suunnitteluun otetaan mukaan
opetushenkilöstö, oppilaat ja nuorisovaltuusto.
____________
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ME-talotoiminnan käynnistyminen
Lanula § 117
MLL:n Kymen piiri on hakenut mukaan ME-säätiön rahoittamaan ME-talotoimintaan yhteistyössä Kouvolan kaupungin lasten ja nuorten palveluiden
kanssa. Toiminnan perustavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy. Otollisin
hetki ehkäistä syrjäytymistä ja tukea sekä lapsen että koko perheen hyvää
kehityssuuntaa, on kohdistaa tuki perheen muodostumisen ajankohtaan
ennen lapsen syntymää ja pikkulapsivaiheessa. Jos nuoret vanhemmat
saavat itse kiinni elämästä, alkaa hyvän kierre, joka parhaiten kantaa
myös lasten kehitystä. Vanhemmuuteen johtavan tien on oltava sujuva ja
aukoton.
Toimintaa toteutuu verkostotyön tuloksena, toimijoina kouvolalaiset lapset,
nuoret ja perheet, sekä järjestöt, seura-kunta ja Kouvolan kaupunki.
Interventiot eivät ole valmiita toimintamalleja, vaan syntyvät reaktioista
alueellisiin ilmiöihin, niin että ne vastaavat lasten, nuorten ja perheiden
tarpeita ja toiveita. Vuonna 2019 keskiössä on Kuusankoski – Jaalan
perhekeskusalue. Me-talo-toimintaa toteutetaan laajasti eri toimipisteissä,
perhekeskuksissa, kouluissa, nuoriso- ja varhaiskasvatuksen tiloissa.
Talon resursseiksi on suunniteltu kahta työntekijää, muita alueella
työskenteleviä MLL:n Kymen piirin työntekijöitä, kaupungin työntekijöitä,
muita järjestöjä sekä vapaaehtoisia.
Kouvolan alueen merkittävänä piirteenä on yksihuoltajaperheiden sekä
nuorien äitien osuus, joka on yli maan keskitason. Osa nuorista perheistä
on tuen tarpeessa jo ennen lapsen syntymää. Vanhempien vähäinen
koulutus, työttömyys, päihteiden käyttö, mielenterveyden pulmat, heikko
taloudellinen tilanne ja kypsymättömyys koettelevat vanhempien
jaksamista ja parisuhdetta. Kun perheeseen syntyy lapsi, ovat voimat
erityisesti koetuksella ja läheisten tuki puuttuu usein. Monilla vanhemmiksi
tulevilla ei myöskään ole lasten hoidosta kokemusta, tai mallia miten
toimia.
Kouvolan kaupunki on sitoutunut toimintaan. Kaupungin johtavat virkamiehet kaikilta lasten- ja nuorten palveluiden sektoreilta, sekä lasten- ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja ja muita valtuutettuja on osallistunut Me-talon valmisteluun. Me-talo vastaisi kaupungissa jo vuosia näkyneeseen
tarpeeseen kehittää vanhemmuuden tukea monitoimijaisena työnä lasten,
nuorten ja lapsiperheiden ongelmien ehkäisemiseksi varhaisessa
vaiheessa. Kaupunki on sitoutunut antamaan jatkossakin johtavien
virkamiesten resurssia ohjausryhmään, tiloja toimintaan sekä tuomaan
omia työntekijöitään mukaan työskentelemään ME-talotoiminnassa.
Lisätietoja: Palvelupäällikkö Pirjo Piiroinen, puh. 020 615 6026,
pirjo.piiroinen(a)kouvola.fi, asiakkuuspäällikkö Liisa Korppi, puh. 020 615
7179, liisa.korppi(a)kouvola.fi
Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus:
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Lautakunta hyväksyy kaupungin sitoutumisen ME-talotoimintaan vuoden
2019 alusta. Lautakunnalle esitellään toimintaa sen käynnistyttyä ja jatkossa vuosittain.
Lasten ja nuorten lautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Henna Hovi poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi
(yhteisöjäävi).
Matti Lindholm toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.
____________

Oheismateriaali
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Nuorisopalveluiden käyttömaksuhinnaston tarkistaminen 1.1.2019 alkaen
5663/02.04.00/2018
Lanula § 118
Nuorisopalvelujen käyttömaksuja on viimeksi tarkistettu 17.02.2016.
Käyttömaksuhinnastoon lisätään Kirjapainotalon tilat ja poistetaan Brankkarin tilat.
Hinnastoa valmisteltaessa on selvitetty 10 suurimpaan kaupunkiin kuuluvien Lahden, Lappeenrannan, Kotkan, Joensuun, Porin ja Kuopion käyttömaksuja. Nyt esitetyt hinnat ovat linjassa vertailukaupunkien kanssa.
Nuorisopalvelujen käyttömaksuhinnasto on liitteenä nro 1.
Paikallisilta nuorisojärjestöiltä ja nuorisotyötä tekeviltä ryhmiltä ei peritä
maksua nuorisotilojen käytöstä. Paikallisten liikuntajärjestöjen junioritoiminnan liikuntakäyttö on maksutonta.
Lisätietoja: Palveluvastaava Tuula Soininkallio, puh. 020 615 7858, tuula.soininkallio(a)kouvola.fi
Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus:
Lautakunta vahvistaa nuorisopalvelujen käyttömaksuhinnaston liitteen
mukaisena. Hinnasto astuu voimaan 1.1.2019.
Lasten ja nuorten lautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet
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Päiväkotihoidon palvelusetelin sääntökirja, muutokset 1.8.2019 alkaen
5749/02.04.00/2018
Lanula § 119
Opetus- ja kasvatuslautakunta on hyväksynyt 16.10.2012 kokouksessaan
päivähoidon palvelusetelin käyttöönoton 1.8.2013 alkaen (Opkala,§ 18).
