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§ 55
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös
Hyväksyttiin
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§ 56
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare

Iltakoulu

Karvi -arviointi ja FinSote- sekä kouluterveyskyselyn tuloksien esittely
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen
palvelualueen erikoissuunnittelija Saara Ojala
Esittelyaineisto oheismateriaalina
K-0 kiusaamisen vastainen työskentely: Ohjelman toimintamalli
Opetusjohtaja Arja Korhonen esittelee
Esittelyaineisto oheismateriaalina

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Päätös
Hyväksyttiin
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§ 57
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmamuutokset 2019
JARDno-2019-3258
Valmistelija / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 KS 2019 muutosesitys OPEKAS 5.11.2019

Opetus- ja kasvatuslautakunta on päättänyt Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen
käyttösuunnitelmista kokouksessaan 5.2.2019 § 4. Lautakunta on tehnyt talousarvion
2019 muutosesityksen 8.10.2019 § 52 ja kaupunginvaltuusto on muuttanut
talousarviota esitetyn mukaisesti 21.10.2019 § 71.
Palvelualueen esikunnassa on ollut määrärahavaraus Jatsi Oy:n ateriapalveluihin,
jotka esitetään jaettavaksi avainalueille Jatsi Oy:ltä ostettujen ateriapalveluiden
alkuvuoden toteuman suhteessa.
Avainalueiden käyttösuunnitelmien taloudellisia tavoitteita esitetään muutettavaksi
liitteen mukaisesti edellä esitetyillä perusteluilla.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä Opetuksen ja kasvatuksen
palvelualueen avainalueiden käyttösuunnitelmien taloudellisten tavoitteiden
muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös
Hyväksyttiin
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§ 58
Perusopetuksen opetussuunnitelmamuutokset arviointikäytänteisiin liittyen
JARDno-2019-3222
Valmistelija / lisätiedot:
Arja Korhonen
arja.korhonen@jarvenpaa.fi
opetusjohtaja

Lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään perusopetuksen uuden
opetussuunnitelman kokouksessaan 20.4.2016. Opetussuunnitelma otettiin käyttöön
1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1 - 6 ja vuosien 2017 – 2019 aikana vaiheittain
vuosiluokilla 7 – 9. Uusi opetussuunnitelma on tällä hetkellä käytössä kaikilla luokka-
asteilla.

Arviointikeskustelujen ajankohta ja välitodistuksen antoajankohta vuosiluokilla
5 – 6 syksystä 2019 alkaen
Hyväksytyssä opetussuunnitelmassa on kuvattu järvenpääläiset arviointikäytänteet
kullakin vuosiluokalla 1 – 9. Arviointikulttuurissamme painottuvat positiivisen ja
kannustavan ilmapiirin luominen, arvioinnin monipuolisuus sekä oppimista edistävän
ja ohjaavan palautteen antaminen. Myös vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on osa
hyvää arviointikulttuuria. Uuden opetussuunnitelman myötä kaikilla vuosiluokilla
otettiin käyttöön arviointikeskustelut osana väliarviointia. Keskusteluihin osallistuvat
oppilas, huoltajat ja luokanopettaja, yläkouluissa luokanvalvoja. Arviointikeskustelu
korvaa vuosiluokilla 1 – 4 välitodistuksen ja vuosiluokilla 5 – 6 oppilaat saavat
välitodistuksen arviointikeskustelun yhteydessä. Yläluokkien oppilaat puolestaan
saavat välitodistuksen ennen joululomaa.
Arviointikeskustelujen ajankohta on hyväksytyssä opetussuunnitelmassa määritelty
tammikuulle.
Arviointityöryhmä esittää, että arviointikeskustelujen järjestämiseen varataan
enemmän aikaa ja keskustelujen ajankohta olisi joulukuusta helmikuun loppuun ja
erityisen tuen oppilailla tarvittaessa maaliskuun loppuun. Lisäksi arviointityöryhmä
esittää, että myös 5. - 6. luokkien oppilaat saavat välitodistuksen ennen joululomaa
samaan aikaan 7. - 9. luokkalaisten kanssa.

Väliarviointitodistus vuosiluokilla 1 – 4 vuodesta 2020 alkaen
Arviointityöryhmä esittää, että vuoden 2020 alusta myös 1. – 4. luokkien oppilaille
annetaan samaan aikaan muiden oppilaiden kanssa väliarviointitodistus, jossa
käytetään samaa todistuspohjaa kuin lukuvuositodistuksessa. Tällöin vahvuudet ja
kehittämiskohteet –lomake jää pois.
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Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää, että

perusopetuksen opetussuunnitelmaa muutetaan seuraavasti syksystä 2019
alkaen
arviointikeskustelujen ajankohta on joulukuusta helmikuun loppuun ja
erityisen tuen oppilailla tarvittaessa maaliskuun loppuun
aiemman tammikuun sijaan
5. - 6. luokkien oppilaat saavat välitodistuksen ennen joululomaa samaan
aikaan 7. - 9. luokkalaisten kanssa, aiemmin välitodistus on annettu
arviointikeskustelujen yhteydessä tammikuussa
että lukuvuoden 2020-2021 alusta
1. – 4. luokkien oppilaille annetaan samaan aikaan muiden oppilaiden
kanssa väliarviointitodistus, jossa käytetään samaa todistuspohjaa kuin
lukuvuositodistuksessa. Tällöin aiemmin todistuksen korvannut vahvuudet
ja kehittämiskohteet –lomake jää pois.

