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§ 12
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 5.3.2021 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Järvenpää
Opetus- ja kasvatuslautakunta
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22.02.2021

4 (22)

§ 13
Ilmoitusasiat
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Iltakouluasiat
Resurssiviisauden tiekartta ja opetuksen ja kasvatuksen
palvelualueen toteutussuunitelma
vakajohtaja/aluepäällikkö, opetusjohtaja ja kaupunkikehityksen
erikoissuunnittelija esittelevät
Järvenpään kiusaamiseen puuttumisen mallin seuranta ja K-0 tilanne
opetusjohtaja ja oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikkö esittelevät
Ruotsinkielisen opetuksen järjestäminen, opetusjohtaja esittelee
Ilmoitusasiat
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.2.2021/ESAVI/932/06.06.01/2020
(oheismateriaali)
Lukuvuoden 2021-2022 koulutulokas ryhmät/muutokset
Lukion etäopetukseen siirtyminen
Opetus- ja kasvatuslautakunnan ylimääräiset kokoukset 30.3 ja 25.5
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
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Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 18,18.08.2020
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 40,06.10.2020
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 14, 02.03.2021
§ 14
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmien toteumat vuodelta 2020
JARDno-2020-1886
Opetus- ja kasvatuslautakunta, 18.08.2020, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
Hallintopalvelupäällikkö
Liitteet

1 Käyttösuunnitelmien seuranta 1-2020 OPKA
Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle
kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti
kolmannesvuosittain. Covid-19 -viruksen vuoksi käyttösuunnitelmien ensimmäinen
raportti käsitellään vasta elokuun kokouksessa.
Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 30.4.2020 on esitetty liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden
käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. –
30.4.2020.
Käsittely
Tämä asia käsiteltiin § 14 jälkeen.
Talouspäällikkö Topi Luostarinen selosti asiaa lyhyesti.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 06.10.2020, § 40
Valmistelijat / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
Hallintopalvelupäällikkö

Järvenpää
Opetus- ja kasvatuslautakunta

Liitteet

Kokouskutsu
22.02.2021
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1 KS-seuranta 2-2020 OPEKAS 6.10.2020
Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle
kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti
kolmannesvuosittain.
Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 31.8.2020 on esitetty liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden
käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. –
31.8.2020.
Käsittely
vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä, opetusjohtaja Arja Korhonen ja talouspäällikkö
Topi Luostarinen esittelivät asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 02.03.2021, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
Hallintopalvelupäällikkö
Liitteet

1 Käyttösuunnitelmien seuranta 2020
Valmistelijat Mirja-Liisa Autere ja Topi Luostarinen
Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle
kaupunginvaltuustolle laadittavan talousarvion raportointiaikojen mukaisesti
kolmannesvuosittain.
Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta vuodelta 2020 on esitetty liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja

Järvenpää
Opetus- ja kasvatuslautakunta
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Opetus- ja kasvatusautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden
käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat vuodelta 2020.

Tiedoksi
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue/asiakkuusjohtajat
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§ 15
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakertomus 2020
JARDno-2021-415
Valmistelijat / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
Hallintopalvelupäällikkö
Liitteet