Opetus- ja kasvatuslautakunta on hyväksynyt samassa kokouksessaan
palvelusetelin sääntökirjan sekä siinä kuvatun toimintamallin käyttöönoton
päiväkotihoidon järjestämisessä 1.8.2013 alkaen (Opkala,§ 77).
Sääntökirjaa ja palvelusetelin arvoa on tarkistettu 16.4.2014 (Lanula § 58),
16.3.2016 (Lanula § 31) ja 16.5.2018 Lanula §49).
Päiväkodin palveluseteli sääntökirjaan on kirjattu määräajat palvelusopimuksen tekemisestä ja sen toimittamisesta varhaiskasvatuksen hallintoon.
Palvelusopimus tulee tehdä viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa
varhaiskasvatuksen alkamisesta tai silloin kun lapsen palvelun tarpeeseen
tulee muutos. (Päiväkodin palvelusetelin käsikirja, luku 3.4, sivu 3). Tähän
esitetään kirjattavaksi se, miten toimitaan, jos palvelusopimus toimitetaan
määräajan jälkeen. Muutoksen tarkoituksena on edelleen jäntevöittää
tilastoinnin, maksatuksen ja laskutuksen ajantasaisuutta: ”Palvelusopimus
tulee toimittaa kaupungille heti sopimuksen teon jälkeen, viimeistään 30
päivän kuluessa palvelusopimukseen kirjatun hoitosuhteen alkamisesta tai
palveluntarpeen muutoksesta. Jos palvelusopimus toimitetaan kaupungille
myöhemmin kuin 30 päivän kuluessa, palvelusetelin arvo määritetään
alkamaan tällöin palvelusopimuksen saapumispäivästä takautuvasti
enintään 30 päivää.”
Esitetään lisäksi, että päiväkodin palvelusetelin arvoa tarkistetaan vuosittain, kun se voimassa olevan sääntökirjan mukaan on tehty kahden vuoden välein. (Päiväkodin palvelusetelin käsikirja, luku 4, sivu 4). Tämä ei
lisää palvelusetelikustannuksia kahden vuoden jaksoissa, mutta tuo
palvelutuottajalle mahdollisuuden parempaan toiminnan ja talouden suunnitteluun. Vuosittain tehtävä palvelusetelin enimmäisarvon tarkistus on
käytössä myös muissa palveluissa, jotka järjestetään palvelusetelillä. Esitetään, että palvelusetelin tarkistus tehdään sääntökirjan mukaisesti kevään 2019 aikana.
Sääntökirjaan on esitetty kirjattavaksi asiakkaalta perittävästä maksusta
seuraavaa: Oletuksena on, että tulosidonnainen palvelusetelin arvo ja
asiakkaalta perittävä omavastuuosuus ei ylittä ko. palvelusta määritettyä
palvelusetelin enimmäisarvoa. (Päiväkodin palvelusetelin käsikirja, luku
3.4, sivu 3). Tämä tarkoittaa, että kaupungin palvelun ja yksityisen palvelun asiakkaalta perittävät maksut olisivat saman suuruiset samasta
palvelusta.
Lisäksi on kirjattu sääntökirjaan tietojen toimittamisesta seuraava muutos.
Palvelun tuottaja toimittaa kuukausittain kirjallisesti Kouvolan kaupungille
lapsilistan ja samalla tiedon hoitosuhteen päättymisestä ja alkamisesta
sekä palvelusetelin arvoon liittyvistä muutoksista
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Keskeiseen sovellettavaan lainsäädäntöön on tehty tarvittavat muutokset
varhaiskasvatuslain muutoksesta 1.9.2018 ja lisätty noudatettavaksi tietosuojaan liittyvä, Euroopan parlamentin ja neuvoston yleinen tietosuoja-asetus 679/2016.
Päiväkotihoidon palvelusetelin sääntökirja 1.8.2019 luonnos liitteenä nro
2.
Lisätietoja: Palvelupäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224, helena.kuusisto(a)kouvola.fi
Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy palvelusetelin sääntökirjan käyttöönotettavaksi
1.8.2019 lukien asian esittelytekstissä esitetyillä muutoksilla sekä,
että palvelusetelin indeksitarkistus tehdään keväällä 2019 ja tarkistettu palvelusetelin enimmäisarvo otetaan käyttöön 1.8.2019 alkaen.
Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan muutettu päätösehdotus:
Lautakunta hyväksyy palvelusetelin sääntökirjan käyttöönotettavaksi
1.1.2019 lukien asian esittelytekstissä esitetyillä muutoksilla sekä,
että palvelusetelin indeksitarkistus tehdään keväällä 2019 ja tarkistettu palvelusetelin enimmäisarvo otetaan käyttöön 1.8.2019 alkaen.
Lasten ja nuorten lautakunnan päätös:
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Selvitys päiväkotien työasemien ja työtilan kalusteiden edellyttämästä lisätarpeesta
Lanula § 120
Varhaiskasvatuksen opettajia koskeva sopimusmääräys muuttui työajan
käytön osalta 1.5.2018. (KVTES liite 5, 4§ 1 momentti), minkä johdosta
tehtiin lautakunnan päätöksen mukaisesti selvitys työasemien ja työtilan
kalusteiden lisätarpeesta. Selvitys tehtiin päiväkotien osalta syyskuussa
2018.