Päätös
Hyväksyttiin
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§ 59
JYK, hankkeen etenemismalli ja päätöksenteon aikataulu/OPKA
JARDno-2019-3180
Valmistelija / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 JYK_OPKA_HYVO_LTK

Tausta ja tarve
JYK Urheilukadun koulurakennus on elinkaarensa päässä. Rakennuksen
yhteiskäyttötiloille on Keskiuudenmaan ympäristökeskus (Terveysvalvonta) antanut
käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun asti.
JYK Urheilukadun pidemmällä aikavälillä korvaava uusi rakennus on valmisteltu
kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa linjattujen periaatteiden mukaisesti
yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskoulun koko on arvioitu mm. oppilasmäärien ja
tilatehokkuuden näkökulmista. Valmistelussa päädyttiin marraskuussa 2018 siihen,
että optimaalisin koulun koko on laajuudeltaan 4 sarjainen yhtenäiskoulu ja lisäksi
varataan erityiselle tuelle 5 ryhmän tilat. Koulussa tulisi olemaan noin 900 - 950
oppilasta. Alkuvuosina yläkoulun osuus on pienempi, mutta vuosikymmen puolivälin
jälkeen sen osuus kasvaa ja vastaavasti alakoulun osuus pienenee. Koulun tilat
suunnitellaan siten, että sinne on mahdollista sijoitta vuosikymmenen loppupuolella
kuusi yläkoulusarjaa ja kolme alakoulusarjaa sekä lisäksi kolme esiopetusryhmää.
Tämän lisäksi Juholan koulun oppilaat mahdollisesti siirtyvät myöhemmin uuteen
koulurakennukseen.
JYK Urheilukadun välittömässä läheisyydessä sijaitsee Keskustan päiväkoti. Keskustan
päiväkoti on saavuttamassa elinkaarensa pään. Hankevalmistelun aikana Keskustan
päiväkotia on tarkasteltu ja on käynyt ilmi, että sitä ei kannata peruskorjata vaan
korvaavat tilat kannattaa toteuttaa uuden koulun yhteyteen kuudelle
päiväkotiryhmälle.
Rakennettavasta koulusta halutaan tehdä mahdollisimman monikäyttöinen.
Tavoitteena on, että myös opistot toimisivat jatkossa uudessa JYK -
koulukampuksessa. Hankevalmistelun aikana on tunnistettu tarve kaupunkitasolla
erityisesti liikuntapaikoille. Tästä syystä esitetään liikuntasalin toteuttamista hieman
isompana kuin yhtenäiskoulun vähimmäisvaatimukset asettavat ja esitetään salin
toteutusta kilpatasoisena.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen vuosien 2019 -2023 talousarvioon
joulukuussa 2018 (§ 104 Järvenpään kaupungin talousarvio 2019).
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Hankkeen hyväksymisen jälkeen tapahtuneet keskeiset muutokset
1. Hankkeen pyrittiin toteuttamaan uudisrakennuksena elinkaariallianssina.
Hankinta päätettiin keskeyttää tilaajan budjetin ylittävän tarjouksen takia (§ 115
JYK yhtenäiskoulun investointihanke, hankinnan keskeyttäminen)
2. Juholan yksikön noin 100 oppilasta siirtyvät uuteen koulurakennukseen heti
rakennuksen valmistuessa. Aikaisemmassa hankevalmistelussa Juholan koulun
oppilaiden siirtyminen uudisrakennuksen tiloihin oli suunniteltu tapahtuvan
mahdollisesti 2020-luvun puolivälin jälkeen eli hankkeen laajuutta on tästä
syystä kasvatettu.
3. Osan perusopetustoiminnan siirtämisestä Kansakoulunkadun
koulurakennukseen on päädytty esittämään osana hanketta, sillä nykyinen tontti
on osoittanut osin ahtaaksi koko kapasiteettia palvelevalle uudisrakennukselle.
Lisäksi tämä ratkaisee Kansakoulunkadun tulevan käytön, sillä kohde on suojeltu
ja sitä ei välttämättä voida purkaa, jos kohteeseen ei löydy muuta käyttöä. Näillä
perusteilla esitetään, että Kansakoulunkatu perusparannetaan osana hanketta.
Raksystems Oy on tutkinut kohteen kuntoa aikaisemmin ja näiden tutkimusten
pohjalta on laadittu nykyiset kustannusarviot. Lisäksi FCG Oy tuottaa
Kansakoulunkadun koulun perusparannuksen korjaustapaehdotuksen
marraskuun 2019 aikana.
4. Useiden tunnistettujen etenemisvaihtoehtojen vuoksi on käynnistetty ns.
konseptikehitysvaihe (elokuu-lokakuu), johon kilpailutettiin arkkitehti.
Konseptikehitysvaiheen tarkoituksena on tuottaa vaihtoehtoja JYK Kampus -
hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi konseptikehitysvaiheessa on huomioitu
elokuussa 2019 valmistuneen ja käyttöönotetun Kinnarin koulun
käyttäjäkokemuksia.
5. Rakennettavan koulun läheisyyteen on valmistunut kevään 2019 aikana uusi
Urheilukentän moduulikoulu noin 500 oppilaalle väistötiloiksi. Tällä hetkellä
koulu hyödyntää osin käytössä olevan JYK Urheilukadun tiloja esimerkiksi
ruokailun ja käsityöopetuksen osalta. Konseptikehitysvaiheen aikana on
varmistunut, että palveluverkkolinjausten mukaisesti moduulikoulu kannattaa
siirtää Mankalaan JYK-hankkeen valmistuttua.
6. Hankkeen ohjausryhmä (Veikko Simunaniemi, Marju Taurula, Kirsi Rinne, Juhana
Hiironen) on esittänyt lopulliseen tarkasteluun kolmea vaihtoehtoa, jotka