1 Toimintakertomus 2020 OPKALTK 2.3.2021
2 opka_koronanvaikutukset_liite
3 liikkumavaratoimenpiteet_TP2020
4 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta OPKA
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
5 Valitukset ja riita-asiat OPKA
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
Valmistelijat Mirja-Liisa Autere ja Topi Luostarinen
Palvelualueet raportoivat palvelualueen kokonaisuuden talousarvion toiminnallisten
tavoitteiden ja niiden mittareiden toteutumisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti.
Toiminnasta ja tavoitteiden sekä määrärahojen käytöstä annetaan toimintakertomus,
joka liitetään osaksi kaupungin vuoden 2020 toimintakertomusta, jonka
kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy.
Toimintakertomus koostuu kahdesta osasta, olennaisista tapahtumista ja
kokonaistalouden kehityksestä sekä talousarvion toteutumisvertailusta.
Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat
taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toimintakertomuksessa
esitetään tiedot myös olennaisista toimintaan vaikuttavista muutoksista ja
tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio todennäköisestä
tulevasta kehityksestä erityisesti talouden näkökulmasta. Arvioiden tulee tuoda esiin
sellaiset seikat, jotka poikkeavat aikaisemmasta kehityssuunnasta ja ovat
tulevaisuuden toiminnan suunnittelun kannalta merkittäviä.
Tilinpäätös vuodelta 2020 ei ole vielä valmistunut, joten toimintakertomuksen
määräraha euroihin saattaa tulla lautakuntakäsittelyn jälkeen muutoksia. Muutokset
eivät kuitenkaan olennaisesti muuta opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen
toimintakatetta.Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden 2020 talousarviota
muutettiin vuoden aikana 3 kertaa: KJ 22.6.2020 § 15, KV 7.9.2020 § 52 ja KV 14.2.2020
§ 85. Kaupunginvaltuuston päätösten muutokset pääosin koskivat
lisäsopeutustarvetta, koronaviruksesta johtuvia määrärahamuutoksia sekä
niiden jaksottamista eri vuosien välillä ja kaupunginjohtajan päätös ICT-toimintojen
määrärahasiirtoa.
Alustavan tilinpäätöksen mukaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen
toimintakate oli -71.814.000 euroa, joka oli muutettua toimintakatetta 549.000 euroa
parempi, toteumaprosentin ollessa 99,2 %.
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Toimintakertomukseen liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnista on
esitetty selonteko, palvelualueen keskeisimpien riskien dokumentilomake esitellään
kokouksessa. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.
Liikkumavaratoimenpiteet sekä keskeneräiset valitukset ja riita-asiat on esitetty
liitteissä.

Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuskunta päättää esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginvaltuusto päättää:
1. hyväksyä opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden
2020 toimintakertomuksen liitteiden mukaisena.
2. valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset
toimintakertomukseen.
Lisäksi opetus- ja kasvatuslautakunta antaa kaupungin talouspalveluille
oheismateriaalin mukaisen arviointinsa palvelualueen sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan toteutumisesta sekä alueiden keskeisempien riskien
dokumentointien, toimenpiteiden vaikutuksesta riskin todennäköisyyteen tai
merkitykseen vuoden 2020 lopun mukaisesti.

Tiedoksi
Talouspalvelut

Järvenpää
Opetus- ja kasvatuslautakunta

Kokouskutsu
22.02.2021
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Kaupunginvaltuusto, § 31,12.06.2017
Kaupunginhallitus, § 21,19.06.2017
Kaupunginhallitus, § 42,26.06.2017
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 16, 02.03.2021
§ 16
Valtuustoaloite 8/17 / Riikka Juuma ja 32 valtuutettua : Terveet koulut ja päiväkodit -
ohjelma
JARDno-2017-781
Kaupunginvaltuusto, 12.06.2017, § 31
Riikka Juuma esitti 32 valtuutetun kannattamana valtuustoaloitteen "Terveet koulut ja
päiväkodit-ohjelman" käynnistämisestä Järvenpään kaupungissa.

Ehdotus
Valtuusto merkitsi valtuustostoaloitteen tiedoksi ja lähetti kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 19.06.2017, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Petja Harakka
Valtuustoaloite 8/2017.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Kukkonen
Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi.
Päätös
Poistettiin yksimielisesti listalta

Kaupunginhallitus, 26.06.2017, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Petja Harakka
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Kukkonen
Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi.
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Päätös
Hyväksyttiin.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 02.03.2021, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Arja Korhonen
arja.korhonen@jarvenpaa.fi
opetusjohtaja
Liitteet

