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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 5.2.2021 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpää
Opetus- ja kasvatuslautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021

4 (32)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§2
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Oheismateriaali
1 Iltakoulu Opka 020221/Harjulan kampus-pedagoginen suunnitelma
2 Iltakoulu OPKA 020221/Osallisuus Harjulassa
3 Iltakoulu Opka 020221/Oinaskadun pedagoginen suunnitelma
4 Oheismateriaali OPKA 020221/ Perusopetusryhmien perustaminen 1.lk lv 2021-22
5 Oheismateriaali OPKA 020221/7.luokkien oppilaaksiotto lv 2021-22
6 Oheismateriaali OPKA 020221/Päätös turvallisuusohjeesta poikkeamisesta
ennakkoäänestyksen vuoksi
Iltakouluasiat
1. Harjulan kampuksen osallisuus ja viestintäsuunnitelma sekä pedagoginen
suunnitelma ja hankekatsaus
Asiaa esittelevät: Jan Mikkonen, Jani Kervinen
Aineisto toimitetaan myöhemmin
2. Oinaskadun hanketilanne sekä pedagoginen suunnitelma
Asiaa esittelevät: Jan Mikkonen, Jani Kervinen
Aineisto toimitetaan myöhemmin
Ilmoitusasiat
Nuorisovaltuusto 20.1.2021 § 8; Opetus- ja kasvatuslautakuntaan toimikaudeksi
2021-2022 on valittu Venla Lehtosalo ja Sini Savolainen. Heidän
varaedustajikseen Julia Pesonen ja Juho Kosunen
Koulutulokkaiden ryhmien muodostuminen (oheismateriaali)
7.luokille siirtymisen koulukohtaiset enimmäismäärät (oheismateriaali)
Ennakkoäänestykseen liittyvät koulujen turvallisuusohjeet (oheismateriaali)
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Käsittely
Jani Kervinen, Mestaritoiminta Oy, ja tilasuunnittelun pedagoginen kehittämispäällikkö
Jan Mikkonen esittelivät iltakouluasioita.
Katja Repo saapui klo 17.15.
Johanna Santanen saapui klo 17.50.
Opetusjohtaja Arja Korhonen esitteli ilmoitusasioita.
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Sini Savolainen poistui klo 18.34.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§3
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmat 2021
JARDno-2021-188
Valmistelija / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
Hallintopalvelupäällikkö
Liitteet

1 Käyttösuunnitelmat 2021 OPKALTK 2.2.2021
Valmistelijat: Topi Luostarinen ja Mirja-Liisa Autere

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2020 § 73 taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 ja
talousarviosta vuodelle 2021, jossa Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen vuoden
2021 toimintakate on -71.541.105 euroa ja vuosien 2021-2023 yhteenlaskettu
toimintakate -216.933.302 euroa. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia
toimintakatteen osalta.
Talousarvion mukaan lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason
käyttösuunnitelmista vuodelle 2021 tammikuun 2021 loppuun
mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut
kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston
antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan
sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin
haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista
palvelukokonaisuuksittain. Käyttösuunnitelmassa sovelletaan samaa rakennetta kuin
talousarviossa.
Käyttösuunnitelmiin sisältyviä eriä on käsitelty alustavasti lautakunnan
antaessa lausuntoaan kaupunginhallitukselle talousarviosta 22.9.2020 § 32 ja
käyttösuunnitelmiin sisältyvät maksut ja taksat on hyväksytty Opetus- ja
kasvatuslautakunnassa 1.12.2019 § 54.
Osana talouden tasapainotusta tullaan viemään läpi konsernin kaikkia hallintotehtäviä
koskeva säästöohjelma. Työnjaon muutosten seurauksena tarvittavista
määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä päättää
kaupunginjohtaja. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osalta muutos koskee
palvelualueiden esikunnassa olevaa talous- ja hallintotyötä tekevää
toimistohenkilöstöä, jotka tullaan siirtämään konsernipalveluiden hallintopalvelut -
yksikköön. Kyseisiin henkilöihin liittyvät määrärahat sisältyvät käyttösuunnitelmassa
esikunnan määrärahoihin, mutta tullaan siirtämään kaupunginjohtajan päätöksen
jälkeen konsernipalveluihin.
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Muutoin Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahat on kohdennettu
aiemmin lautakunnassa käytyjen linjausten perusteella ja laadittu niitä vastaavat
avainaluekohtaiset sekä esikunnan käyttösuunnitelmat, jotka ovat esitelty liitteessä.

Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää
1. hyväksyä Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle
2021 liitteen mukaisesti.
2. valtuuttaa viranhaltijat tekemään esikunnan käyttösuunnitelmaan euroihin
kaupunginjohtajan tekemän päätöksen mukaiset talous- ja
hallintopalveluhenkilöstöä koskevat määrärahamuutokset
Käsittely
Hallintopalvelupäällikkö Topi Luostarinen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Hanna-
Leena Holmström ja opetusjohtaja Arja Korhonen esittelivät asiaa.
Pidettiin kokoustauko klo 19.22-19.35.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Asianosaiset
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§4
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-uudistus 1.8.2021
JARDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna-Leena Holmström
hanna-leena.holmstrom@jarvenpaa.fi
aluepäällikkö
Hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista on hyväksytty
joulukuussa 2020. Asiakasmaksulain (1052/2020) muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.
Maksut alenevat erityisesti pieni- ja keskituloisilta perheiltä sekä niiltä perheiltä, joilla
on varhaiskasvatuksen piirissä useampia lapsia. Uudistuksen tavoitteena on parantaa
työllisyyttä ja lisätä varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena
olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten,
että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia nuorimman lapsen
laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta entisen 50 %:n sijaan.
Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliin tehdään vastaavat muutokset.
Uudistuksen myötä valtakunnallisesti noin 20 000 perhettä siirtyy maksuttoman
varhaiskasvatuksen piiriin. Järvenpäässä uudistuksen on arvioitu vuonna 2021
vähentävän kaupungin tuloja 0,1 M€ ja tulevina vuosina noin 0,5 M€. Arviossa on
otettu huomioon asiakasmaksujen väheneminen ja yhteisöveron lisäkohdistuksesta
saatu kompensaatio. Arvion pohjana on käytetty vuoden 2019 lukuja ja laskelma on
vain suuntaa antava, sillä asiaan vaikuttavat mm. yhteisöverotuottojen kertymä, lasten
määrän kehitys ja asiakkaiden tuloprofiili. Muutoksen tavoitteena on, että työllisyys
parantuisi vuoteen 2024 mennessä, mikä kompensoisi osaltaan tulojen vähentymistä.
Maksuprosentit ja tulorajat 1.8.2021 alkaen:
Perheen koko,
henkilöä

Tuloraja, euroa
/kuukausi

Korkein
maksuprosentti

2

2798

10,70

3

3610

10,70

4

4099

10,70

5

4588

10,70

6

5075

10,70

Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä asiakasmaksulain (1052/2020)
perusteella 1.8.2020 alkaen seuraavaa:
1.
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1. Varhaiskasvatuksen tulorajoja korotetaan 31%.
2. Perheen ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40
prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen
maksusta.
3. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvo päivitetään uusia tulorajoja ja
maksuja vastaavaksi.
4. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje päivitetään uusia tulorajoja ja maksuja
vastaavaksi.
Käsittely
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Hanna-Leena Holmström esitteli asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Varhaiskasvatuksen aluepäälliköt/palvelupäällikkö, palveluohjaus,
varhaiskasvatussihteerit
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Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 50,01.12.2020
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 5, 02.02.2021
§5
Järvenpään kaupungin perusopetuksen oppilaaksi ottamisen periaatteet / päätöksen
1.12.2020 § 50 korjaus
JARDno-2020-2808
Opetus- ja kasvatuslautakunta, 01.12.2020, § 50
Valmistelijat / lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@jarvenpaa.fi
Perusopetuspalvelujen asiantuntija
Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille
perusopetusta. Kunta osoittaa oppilaille lähikoulun, jonne koulumatkat ovat
asutuksen, koulujen sijainti ja liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman
turvallisia ja lyhyitä. (Perusopetuslaki 4 ja 6 §.) Tämä tarkoittaa ensisijaista
oppilaaksiottoa.
Oppilas voi pyrkiä myös muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun, jolloin oppilaaksi
ottamisen periaatteeksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta
tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kunta voi päättää, että sen
järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia.
(Perusopetuslaki 28 ja 32 §.) Näissä tapauksissa puhutaan toissijaisesta
oppilaaksiotosta.
Opetusjohtajan päätöksessä perusopetusryhmistä huomioidaan perusopetusryhmien
tarkoituksenmukainen sijoittelu eri kouluihin sekä koulujen tilat ja käytettävissä olevat
resurssit.
Lasten ja nuorten lautakunta on 9.3.2016 §11 päättänyt Järvenpään kaupungin
perusopetuksen oppilaaksi ottamisen periaatteet.
Ratkaisuvalta oppilaaksiotossa
Oppilaaksioton viranhaltijan päätös- ja ratkaisuvalta on määritelty lautakunnan
hyväksymässä palvelualueen toimivallan siirtämisessä.
Lähikoulun osoittaminen oppilaalle
Järvenpään kaupungin koulut muodostavat yhden oppilaaksiottoalueen.
Pääsääntöisesti lähikoulu osoitetaan oppilaan väestörekisterissä olevan osoitteen
mukaan lähimmästä koulusta. Lähikoulupaikka voidaan osoittaa myös muusta kuin
oppilaan asuinosoitetta lähimpänä olevasta koulusta, opetusryhmien
muodostamiseksi tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
Perusopetusryhmien laskennan perusteluokkakoko on 25 oppilasta. Opetusryhmä on
asetuksen mukaisesti enintään 20 oppilasta silloin, kun ryhmään sijoitetaan
pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas.
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Toimivaltainen viranhaltija voi perustellusta syystä osoittaa koulupaikan myös toisin.
Opetusryhmän laskennallinen enimmäiskoko voidaan ylittää tilanteissa, jossa
oppilaalla on erityisen painava terveydentilaan liittyvä tai muu oppilashuollollinen syy.
Koulu muodostaa opetusryhmiä pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
Lähikoulun osoittaminen oppilaalle
Lähikoulu osoitetaan perusopetuksen oppilaalle kun
Oppilas aloittaa 1. luokalla
Oppilas siirtyy 7. luokalle
Oppilas muuttaa Järvenpäähän
Oppilas muuttaa Järvenpään sisällä
Oppilaan koulussa ei ole seuraavaa luokka-astetta seuraavana lukuvuonna
Oppilas siirtyy joustavaan perusopetukseen (jopo)
Oppilas aloittaa valmistavassa opetuksessa