tuodaan lautakuntien tietoon ja kohdassa Päätöksenteon aikataulu on ehdotus
hankeen etenemistä päätöksenteossa.
Hanke liittyy Järvenpään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
palveluverkkoon
Uuden JYK:n koko pohjautuu marraskuussa 2018 valmistuneeseen perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen ja joulukuussa 2018 hyväksyttyyn
kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan. Oppilasmäärä on tarkentunut siten, että
yhtenäiskouluun sijoittuu yleisopetukseen 900 oppilasta ja erityisen tuen ryhmiin noin
30 oppilasta sekä vaativimman erityisen tuen opetukseen (Juhola) noin 100 oppilasta
ja esiopetukseen 71 lasta eli yhteensä noin 1100 oppilasta/lasta.
Lisäksi päiväkotiin sijoittuu 4 isojen ryhmää ja kaksi pienten ryhmää eli yhteensä 108
lasta.
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Edellisten lisäksi rakennuksessa järjestetään Järvenpään Opiston ja Keskisen
Uudenmaan Musiikkiopiston opetusta. Ehdotettua kilpatason liikuntasalia käyttää
koulun lisäksi laajasti eri liikunnan toimijat ja -ryhmät.
Hankkeen tavoitteet ja toteutusmuoto
Hankevalmistelun aikana hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:
Uuden oppimisympäristön mukainen laadukas uusi JYK
Alueen kehittäminen koko Järvenpäätä palvelevaksi kokonaisuudeksi
Yhdistää eri toimijoiden (varhaiskasvatus, opetustoimi, opisto, liikuntapalvelut)
tilantarpeet tehokkaasti saman katon alle - Monitoimitalo 24/7
Kampuksen tilojen konseptointi eri käyttäjä ryhmille
Hankevalmistelussa on tunnistettu, että erityisesti seuraavat hyödyt on pyrittävä
realisoimaan hankkeen avulla:
Keskustan koulu- ja päiväkotitoiminnan keskittäminen samalle tontille
Maan vapauttaminen JYK Urheilukadun sekä Keskustan päiväkodin alueen osalta
kiinteistökehitykseen sekä nykyisen JYK Kansakoulunkadun tontin maankäytön
tehostaminen
Tavoitteena koulutoiminnan aloittamiselle uudella JYK Kampuksella on tammikuu
2023.
Johtuen kireästä aikataulusta ja kaupungin kustannuspaineesta, alustavasti
toteutusmuodoksi ehdotetaan projektinjohtourakkaa.
Päätöksenteon aikataulu
Hankkeen ohjausryhmä valitsee 22.10.2019 toteuttavaksi esitettävän
vaihtoehdon InKAJR:lle.
KAUKE 24.10.2019 käsittelee hanketta ja antaa näkemyksen vaihtoehdoista
InKAJR käsittelee 31.10.2019 vaihtoehtoja ja tavoitteena on, että se valitsee
lautakunnille ja kaupunginhallitukselle toteuttavaksi esitetettävän vaihtoehdon.
5.11.2019 OPKA käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle
toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon.
14.11.2019 HYVO käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle
toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon.
Kaupunginhallitus 18.11.2019 käsittelee hanketta ja esittää valtuustolle
toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon
Valtuusto päättää hankkeesta 9.12.2019
Pedagogiikka ja tilaohjelma
Pedagoginen visio on laadittu käyttäjän toimesta keväällä 2018. Pedagogisessa
visiossa korostuu oppimisen ilo, yhteisöllisyys ja osallisuus. Pedagogista visiota on
päivitetty syksyllä 2019.
Opetuksessa korostuu yhteisopettajuus ja tulevaisuuden taitojen kehittäminen (esim.
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, arjen taidot ja vuorovaikutus).
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Hankkeen kokonaislaajuus riippuu valittavasta konseptivaihtoehdosta (kts.
liiteaineisto).
Tilatehokkuus ja tilojen monikäyttöisyys
Syksyn 2018 aikana tutkittiin kohteen käyttöastetta ainoastaan tarkastelun kannalta
relevanteille tiloille, esimerkiksi siivous-, tekniikka-, varasto-, liikenne ja
kiinteistönhuoltotilat on jätetty pois tarkastelusta. Tilatehokkuutta ja tilojen
monikäyttöisyyden tason tutkimista ja kehittämistä jatketaan valitun konseptin
perusteella talven 2019-2020 aikana.
Hankkeen investoinnit ja budjetti
Alustavan tilaohjelman mukaisesti rakennukselle on laskettu kustannusarvio ”
Talonrakennuksen kustannustieto, 2015” menetelmän mukaisesti, mikä on esitelty
tausta-aineistossa.
Syksyllä 2018 alueen yhteydessä peruskorjattavat kadut ja muut yleiset alueet on
arvioitu kustannukseltaan noin 8 miljoonaa euroa.
Samalla Keskustan päiväkodin ja JYK Urheilukadun tontit vapautuvat
kaupunkikehitykseen ja mahdollistavat merkittäviä myynti tuloja kaupungille
kattamaan kustannuksia.
Teoreettiset ylläpitokustannukset pyritään esittämään seuraavaan
päätöksentekoaineiston yhteydessä.
Kaupunkikuva
Konseptivaihtoehdot on esitelty Järvenpään kaupungin kaupunkikuva-arkkitehdille.
Kaupunkikuva-arkkitehti on kommentoinut konseptivaihtoehtoja.
Kaupunkikehityslautakunta piti ehdotetuista vaihtoehdoista parhaana vaihtoehtoa
yksi (V1).