Tavoitteena on, että jokaisessa päiväkodissa pitäisi olla riittävästi
rauhallisia työtiloja ja -välineitä tätä työtä varten. Opettajan itsenäisesti
hoitamia suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviä voi tehdä myös
kotona. Työnantaja voi päättää näin etenkin silloin, jos päiväkodin työtilat
ovat riittämättömät. Tällöin opettajalle tehdään etätyösopimus.
Työnantajan järjestäessä työtilat on syytä arvioida muun muassa
tietokoneiden riittävyys, työtilojen häiriöttömyys ja rauhallisuus sekä
valaistus ja ilmanvaihto, työpöydän ja -tuolin ergonomisuus, säilytystilat ja
mahdollisuus tehdä kirjallisia töitä tehtävään varattuna aikana.
Varhaiskasvatuksessa tehdään selvitys työtilojen ja –välineiden
riittävyydestä syyskuun loppuun mennessä. Ilmeinen tarve on työasemien
ja työtilan ergonomisuuden lisäämiseksi. Työtila voidaan osoittaa myös
päiväkodin ulkopuolelta.
Selvitykseen vastasivat kaikki päiväkodin johtajat. Vastauksia saatiin
31:stä eri kohteesta.
Selvityksen mukaan työasemien määrä koettiin riittämättömäksi 25
kohteessa. Tähän on saatu parannus, koska ICT-investoinnin kautta
jokaiseen ryhmään saadaan tablettitietokone dokumentoinnin, suunnittelun
ja tiedonhankinnan välineeksi. Lisäksi suurimpaan osaan päiväkodeista on
saatu tämän vuoden aikana langattomat netit. Niihin yksiköihin, joissa
langatonta nettiä ei ole, on hankittu tablettitietokoneet datayhteyksillä.
Yhdessä kohteessa ei ollut erillistä työtilaa suunnittelua varten. Olemassa
olevat työtiloissa arvioitiin olevan häiriötekijöitä runsaasti, mutta osa
johtajista näki niiden parantamiseksi olevan keinoja esimerkiksi
pelisääntöjen sopimisen kautta. Lasten äänien sulkeminen kokonaan pois
on päiväkodeissa melko mahdotonta. Osa opettajista käytti apuna
taustamelukuulokkeita.
Valaistuksessa koettiin usein olevan puutteita, joita voidaan korjata
helposti lisävalaisimilla ja valaistuksen parantamisella. Ilmanvaihto koettiin
osassa yksiköiden työtiloissa riittämättömäksi, näitä tulisi selvittää
tarkemmin. Työtuoleissa, työpöydissä ja säilytystiloissa koettiin olevan
suurimmat puutteet.
Varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluajasta tehdään 85 %:sti
työpaikalla ja 15 % osalta suunnitteluaikaa tehtiin sekä työpaikalla että
työpaikan ulkopuolella.
Selvityksen perusteella on syytä varata varhaiskasvatuksen vuoden 2019
käyttösuunnitelmasta riittävä summa kaluston uusimiseen (lisävalaisimet,
työtilojen kalusteet). Päiväkodin johtajilta pyydetään tarkempi suunnitelma
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ja esitykset välttämättömistä hankinnoista. Päiväkotien työskentelytilat
häiriöttömyyden, valaistuksen ja ilmanvaihdon osalta esitetään
kartoitettavaksi kiinteistöpalvelujen ja työsuojelun kanssa yhteistyössä.
Lisätietoja: Palvelupäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224,
helena.kuusisto(a)kouvola.fi
Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi, ja se otetaan huomioon vuoden
2019 käyttösuunnitelman valmistelussa.
Lasten ja nuorten lautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kouvolan peruskoulujen sekä lukioiden työ- ja loma-ajat 2019-2020
5676/12.00.00/2018
Lanula § 121
Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja
päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.
Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Toisen asteen koulutuksen osalta työaikamääräyksiä ei laissa ole. Sen sijaan opettajien työaika määritellään kunnallisessa opetusalan virka- ja työehtosopimuksessa.
Ehdotuksia työ- ja loma-ajoista on pyydetty yleissivistävän koulutuksen
rehtoreilta, ja ne on käsitelty perusopetuksen ja toisen asteen johtoryhmissä.
Perusopetuksen osalta on noussut esille halu pitää työpäivä lauantaina
21.12.2019, jolloin huoltajilla ja oppilaiden perheillä on mahdollisuus
osallistua joulujuhlaan ja samalla kuljettaa oppilas kouluun. Tämä lisää
kouluissa yhteisöllisyyttä sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Jos
joulujuhlapäivä olisi perjantai, koulukuljetuskalustoa ei riittäisi kaikille
kouluille samanaikaisesti, ja apip-toiminta jouduttaisiin kuitenkin
järjestämään koko päiväksi. Vastaavasti helatorstai jälkeinen perjantai
22.5.2020 olisi peruskouluissa vapaata.
Lukiot eivät pidä lauantaita hyvänä koulupäivänä, eikä kuljetuksilla ole
merkitystä työpäivien määrittämisessä. Syyslukukauden 2019 viimeiseksi
perjantaiksi on jo suunniteltu yhteistyöpäivää korkeakoulujen ja työelämän
kanssa, joka päättää lukukauden. Keväällä helatorstain jälkeinen perjantai
ajoittuu lukioiden koeviikolle.
Keskeistä on samat lukuvuoden alkamis- ja päättymispäivät sekä syys-,
joulu- ja talvilomat perusopetuksessa ja lukioissa. Yhden päivän osalta
poikkeavat työ- ja loma-ajat eivät olennaisesti lisää kustannuksia eivätkä
vaikeuta koulujen työtä. Yhteisiä opettajia on nykyisin vähän, ja Elimäen
lukio voi halutessaan hakea poikkeusta.