1 Valtuustoaloite 8/2017 Terveet koulut ja päiväkodit (ei verkkoon, sis. allekirjotukset)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite 8/2017 Terveet koulut ja päiväkodit
Riikka Juuma ja 32 valtuuutettua on jättänyt 12.6.2017 § 31 valtuustoaloitteen: Terveet
koulut ja päiväkodit ohjelma.
Aloitteessa todetaan, että kaupungin on pystyttävä takaamaan lapsille ja nuorille
terveet oppimisympäristöt ja sisäilmaongelmiin on puututtava nopeasti. Aloitteessa
on ehdotettu, että Järvenpäässä aloitetaan Terveet koulut ja päiväkodit ohjelma.
Järvenpään kaupungin strategiassa on, että Järvenpään kaupungin toimitilat ovat
täysin sisäilmaongelmattomia vuoteen 2026 mennessä. Tilat ovat erittäin
muuntojoustavia ja tehokkaassa käytössä. Tilaprosessilla on selkeä omistajuus ja eri
osapuolten (käyttäjä, huolto, rakennuttaja) välinen työnjako on selkeä. Tämä aloite
tulee huomioiduksi strategian kautta sekä mitatuksi strategiamittareiden kautta.
Lisäksi Järvenpäässä on käytössä sisäympäristöongelmien ratkaisumalli, joka tukee
osaltaan tilojen terveellisyyttä.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
1. antaa yllä olevan vastauksen Terveet koulut ja päiväkodit ohjelma -
valtuustoaloitteeseen.
2. todeta, että aloitteessa nostetut asiat tulee huomioiduksi strategian kautta.
3. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Tiedoksi
KH/KV

Järvenpää
Opetus- ja kasvatuslautakunta

Kokouskutsu
22.02.2021
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§ 17
Lautakunta-aloite / B1-ruotsin tuntimäärän lisäämiseksi yläkoulussa
JARDno-2019-68
Valmistelijat / lisätiedot:
Arja Korhonen
arja.korhonen@jarvenpaa.fi
opetusjohtaja
Liitteet

1 Lautakunta-aloite/B1 -ruotsin kielen tuntimäärän lisääminen yläkoulussa
Verkkojulkisuus rajoitettu
Hanna Graeffe on 6.11.2018 § 54 jättänyt lasten ja nuorten lautakunnassa aloitteen B1-
ruotsin tuntimäärän lisäämiseksi yläkoulussa.
Aloitteessa ehdotetaan, että myös Järvenpää seuraa mm. Helsingin ja Espoon mallia ja
lisäisi Bl-ruotsin opetusta yläkoulussa kahdella vuosiviikkotunnilla 1.8.2019 alkaen,
niin että ruotsia olisi 6. luokalla 2vvt, 7. luokalla 2 vvt, 8. luokalla 2 vvt ja 9. luokalla
2vvt, yhteensä kahdeksan vuosiviikkotuntia.
Ehdotuksen mukainen lisäys tulisi kustantamaan yhdelle koko ikäluokalle 74000 euroa
/vuosi. Aloite on ollut keskustelussa Opetus- ja kasvatuslautakunnassa kieliohjelmien
sekä talousarvion 2020 valmistelujen yhteydessä. Talouden tiukentumisen myötä on
jouduttu poistamaan kaksi (2) vuosiviikkotuntia valinnaisiin kohdistettuja yli tuntijaon
ylittäviä tunteja, joten myöskään ruotsin kielen lisääminen tässä taloustilanteessa ei
ole mahdollista.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää
1. antaa yllä olevan selostuksen vastauksenaan aloitteeseen B1-ruotsin
tuntimäärän lisäämiseksi yläkoulussa.
2. todeta, ettei B1 ruotsin kielen lisääminen ole tässä taloustilanteessa mahdollista.
3. todeta aloite loppuun käsittelyksi.
Tiedoksi
Asianosaiset

Järvenpää
Opetus- ja kasvatuslautakunta

Kokouskutsu
22.02.2021

13 (22)