Valmistelu: yhteistyössä Mestaritoiminnan/projektipäällikkö Jani Kervisen kanssa

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Opetus-ja kasvatuslautakunta päättää
1. merkitä konseptikehtitysvaiheen tilanteen tiedoksi.
2. esittää, minkä ohjausryhmän vaihtoehdon pohjalta toteutusta voidaan viedä
eteenpäin.
3. todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan Päätöksenteon
aikataulu mukaisesti.
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Käsittely:
Asiasta käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta
kysyttyään, että opetus- ja kasvatuslautakunta yksimielisesti päätti esittää, että
hanketta viedään eteenpäin ohjausryhmän esittämän VE 1:n ehdotuksen
mukaisesti.

Päätös
Opetus-ja kasvatuslautakunta päätti
1. merkitä konseptikehtitysvaiheen tilanteen tiedoksi
2. esittää yksimielisesti, että hanketta viedään eteenpäin ohjausryhmän esittämän
VE 1:n ehdotuksen mukaisesti
3. todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan Päätöksenteon
aikataulu mukaisesti

Tiedoksi
Mestaritoiminta, Boost Brothers
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§ 60
Lauitakunta- aloite / Jenni Marttinen: Oppimisen tuen uudistuksen seuranta

Lautakunnan jäsen Jenni Marttinen:

"Opetus- ja kasvatuslautakunta on kokouksessaan 5.3.2018 hyväksynyt Oppimisen ja
koulunkäynnin tuen järjestämisen muutokset. Muutosten myötä Järvenpäässä on
siirrytty oppimisen tuen järjestämiseen inkluusion periaatteiden mukaan.
Esitän, että muutoksen vaikutuksia seurataan laatimalla syyslukukauden aikana
kysely niille opettajille ja oppilaille perheineen, joita oppimisen tuen muutos
koskettaa. Kyselyn kautta saisimme arvokasta tietoa oppimisen tuen uudistuksen
vaikutuksista niin opettajan työn näkökulmasta kuin oppilaiden arjen kannaltakin."

Ehdotus

Päätös
Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti lähettää aloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi

Tiedoksi
Palvelualuejohtaja, Opetusjohtaja
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Muutoksenhakukielto
§57, §59, §60
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).
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Oikaisuvaatimus
§58
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu 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 Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
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- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