Ehdotus perusopetuksen työ- ja loma-ajoiksi lukuvuonna 2019–2020 on
liitteenä nro 3 ja lukion liitteessä nro 4
Lisätietoja: palvelupäällikkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173,
kim.strommer(a)kouvola.fi, palvelupäällikkö Timo Tiainen, puh. 020 615
8330, timo.tiainen(a)kouvola.fi
Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy Kouvolan peruskoulujen sekä lukioiden työ- ja
loma-ajat lukuvuodelle 2019 - 2020 liitteiden mukaisena.
Lasten ja nuorten lautakunnan päätös:
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Liitteet
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Kouvolan seudun ammattiopiston työ- ja loma-ajat syksylle 2019 ja vuodelle 2020
5760/12.00.00/2018
Lanula § 122
Kouvolan seudun ammattiopiston opetushenkilöstö siirtyy tämän hetkisen
suunnitelman mukaan ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikaan 1.1.2020
alkaen. Samalla Kouvolan seudun ammattiopisto siirtyy lukuvuosiaikajärjestelmästä kalenterivuosiaikajärjestelmään. Tällöin vuoden 2019 syksyllä
noudatetaan lukuvuosiajattelun aikataulutusta ja vuoden 2020 alusta
kalenterivuosiajattelua. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ammattiopiston
lukuvuosi alkaa vuoden ensimmäisenä päivänä ja päättyy kyseisen vuoden
viimeisenä päivänä. Uusi rahoituslaki määrittää, että opiskelijavuosi on 365
päivää, johon saa sisältyä enintään neljän viikon yhtäjaksoinen keskeytys,
muussa tapauksessa rahoitusta leikataan. Näin ollen Kouvolan seudun
ammattiopiston kesäkeskeytys vuonna 2020 alkaa 4.7.2020 ja päättyy
2.8.2020.
Työ- ja lomapäivät ovat 2019-2020 liitteenä nro 5.
Lisätietoja: Palvelupäällikkö Timo Tiainen, puh. 020 615 8330, timo.tiainen(a)kouvola.fi, rehtori Timo Olli, puh. 020 615 8130. timo.olli(a)ksao.fi
Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan esityksen mukaisesti Kouvolan
seudun ammattiopiston työ- ja lomapäivät syksylle 2019 ja
kalenterivuodelle 2020.
Lasten ja nuorten lautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Ammatillisen koulutuksen monijäsenisen toimielimen päivittäminen
5761/12.00.00/2018
Lanula § 123
Ammatillisen koulutuksen laki (531/2017) 93§ edellyttää, että opiskelijalle
annettavasta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta
erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää monijäseninen toimielin. Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori.
Edellä mainitussa toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän
opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista
koskevissa asioissa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen lisäksi
tutkinnonsuorittajan koulutussopimuksen tai oppisopimuksen osalta
työnantajan edustajan.
Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoiden edustaja. Opiskelijoiden edustajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt.
Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla.
Lasten ja nuorten palvelut esittää, että lautakunta nimeää monijäsenisen
toimielimen jäseniksi ajalle 1.1.2019 – 31.12.2021 seuraavat henkilöt:
Koulutuksen järjestäjän edustaja/
puheenjohtaja
Opiskelijahuollon edustaja
Opettajien edustaja
Työelämän edustaja
Opiskelijoiden edustaja
Toimielimen esittelijä

Toisen asteen palvelupäällikkö
Timo Tiainen
Kuraattori Heli Varis
Kouluttaja Saku Tiainen
Ravintolapäällikkö Susanna
Nurmilaukas
Opiskelijakunnan hallituksen
puheenjohtaja Niko Immonen
Rehtori Timo Olli

Joustavan ja nopean toiminnan varmistamiseksi on perusteltua, että
ammattiopiston rehtorille delegoidaan päätösvalta päättää korkeintaan
kolmen kuukauden erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta sekä oikeus
nimetä tapauskohtaisesti opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista
koskevissa asioissa toimielimeen tutkinnon suorittajan
koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan
edustajan.
Lisätietoja: Palvelupäällikkö Timo Tiainen, puh. 020 615 8330,
timo.tiainen(a)kouvola.fi, rehtori Timo Olli, puh. 020 615 8130.
timo.olli(a)ksao.fi
Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus:
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Lautakunta nimeää toimielimen jäsenet ajalle 1.1.2019 - 31.12.2021
esityksen mukaisesti.
Toimielimen puheenjohtajaksi nimetään toisen asteen koulutuksen
palvelupäällikkö Timo Tiainen.
Ammattiopiston rehtorille delegoidaan päätösvalta päättää korkeintaan
kolmen kuukauden erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta sekä oikeus
nimetä tapauskohtaisesti opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista
koskevissa asioissa toimielimeen tutkinnon suorittajan
koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan
edustajan.
Lasten ja nuorten lautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Vastaus valtuustoaloitteeseen tekoälyopetuksen lisäämisestä peruskoulun opetusohjelmaan
4259/12.02.01/2018
Kv 11.06.2018 § 90
Puheenjohtaja Jouko Leppänen esitteli Jenny Hasun ja 14 muun valtuutetun jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:
"Oppiminen ja itsensä kehittäminen muuttuvassa maailmassa on elinikäistä. Automaatio on arkipäivää jo nyt työelämän puolella. Virtuaalitodellisuus
ja digitaalisten palveluiden käyttö lisääntyy jatkuvasti. Termi robotiikka ei
viittaa tieteiselokuviin, vaan siitä puhuttaessa tarkoitetaan toimintojen
tehostamista ja ihmisten arjen parantamista. Alustataloudesta hyötyy moni
liiketoimi. Kukaan ei pysty aukottomasti näyttämään, mihin suuntaan ja
kuinka nopeasti tekoälyn käyttö yhteiskunnassamme lisääntyy, mutta se ei
estä sitä, ettemme valmistautuisi sen tuloon. Digitalisaatio lähtee tarpeesta
parantaa meidän kaikkien arkea.