§ 18
Lautakunta-aloite / Jenni Marttinen: Oppimisen tuen uudistuksen seuranta
JARDno-2019-3418
Valmistelijat / lisätiedot:
Arja Korhonen
arja.korhonen@jarvenpaa.fi
opetusjohtaja
Jenni Marttinen on jättänyt opetus- ja kasvatuslautakunnassa 5.11.2019 § 60
Lautakunta-aloitteen Oppimisen tuen uudistuksen seurannasta:
"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."
Vastaus aloitteeseen:
Lukuvuoden 2018-2019 kevätlukukauden lopussa (5/2019) tehtiin kysely henkilöstölle
oppilaiden liittyen opetuksen järjestämiseen lähikoulussa. Kyselyä hyödynnettiin
lukuvuoden 2019-2020 aikana mm. järjestämällä henkilöstölle täydennyskoulutusta ja
työskentelemällä rehtoreiden, eritysopettajien, luokanopettajien ja koulujen
opiskeluhuollon henkilöstön kanssa kaupunki - ja koulutasolla yhteisopettajuuden ja
joustavien opetusjärjestelyjen kehittämiseksi ja oppimisen tuen järjestämisen
vahvistamiseksi. Kevätlukukaudesta 2020 alkaen on koronatilanne vaikuttanut
opetuksen järjestämiseen ja suunniteltu kysely huoltajille ja oppilaille siirrettiin
toistaiseksi tuonnemmaksi. Lukuvuoden 2020-2021 on keskitytty järjestämään
perusopetusta ja varmistamaan mahdollisimman tavallinen ja turvallinen kouluarki.
Oppimisen tuen näkökulmasta painopisteenä on ollut oppilaiden tuen tarpeen
arvioiminen ja tuen järjestämisen tehostaminen.
12/2020 on käynnistynyt OKM:n valtionavun kautta ohjaama seitsemän kunnan
yhteinen kehittämishanke oppimisen tuen ja inkluusion edistämiseksi. Hankkeen
vetovastuussa on Järvenpää. Hankkeen myötä tullaan tukemaan prosessiohjauksena
rehtoreiden työtä inkluusion edistämiseksi kouluissaan, järjestämään koulutusta
henkilöstölle, osallistamaan henkilöstöä, oppilaita, huoltajia ja yhteistyötahoja.
Oppimisen tuen ja inkluusion vaikutuksia seurataan ja arvioidaan jatkuvasti
yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa.

Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää

Järvenpää
Opetus- ja kasvatuslautakunta
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1. antaa yllä olevan vastauksen Oppimisen tuen uudistuksen seurannasta jätettyyn
aloitteeseen
2. että, lautakunnalle tuodaan tiedoksi säännöllisin väliajoin oppimisen tuen
tilanne.
3. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Tiedoksi
Asianosainen

Järvenpää
Opetus- ja kasvatuslautakunta

Kokouskutsu
22.02.2021
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§ 19
Lautakunta-aloite / Jenni Marttinen: Oppilaiden osallistuminen Harjulan koulun
suunnitteluun
JARDno-2020-2434
Valmistelijat / lisätiedot:
Arja Korhonen
arja.korhonen@jarvenpaa.fi
opetusjohtaja
Liitteet

1 Aloite 22.9.2020 / Jenni Marttinen
Verkkojulkisuus rajoitettu

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali/Iltakoulu OPKA 020221/Osallisuus Harjulassa
Jenni Marttinen on jättänyt opetus- ja kasvatuslautakunnan kokouksessa 22.9.2020 §
35 aloitteen oppilaiden osallistumisesta Harjulan koulun suunnitteluun.
Harjulan koulun oppilaat, huoltajat ja henkilöstö ovat mukana säännöllisesti koulun
suunnittelussa. Koulun viestintä- ja osallistamissuunnitelma esitelty opetus- ja
kasvatuslautakunnassa 2.2.2021. Lautakunnalle esitelty Harjulan koulun osallisuuden
esittelyaineisto on oheismateriaalina.

Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää
1. antaa yllä olevan selostuksen vastauksenaan aloitteeseen; Oppilaiden
osaalistumisesta Harjulan koulun suunnitteluun.
2. todeta, että koulun oppilaat, huoltajat ja henkilöstö ovat säännöllisesti
suunnittelussa mukana.
3. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Tiedoksi
Asianosaiset

Järvenpää
Opetus- ja kasvatuslautakunta
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Kaupunginhallitus, § 331,16.12.2019
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 20, 02.03.2021
§ 20
Valtuustoaloite / Lisää lukutaitoa!
JARDno-2019-3239
Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 331
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaana Immonen
Liitteet

1 Valtuustoaloite / Lisää lukutaitoa!
Aikaisempi käsittely kaupunginvaltuusto 21.10.2019 § 76
Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Järvenpään kaupunki lähtisi edistämään
lasten ja nuorten lukutaitoa teatterin ja draaman keinoin. Suomalaisten lukutaito on
rapistumassa. Lukutaito on yksi avaintekijä syrjäytymisen ehkäisyssä. Se on myös
elinikäisen oppimisen perusta. Vankka pohja lukutaidolle luodaan lapsena. Lukutaito
on taito, joka kehittyy ja jota tulee kehittää koko elämän ajan. Lukutaidon
kehittämisessä on tärkeää löytää lapsia ja nuoria kiinnostavia tekstejä ja tekstityyppejä
sekä laajentaa käsitystä lukemisesta. Sanat haltuun -hankkeessa (https://sanathaltuun
fi/) lukutaitoa lähestyttiin rap-musiikin keinoin. Hankkeen työpajojen vaikutuksia
tutkittaessa puolet nuorista koki oppineensa uutta, 30 prosenttia kiinnostui
uudenlaisista teksteistä, ja yli 20 prosenttia muutti suhtautumistaan lukemiseen.
Kiinnostus kirjoihin ja lukemiseen ei synny itsestään, vaan se vaatii uudenlaisia
menetelmiä. Kirjastojen kirjavinkkaukset voisi toteuttaa draaman keinoin tai
ilmiöpohjaisesti yhdessä tehden. Tätä työtä voitaisiin tehdä yhteistyössä paikallisten
taiteen ammattilaisten, kulttuurijärjestöjen tai -yritysten ja naapurikuntien kanssa.
Voimme hyödyntää myös esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjaston kokemuksia sekä
lasten ja nuorten että jatkossa myös aikuisten kirjavinkkauksista teatterin ja draaman
keinoin. Hankkeen kummeiksi voidaan pyytää oman alueen kirjailijoita. Kokoomuksen
valtuustoryhmä esittää, että kunnassa aloitetaan lukutaidon vahvistaminen teatterin
ja draaman keinoin.

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tiedoksi ja lähettää opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueelle valmisteltavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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Opetus- ja kasvatuslautakunta, 02.03.2021, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Arja Korhonen
arja.korhonen@jarvenpaa.fi
opetusjohtaja
Liitteet