Tekoälyn tulevaisuutta on pohdittu myös Suomessa. Tekoälyn tulevaisuutta selvittänyt työryhmä antoi ensimmäisen raporttinsa viime lokakuussa.
Raportti listasi erilaisia keinoja, joilla Suomi parantaa asemiaan tekoälyä
hyödyntävänä maana. Tekoälyn avulla tietokoneet kykenevät käsittelemään valtavia tietomääriä ja niille voidaan luoda kyky oppia käsittelemään
tiedostoja.
Myös Kouvolassa on hyvä varautua digitaaliseen murrokseen. Digitaalisten
taitojen opettelua tulee lisätä jo peruskouluvaiheessa. Lapsille ja nuorille
pitää antaa mahdollisimman paljon työkaluja, ymmärtämään miten tekoäly
tulee vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan. Ohjelmointi on ollut osa
peruskoulun opetussuunnitelmaa syksystä 2016 alkaen. Tekoälystä on
puhuttava laajemmin ja avattava sen vaikutuksia. Lapsia ja nuoria pitää
ohjata ymmärtämään, miten laitteet vaikuttavat meidän elämään. Kriittinen
tarkastelu vaatii asian paremmin ymmärtämistä ja tähän meidän pitää
antaa lapsille ja nuorille aito mahdollisuus.
Mm. Kontiolahdella, Jyväskylässä ja Espoossa on lähdetty mukaan Innokas- verkostoon, joka tukee kouluja järjestämään 2000-luvun taitoja opettavaan toimintaan. Kouvolassa on syytä pohtia miten me lisäämme aiheen
tietoisuutta. Nyt on aika ottaa omatoimisia askeleita kohti digitaalisen
maailman ymmärtämistä. Pyydämme, että Kouvola selvittää, miten tekoäly
opetusta voidaan lisätä peruskoulun opetusohjelmaan."
Kaupunginvaltuuston päätös:
Päätettiin yksimielisesti lähettää aloite kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
____________
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Lasten ja nuorten lautakunta on 17.10.2018 § 89 hyväksynyt esi-ja perusopetuksen tieto-ja viestintäteknologian opetuskäytön strategian
2016-2020. Päivitetty strategia tuo hyvin esille opetuksen tulevaisuuden
haasteet ja tavoitteet. Maailma ympärillämme on digitalisoitunut voimakkaasti. Digitalisaatio on tuonut mukanaan paljon uutta teknologiaa, innovaatioita ja käytänteitä. Samalla se mahdollistaa uudenlaisen tavan oppia.
Digitaalisuuden tuominen kouluihin edistää oppilaan taitoja sekä monipuolistaa hänen oppimisprosessiaan. Tulevaisuuden kannalta keskeisiä uuden
ajan kansalaistaitoja ovat ajattelemisen taidot, työskentelyn taidot,
työskentelyn välineiden hallinnan taidot ja aktiivisen kansalaisuuden taidot.
Vuonna 2014 annetuissa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa uuden ajan kansalaistaidot heijastuvat oppilaan laaja-alaisen
osaamisen tavoitteissa. Yhtenä laaja-alaisen osaamisen seitsemästä eri
osa-alueesta on tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Se jakaantuu
neljään eri aihealueeseen: käytännön taidot ja oma tuottaminen,
vastuullinen ja turvallinen toiminta, tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova
työskentely sekä lisäksi vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen.
Meneillään olevan hallituskauden hallitusohjelmaan on kirjattu valtakunnallisesti viisi painopistealuetta, joiden strategiset tavoitteet konkretisoituvat
26:ssa kärkihankkeessa. Osaamisen ja koulutuksen osa-alueella hallitusohjelman tavoitteena on oppimisympäristöjen modernisointi sekä digitalisaation ja uuden pedagogiikan hyödyntäminen opetuksessa. Kouvolan
perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön visio on;
Kouvolan kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaidot ovat arjen taitoja, joita käytetään suunnitelmallisesti, vastuullisesti monipuolisesti
ja luovasti edistämään oppimista.
Perusopetuksen opetuksessa mietitään toimivia ratkaisuja yhteisten ja
mahdollisten omien laitteiden käytölle, oppimisalustojen hyödyntämiseksi
sekä digitaalisten oppimissisältöjen käyttämiseksi.
Kouvolan perusopetuksen TVT-strategia pohjaa opetussuunnitelman oppimiskäsitykseen. TVT:n kautta oppilas toimii aktiivisesti, dokumentoi omaa
osaamistaan ja oppii ratkaisemaan ongelmia. Teknologia mahdollistaa
myös oppimisen taitojen harjoittelun ja saavuttamisen. Teknologiaa
hyödyntäen voidaan kehittää oppilaiden ajattelun ja tiedonhallinnantaitoja.
TVT mahdollistaa verkostomaisen työskentelyn kansallisissa ja
kansainvälisissä yhteyksissä. Kouvolan perusopetuksen oppilaalle taataan
tasavertaiset digitiedot ja – taidot, joita tarvitaan jatko-opinnoissa ja
yhteiskunnassa.
Perusopetuksen tvt-tiimiltä kysyttiin myös lausuntoa valtuustoaloitteeseen.