1 Valtuustoaloite / Lisää lukutaitoa! (ei verkkoon, sis. allekirjoitukset)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite / Lisää lukutaitoa!
Kokoomuksen vaaltuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen Lisää lukutaitoa!, jossa
esitetään, että Järvenpään kaupunki lähtisi edistämään lasten ja nuorten lukutaitoa
teatterin ja draaman keinoin. Kaupunginhallitus on lähettänyt aloitteen Opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueelle valmisteluun.
Valtuustoaloite Lisää lukutaitoa! on erittäin tärkeä ja ajankohtainen, kuten
perusteluistakin näemme. Varsinkin kouluissa lukemattomuus sekä luku- ja
kirjoitustaidon heikkeneminen ovat aiheuttaneet huolta jo useita vuosia. Opettajat
ovat kukin tahoillaan ja yhteistyöllä kirjaston kanssa yrittäneet vaikuttaa asiaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti lokakuussa haettavaksi valtion erityisavustusta
varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa lukemisen kulttuuria ja
lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteiseen vuosille 2020 - 2022. Järvenpään kaupunki haki
ja hakumme nimeltään Lukemaan! hyväksyttiin (OKM/257/520/2019) ja OKM myönsi
projektille 55 000 €. Yhteistyökumppanina on Järvenpään kirjasto.
Hankkeen tavoite on sama kuin valtuustoaloitteen. Toiminta sisältää samoja aineksia
kuin valtuustoaloitteessa esitetään, sillä kouluihin ja päiväkoteihin on tarkoitus luoda
tarinankerronnalle houkutteleva ja inspiroiva tila, missä tarinat alkavat elää mm.
vuorovaikutteisen lukemisen avulla. Todennäköisesti teatteri ja draama tulevat
olemaan jollain tavalla mukana, muttei ehkä niin määrätietoisesti ja tavoitteellisesti
kuin valtuustoaloitteessa toivotaan. Kulttuuripolkuun on vuonna 2020 lisätty
neljäsluokkalaisten teatteripajat, jotka toteutetaan yhteistyössä Järvenpään teatterin
kanssa. Teatteripajan tarkoitus on avata teatteria ilmaisutaiteen ja kirjallisuuden
muotona ja ennen kaikkea hauskana yhdessä tekemisen ja leikkimisen tapana.
Lukemaan! hankkeessa kirjastovierailut ovat osa kokonaisuutta. Lapsia ja huoltajia
osallistamalla etsitään keinoja, joilla lasten ja kotona olevien muiden perheenjäsenten
lukuintoa voidaan tukea ja vahvistaa. Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja
esi- ja alkuopetuksen kanssa. Joka vuosi esikoululaiset kutsutaan kirjastolle ohjatulle
erityisvierailulle, johon sisältyy monenlaista sisältöä. Kirjaston ihminen vierailee
keväisin kaikilla ykkösluokilla esittelemässä kirjoja ja mainostamassa kirjastoa. Kaikki
kakkosluokat vierailevat kirjastolla osana kulttuuripolkua. Alle esikouluikäisille pk-
ryhmille tarjotaan (valitettavasti kysyntään nähden liian vähän) satutunteja. Kirjasto
järjestää vuoden aikana useita nukketeatteriesityksiä, joihin pääsee osallistumaan
monia satoja päiväkoti-ikäisiä lapsia. Lisäksi kirjastossa kerätään aina kaikille
halukkaille koulu- ja päiväkotiryhmille aineistopaketteja heidän toiveidensa mukaisesti.
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Opetuksen ja kirjaston resurssit yhdistettynä hankkeeseen riittävät yllä kuvattuun
toimintaan. Mikäli toimintaa halutaan laajentaa ja ottaa mukaan kirjavinkkauksia
teatterin ja draaman keinoin, se onnistuisi lisäresurssin turvin. Hienoa olisikin
laajentaa OKM:n hankkeen toimintaa kirjavinkkauksilla - se varmasti toisi lisää
lukuintoa! Ajankohta on kuitenkin hieman haastava mm. taloudellisista syistä.
Toivottavasti voimme palata aloitteeseen esimerkiksi OKM:n hankkeen jatkona tai
myöhempinä vuosina esimerkiksi jonkin toisen hankkeen voimin.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
1. hyväksyä edellä annetun selvityksen vastauksenaan Kokoomuksen
valtuustoryhmän Lisää lukutaitoa! -aloitteeseen
2. todeta, että kaupungin kulttuuripolku olemassa olevana rakenteena sekä OKM:n
rahoittama Lukemaan! -hanke tavoittelevat samaa lopputulosta kuin Lisää lukutaitoa! -
aloite.
3. todeta aloite loppuun käsitellyksi.
Tiedoksi
KH/KV
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Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 13,05.03.2019
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 21, 02.03.2021
§ 21
Kuntalaisaloite / Päivähoito-oikeuksien rajaus sekä ryhmäkokojen suurentaminen
kumottava Järvenpäässä
JARDno-2018-916
Opetus- ja kasvatuslautakunta, 05.03.2019, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Mäkelä
mikko.makela@jarvenpaa.fi
vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja

Kuntalaisaloitteessa, kirjattu 1.3.2018, esitetään, että Järvenpäässä tulee päivähoito-
oikeuden rajaus ottaa uudestaan käsittelyyn ja kumottava. Lasten ja nuorten
lautakunta on kokouksessaan 9.3.2016 käsitellyt subjektiivisen päivähoidon rajausta ja
ryhmäkokoa ja päätynyt siihen, että jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus 20
tunnin laajuiseen varhaiskasvatukseen. Samalla on päätetty, että ryhmäkoko säilyy
entisellään pois lukien koulujen yhteydessä olevat esiopetusryhmät. Uusien
päiväkotien kohdalla arvioidaan tilojen riittävyys erikseen.
Aloitteessa esitetään, että Järvenpään varhaiskasvatuksessa kaikilla lapsilla olisi oikeus
20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen ilman erillistä harkintaa. Aloitteessa
esitetään myös, että yli kolmevuotiaiden lasten ryhmien henkilöstömitoituksessa
käytettäisiin ennen 1.8.2016 varhaiskasvatuslain muutosta käytössä ollutta
suhdelukua, jonka mukaan jokaista hoito- ja kasvatushenkilöä kohtaan voi olla
enintään seitsemän lasta.

Vastineena aloitteeseen palvelualue esittää seuraavaa:

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 12 §:n mukaan varhaiskasvatusta on järjestettävä
kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työttömyysturvalaissa (1290
/2002) tarkoitetulla tavalla työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat
yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Lisäksi lapselle on järjestettävä
varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen
tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista.
Varhaiskasvatuslain 19 §:n mukaan kunnan on tarjottava 12 §:n 1 momentissa
tarkoitetun varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevalle lapselle mahdollisuus osallistua
lapsen vanhemman tai muun huoltajan päätöksen mukaisesti joko päivittäin
järjestettävään tai osaviikkoiseen varhaiskasvatukseen.
Joissain kunnissa on päätetty, että kaikilla lapsilla on oikeus 20 tuntia laajempaan
varhaiskasvatukseen ilman erillistä päätöstä, mutta Järvenpään varhaiskasvatuksessa
laajemman varhaiskasvatusoikeuden on saanut vanhempien opiskelun tai työn lisäksi
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silloin, jos se on ollut lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia
tarpeen. 31.8.2018 tilanteessa Järvenpään varhaiskasvatuksessa oli yksityinen
palvelusetelillä tuotettu varhaiskasvatus sekä ostopalveluvarhaiskasvatus mukaan
lukien yhteensä 2 329 lasta, joista enintään 20 h viikossa varhaiskasvatuksessa olevia
oli 202 lasta.
Koska laajempi varhaiskasvatusoikeus on nykyiselläänkin mahdollinen lapsen edun
toteutumisen turvaamiseksi, ei nykytilanteeseen ole perusteltua tehdä muutoksia.
Henkilöstömitoituksen osalta Järvenpäässä on lähdetty siitä, että vanhoissa tiloissa
käytetään edelleen vanhan lain mukaista 1/7 mitoitusta. Uusissa
päiväkotirakennuksissa on kuitenkin suunnittelussa pystytty huomioimaan
suurempien ryhmien tilantarve ja näissä on tapauskohtaisesti ollut käytössä 1/8
henkilöstömitoitus. Lisäksi uuden varhaiskasvatuslain mukaista 1/8 mitoitusta on
käytetty koulun tiloissa toimivissa esiopetusryhmissä.
Saatujen kokemusten perusteella ei ole syytä palata kategorisesti vanhaan
mitoitukseen, mikäli käytössä olevat tilat mahdollistavat uuden mitoituksen mukaan
toimimisen.
Päivähoito-oikeuden rajaamisesta on annettu jo vuoden 2017 arviointikertomuksen
vastineessa selvitys.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää
hyväksyä edellä olevan palvelualueen vastineen vastauksena
kuntalaisaloitteeseen
todeta aloitteen loppuun käsitellyksi
Käsittely:
Ari Alapartanen esitti Olli Kamusen kannattamana, että opetus- ja
kasvatuslautakunta päättää
hylätä edellä olevan palvelualueen vastineen vastauksena
kuntalaisaloitteeseen ja hyväksyä aloitteen sen sisällön mukaisesti
todeta aloitteen loppuun käsitellyksi
Käsittelyn aikana käsittelyssä käydyn keskustelun perusteella esittelijä muutti
pohjaehdotuksensa seuraavaksi:
Ehdotus:
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää, että