TVT-tiimi näkee myös, että opetuksessa tekoälyä ja koneoppimista tullaan
käyttämään huomattavasti enemmän tulevaisuudessa. Sen avulla voidaan
eriyttää ja luoda omia oppimisen polkuja. Oppimispeleissä tekoäly myös
ohjaa oppilasta saatujen tulosten myötä joko palaamaan alemmalle tasolle
tai etenemään. Puhutaan adaptiivisesta oppimisesta, jossa opetus on
räätälöityä sekä oppimisanalyytiikasta.
Opetuksessa hyödynnetään myös yhä enemmän puheentunnistusta,
kääntämistä sekä visuaalisuutta. Tekoälyn kehittyessä, se myös osallistuu
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palautteen antoon. Oppilaiden olisi hyvä oppia tekoälystä se, miten laitteet
vaikuttavat elämässämme, miten ihminen vaikuttaa siihen, miten tekoälyä
käytetään. Mahdollisuuksia että uhkia on hyvä käydä ikätasoisesti läpi.
Ihminen kuitenkin päihittää vielä tekoälyn empatiassa sekä luovuudessa.
Monelle kuitenkin tekoäly voi tuoda töitä tulevaisuudessa. Kouluissa tulee
siis harjoittaa loogista päättelyä ja ohjelmoinnillista ajattelua. Algoritmien
toiminnasta oppilaiden on myös hyvä saada tietoa. On hyvä myös pohtia
sitä, miten tekoäly kerää meistä tietoa. Kouvolan tulisi saada oma
Innokas-keskus tai ICT-keskus, joka kouluttaa opettajia ja oppilaita näissä
asioissa. Tai vähintään kerätä jokin pieni tiimi, joka alkaa näitä asioita
viemään kouluilla eteenpäin. Kouluja tulisi kannustaa osallistumaan
erilaisiin robotiikka-kilpailuihin. Makers-tyyppisiä tiloja voisi rakentaa
kouluihin. Niissä voisi harjoitella robotiikkaa, 3d-tulostusta sekä kokeilla
keksijänlahjojaan. Makers-tiloja on jo jonkin verran rakennettu Suomen
kouluihin. Niihin kouvolalaiset opettajat voisivat myös tehdä vierailuja.
Tekniikka tai tietotekniikka eivät kuitenkaan saa olla itseisarvoja opetuksessa vaan tekniikkaa ja tietotekniikkaa pitää hyödyntää pedagogiikan ehdoilla. Kaikille oppilaille kaikissa tilanteissa siitä ei ole hyötyä, joten silloin
opettajan pitää uskaltaa toteuttaa asioita myös perinteisemmillä menetelmillä.
Näiden tvt-tiimin ajatusten jälkeen on hyvä täsmentää, että oppilaiden oppimisen tavoitteet asettavat myös vaatimuksia koulujen toimintaympäristöille. Opetustilojen tulee olla ajanmukaisia, verkon toimiva ja laitekanta
oppimista edistävää. Opetuksessa on mietittävä toimivia ratkaisuja omien
laitteiden käytölle, oppimisalustojen hyödyntämiseksi sekä digitaalisten
oppisisältöjen käyttämiseksi. Opettajien kehittymistä pitää tukea ja
osaamista on vahvistettava. Koulujen pedagoginen tuki tulee olla helposti
saavutettavissa.
Lisätietoja: Palvelupäällikkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173,
kim.strommer(a)kouvola.fi
Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy edellä annetun selvityksen annettavaksi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Lasten ja nuorten lautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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Vastaus valtuustoaloitteeseen tuen antamisesta vanhemmuuden harkintaan ja suunnitteluun
3540/05.03.00/2018
Kv 23.04.2018 § 56
Puheenjohtaja Jouko Leppänen esitteli Jenny Hasun ja 15 muun valtuutetun jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:
"Askel vanhemmuuteen ei ole itsestään selvä, mutta tukea raskautta edeltävään elämänmuutokseen on saatavilla erittäin vähän. Etenkin nuorta
potentiaalista vanhempaa voivat mietityttää monet käytännönasiat,
taloustilanne sekä puhtaasti oma jaksaminen. Keskusteluapu ammattilaisen kanssa voi olla yksi lääke vanhemmuutta harkitsevien elämäntilanteeseen, mutta mitään tarpeeseen vastaavaa palvelua ei ole saatavilla.
Kouvolan palvelujärjestelmässä on laadukkaita palveluita raskauden ehkäisyyn, raskausajalle, synnytykseen ja raskauden jälkeen vanhemmuuteen ja lapsen kehitykseen. Mutta polussa on suuri aukko: minkäänlaista
suoraa palvelua ei ole saatavilla vanhemmuutta ja perheen perustamista
pohtivalle kouvolalaiselle. Meiltä puuttuu palvelu lapsenhankintaan
harkitseville ja suunnitteleville. Vanhemmuuteen johtavan tien on oltava
sujuva ja aukoton polku, joka tukee kaupunkilaisia mahdolliseen tulevaan
vahvaan vanhemmuuteen.
Nykyisellään tietoa ja tukea vanhemmuuden suunnitteluun etsitään ystäviltä, työelämämentoreilta ja netistä. Nämä eivät kuitenkaan korvaa ammattilaisen apua. Ammattilaisen kanssa kukin vanhemmuutta harkitseva voisi
keskustella siitä, mitä raskaus, vanhemmuus ja lapsiperhe-elämä
tarkoittavat. Mitä tulee ottaa huomioon parisuhteen, työn ja lapsen
hyvinvoinnin suhteen? Mitä sosiaalietuuksia ja kaupungin palveluita on
saatavilla raskauden aikana ja sen jälkeen? Mitä synnytys tarkoittaa, miten
siihen voi valmistautua ja miten siitä selviää? Mitä oikeuksia on
työntekijällä suhteessa mahdolliseen raskauteen? Mitä pikkulapsiarki
tarkoittaa ja miten siitä selviää? Tarpeen vaatiessa ammattilainen voi
ohjata asiakkaan eteenpäin esimerkiksi työelämä- tai sosiaalipalvelujen
piiriin.