Järvenpää
Opetus- ja kasvatuslautakunta

Kokouskutsu
22.02.2021

21 (22)

huoltajille tehdään kevään aikana kysely varhaiskasvatuspalvelujen käytöstä ja
varhaiskasvatusoikeuden laajuuden vaikutuksesta palveluihin
päivitetään kyselyn tulosten perustella varhaiskasvatusoikeuden laajuuden
muutosten talousvaikutukset
aloite tuodaan uudelleen lautakunnan käsittelyyn
Esittelijän tehtyä alkuperäisestä esityksestä poikkeavan uuden ehdotuksen
puheenjohtaja totesi, että lautakunnan käsittelyn pohjana on esittelijän edellä
käsittelystä kirjattu muutettu pohjaehdotus.

Muutetun pohjaehdotuksen käsittely:

Käydyn keskustelun aikana Olli Kamunen ilmoitti esittelijän uuden ehdotuksen
perusteella, että vetää pois kannatuksensa Ari Alapartasen tekemästä
ehdotuksesta.
Puheenjohtajan kysyttyä Ari Alapartaselta, onko hänen aiemmin tekemänsä
muutosesitys voimassa niin Alapartanen vastasi, että esitys on voimassa.
Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi
- että esittelijän käsittelyn aikana tekemä muutettu pohjaehdotus tuli
lautakunnan päätökseksi
- Ari Alapartasen hylkäysesitys raukesi kannatuksen puuttuessa.

Päätös
Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti, että
huoltajille tehdään kevään aikana kysely varhaiskasvatuspalvelujen käytöstä ja
varhaiskasvatusoikeuden laajuuden vaikutuksesta palveluihin
päivitetään kyselyn tulosten perustella varhaiskasvatusoikeuden laajuuden
muutosten talousvaikutukset
aloite tuodaan uudelleen lautakunnan käsittelyyn

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 02.03.2021, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna-Leena Holmström
hanna-leena.holmstrom@jarvenpaa.fi
aluepäällikkö
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1 Kuntalaisaloite / Päivähoito-oikeuksien rajaus sekä ryhmäkokojen suurentaminen
kumottava Järvenpäässä (ei verkkoon, sis. hlötietoja)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali
1 Kuntalaisaloite / Päivähoito-oikeuksien rajaus sekä ryhmäkokojen suurentaminen
kumottava Järvenpäässä (allekirjoitukset poistettu).pdf
Opetus- ja kasvatuslautakunta on käsitellyt aloitetta 5.3.2019 § 13, ja palauttanut asian
valmisteluun.
Vanhemmille tehtiin kevään 2019 aikana kysely, jonka tuloksia sekä
kustannusvaikutuksia on esitelty ilmoitusasiana opetus- ja kasvatuslautakunnassa
7.5.2019 § 22.
Varhaiskasvatuslain muutos 1.8.2020 alkaen palautti rajaamattoman
varhaiskasvatuksen kaikille lapsille sekä varhaiskasvatuksen mitoitukseen 1:7
suhdeluvun. Varhaiskasvatusta on 1.8.2020 alkaen toteutettu kuntalaisaloitteen
mukaisesti lakimuutoksesta johtuen.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää
1. hyväksyä edellä olevan palvelualueen vastineen vastauksena
kuntalaisaloitteeseen
2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Tiedoksi
Asianosaiset