Edellä kuvattu palvelu on osa kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukemista. Se
tukisi etenkin nuorten aikuisten elämänvaihetta monialaisesti ja räätälöidysti tilanteessa, jossa tietoa ja ammatillista tukea on vähän, mutta pelkoja
tai huolia on paljon. Lisäksi palvelu vastaa laajempaan kansalliseen
haasteeseen pureutumalla syntyvyyden laskun juurisyihin ja tarjoamalla
tukea yhdessä elämän nivelvaiheista. Palvelu voidaan järjestää yhdessä
alueen kolmannen sektorin kanssa. Palvelun tulee olla asiakkaan helposti
löydettävissä. Tämän kaltainen palvelu tukee suoraan myös Kouvolan
kasvuun tähtäävään strategiaa.
Edellä olevan perusteella esitämme, että Kouvolan kaupunki ryhtyy suunnittelemaan monialaista palvelua vanhemmuutta harkitseville."
Kaupunginvaltuuston päätös:
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Päätettiin yksimielisesti lähettää aloite kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
____________
Lanula § 125
Aloitteessa esitetään, että kaupunki suunnittelisi palvelun raskautta ja perheen perustamista harkitseville tai suunnitteleville kuntalaisille.
Nykyisistä palveluista opiskeluterveydenhuolto, ehkäisy-, äitiys- ja lastenneuvolat yhteistyössä lapsiperheiden sosiaalipalvelujen kanssa tarjoavat
vastauksia moniin raskautta, synnytystä ja lapsiperhearkea koskeviin
kysymyksiin ja pulmiin, joihin aloitteessa viitataan. Keskusteluapua
perheen perustamista suunnitteleville ja perhesuhteissa esiintyville
haasteille saa perheneuvoloista. Kela tarjoaa kattavat tiedot omista etuuksistaan myös sähköisessä muodossa. Kouvolassa on v. 2019 aloittamassa Me-säätiön rahoituksella Me-talo, jonka yhtenä tavoitteena on
kasvaminen vastuulliseen vanhemmuuteen. Tässä toiminnassa tullaan
kehittämään ohjausta ja neuvontaa nuorille ja nuorille aikuisille myös
vanhemmuuteen ja perheen perustamiseen liittyvissä asioissa. Tähän
mennessä ei ole luotu yhtä palvelukonseptia raskautta edeltävään
elämänvaiheeseen tai erityisesti markkinoitu nykyisiä palveluja perheen
perustamista harkitseville, koska asiakkaat eivät ole tällaista tarvetta
tuoneet esiin. Palvelut ja tieto ovat siten hajautuneet ja osin puutteelliset.
Aloitteessa tarkoitettu palvelu vaatii monen viranomaisen ja tahon panosta.
Sisällöltään se sopisi hyvin perhekeskustoimintaan. Vuoden 2019 alusta
perhekeskuspalvelujen järjestäminen jakautuu Kymsoten ja kuntien välillä.
Kymsote maakunnallisena tahona ottaa hallinnoitavakseen
perhekeskustoiminnan ja sen koordinoinnin. Lisäksi kolmas sektori
järjestää toimintaa perhekeskusten kohtaamispaikoissa. Perhekeskustoimintaa tullaan Kymenlaaksossa kehittämään ja johtamaan verkostomaisessa yhteistyössä. Kouvolassa kokoontuu kaupunkitason verkosto, johon
kuuluu kaupungin, Kymsoten ja kolmannen sektorin edustajia. Tämän
verkoston kokouksissa käsitellään mm. yhteisiä kehittämisasioita.
Vanhemmuutta ja perheen perustamista pohtiville suunnattu palvelu voidaan ottaa kaupunkitason verkoston käsittelyyn ja suunniteltavaksi. Palvelu voidaan sisällyttää perhekeskusten palveluvalikkoon ja huolehtia sen
riittävästä informoinnista kuntalaisille.
Lisätietoja: asiakkuuspäällikkö Liisa Korppi, puh. 020 615 7179, liisa.korppi(a)kouvola.fi, Palvelupäällikkö Pirjo Piiroinen, puh. 020 615 6026,
pirjo.piiroinen(a)kouvola.fi
Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy edellä annetun selvityksen annettavaksi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Lasten ja nuorten lautakunnan päätös:
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Oheismateriaali
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Ilmoitusasiat
Lanula § 126
Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu
Kokeilun avulla halutaan lisää lapsia päiväkoteihin ja luodaan suuntaviivoja
2-vuotiselle esiopetukselle, sanoo opetusministeri. Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi haun kunnille 14.11. Vuotta 2019 koskevassa kokeilussa
valtion rahoitusosuus kaksinkertaistuu.
– Laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti lasten myöhempään
oppimiseen ja koulutiehen. Varhaiskasvatus tasaa lähtökohtien eroja ja
sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja oppimistuloksissa. Näin se
vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja ehkäisee syrjäytymistä, sanoo
opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.
– Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta kokeilemaan voivat päästä nyt sekä uudet hakijat että kokeilussa jo mukana olevat kunnat. Myös perheiltä
säästyy rahaa ja yhä useampi lapsi pääsee varhaiskasvatukseen, opetusministeri sanoo.
5-vuotiaiden osallistuminen varhaiskasvatukseen on Suomessa vähäisempää kuin kaikissa muissa Pohjoismaissa. Osallistumisaste jää meillä alle
Euroalueen ja 34 OECD-maan keskiarvon.
– Hallituksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. Jo nyt tiedämme elokuussa alkaneen kokeilun ensi vaiheesta, että
monelle perheelle yhteydenotto kunnan varhaiskasvatuksesta on ollut
iloinen yllätys. Joissain kunnissa on jopa saavutettu 100 prosentin
osallistumisaste 5-vuotiaille kiitos aktiivisen yhteistyön perheiden kanssa,
ministeri sanoo.
Valtion rahoitusosuus kaksinkertaistuu
Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa kunnat, jotka päättävät jättää maksut perimättä 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta 20 tunnin osalta,
saavat valtiolta avustusta. Avustuksella kompensoidaan asiakasmaksutulojen vähenemistä.
– Valtion maksuosuus kaksinkertaistuu, mikä on kunnille varmasti tervetullutta. Kokeilun tavoitteena on, että yhä useampi lapsi pääsee varhaiskasvatukseen. Selvitämme, miten maksut vaikuttavat osallistumiseen ja
kartoitamme osallistumisen esteitä. Samalla kokeillaan toimintamalleja
ajatellen mahdollista 2-vuotista esiopetusta, opetusministeri sanoo.
Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa kunnat, jotka päättävät
jättää maksut perimättä 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta 20 tunnin
osalta, saavat valtiolta avustusta. Avustuksella kompensoidaan asiakasmaksutulojen vähenemistä.
Kokeilun ensimmäinen vaihe alkoi elokuussa 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattoi kokeilun ensi vaiheessa 20
prosenttia asiakasmaksutulojen vähenemisestä. Nyt avautuneessa toisen
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kierroksen hakuvaiheessa valtionavustuksen korvausmäärä nousee 40
prosenttiin.
Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa mukaan valittiin 19 erikokoista kuntaa
eri puolilta Suomea. Kokeilun piirissä on ollut arviolta noin 12 400 viisivuotiasta lasta.
Maksuttomuuskokeilun tavoitteena on selvittää myös maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia. Tavoite on nostaa tulevina vuosina
mahdollisimman suuri osa viisivuotiaiden ikäluokasta varhaiskasvatuksen
piiriin.
Erityisavustus 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun Avustusten hakuaika päättyy 25.1.2019.
Lisätietoja Opetus- ja kulttuuriministeriöstä:
- opetusministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246
- opetusneuvos Kirsi Alila (OKM), puh. 02953 30365
- opetusneuvos Tarja Kahiluoto (OKM), puh. 02953 30386
- hallitusneuvos Anne-Mari Brisson (OKM), puh. 02953 30079

Yhteistyösopimus

Yhteistyösopimus Pietarin koulutuskomitean ja Kouvolan
kaupungin lasten ja nuorten palvelujen välillä

Saapuneet kirjeet

Sarkolan koulun 1b-luokan vanhempien kirje koulun vakavasta
sisäilmatilanteesta

Viranhaltijapäätökset
Kouvolan seudun ammattiopiston rehtori
Henkilöstöpäätös
19.11.2018 § 49 Virkamatkamääräys/koulutusalapäälliköiden, palvelut sekä tekniikka, lehtorin, tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä kv-koordinaattorin
matka seuraamaan WorldSkills-kilpailuja sekä osallistumaan Pietarin
koulutuskomitean seminaariin 29.-30.11.2018
28.11.2018 § 50 Virkamatkamääräys/ lehtorin ja tuntiopettajan
osallistuminen First Things First -hankkeen kokoukseen Rotterdamissa 18.
- 23.3.2019
Lasten ja nuorten palvelujen johtaja
Henkilöstöpäätös
20.11.2018 § 16 Virkamatkamääräys/ asiakkkuuspäällikön matka Pietariin
seuraamaan WorldSkills Russia –kilpailuja ja osallistumaan Pietarin koulutuskomitean seminaariin 29.-30.11.2018
29.11.2018 § 17 Metsä- ja luontoesiopetuksessa toimivien varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus
Yleinen päätös
26.11.2018 § 25 Tykkimäki-turnauksen 2018 maksuhuojennus
Palvelupäällikkö, lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Henkilöstöpäätös
21.11.2018 § 21 Kahden sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen
27.11.2018 § 22 Sosiaalityöntekijän valinta
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27.11.2018 § 23 Perheohjaajan valinta
27.11.2018 § 24 Sosiaalityöntekijän siirtäminen toiseen sosiaalityöntekijän
virkaan
Palvelupäällikkö, perusopetus
Henkilöstöpäätös
30.11.2018 § 24 Pohjoisen alueen palvelualueen esimiehen viransijaisuus
1.1.2019 - 31.5.2019
Palvelupäällikkö, toisen asteen koulutus
Henkilöstöpäätös
20.11.2018 § 33 Virkamatkamääräys / Kouvolan seudun ammattiopiston
rehtorin osallistuminen ammatillisen koulutuksen seminaariin Pietarissa
Varhaiskasvatuksen palvelualueen esimies
Henkilöstöpäätös
20.11.2018 § 9 Lastenhoitajan valinta
19.11.2018 § 10 Varhaiskasvatuksen opettajan valinta
Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Lasten ja nuorten lautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 114 - 116, 120, 124 - 126 §:t.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § .
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Pöytäkirjan 117 - 119, 121 - 123 §:t.
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:



se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin hyvinvointipalvelujen
kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto0 tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:

PL 50, 45101 Kouvola
Hovioikeudenkatu 6, Kouvola
sivistyspalvelut@kouvola.fi

Faksinumero:
Puhelinnumero:
Aukioloaika:

020 615 3054
020 615 8036
ma-pe klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kouvolan kaupungin hyvinvointipalvelujen kirjaamosta.
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