1.
1.1 Lähikoulun osoittaminen 1.luokalle tuleville oppilaille

Lähikoulun osoittaminen tapahtuu seuraavassa etusijajärjestyksessä:
1.
2. Terveydentila tai muu oppilashuollollinen syy
3. Koulumatka
4. Sisarusperiaate
Terveydentila tai muu oppilashuollollinen syy
Ensin osoitetaan lähikoulu sellaiselle oppilaalle, jolla on terveydentilaan liittyvä tai
muu erityinen syy, joka tulee huomioida koulua osoittaessa. Tässä tarkoitettu syy on
sellainen, jolla on suoranainen vaikutus siihen, millainen koulu oppilaalle soveltuu.
Huoltajan tulee toimittaa lääkärin- tai asiantuntijalausunto ennen lähikoulun
osoittamista.
Muulla erityisellä syyllä tarkoitetaan oppilaan tarvetta sellaiseen erityiseen tukeen tai
erityisopetukseen, jonka järjestämisedellytykset on huomioitava lähikoulua
osoittaessa. Huoltajan tulee toimittaa erityiset syyt osoittava asiakirja ennen
lähikoulun osoittamista.
Koulumatka
Toisena oppilaille osoitetaan lähikoulu siten, että koulumatkasta tulee oppilaan ikä ja
kehitystaso huomioiden mahdollisimman turvallinen ja lyhyt. Lähikouluksi voidaan
osoittaa muukin kuin oppilaan asuinpaikkaa fyysisesti lähinnä oleva koulu.
Sisarusperiaate
Kolmantena osoitetaan nuoremmalle samassa osoitteessa asuvalle sisarukselle sama
lähikoulu, jossa vanhempi sisarus on oppilaana päätöksentekohetkellä, jos huoltaja
niin haluaa ja laskennallisesti opetusryhmissä on tilaa. Sisarusperustetta ei kuitenkaan
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sovelleta, jos huoltaja ei sitä halua tai vanhempi sisarus on päätöksentekohetkellä
kyseisen koulun ylimmällä luokalla, painotetussa opetuksessa, toissijaisena oppilaana,
valmistavan opetuksen ryhmässä tai erityisluokalla.
1.2 Seitsemännelle luokalle siirtyminen
Lähikoulun osoittaminen yläkouluun siirryttäessä tapahtuu kohdan 1.1.
etusijajärjestyksen mukaisesti.
1.3 Lähikoulun osoittaminen Järvenpäähän muuttavalle oppilaalle
Toisesta kunnasta tai ulkomailta Järvenpäähän muuttavalle oppilaalle osoitetaan
lähikoulu, kun muutto on väestörekisterin mukaan tapahtunut.
1.4 Järvenpään sisällä muuttaville oppilaille
Järvenpään sisällä muuttavalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu, kun muutto on
väestörekisterin mukaan tapahtunut. Huoltajan tulee aina ilmoittaa osoitteen
muuttumisesta.
Oppilaalle osoitetaan uusi lähikoulu, jos jokin muu kuin entinen koulu on lähempänä
uutta kotia. Muuttava oppilas saa halutessaan jatkaa koulunkäynti toissijaisena
hakijana vanhassa koulussa lukuvuoden loppuun asti. Huoltajat huolehtivat
koulumatkakustannuksista. Mikäli oppilas haluaa jatkaa edelleen seuraavana
lukuvuonna vanhassa koulussaan, huoltaja voi hakea oppilaalle toissijaista
koulupaikkaa.
Poikkeuksena ne huoltajat, jotka ilmoittavat perheen muutosta ennen seuraavan
lukuvuoden alkua keväällä 1. tai 7. luokalle ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin
oppilaalle osoitetaan lähikoulu uuden osoitteen perusteella, mutta päätös tehdään
ehdollisena. Päätös tulee voimaan vaan siinä tapauksessa, että ilmoitettu osoite on
voimassa 1.8. Mikäli osoite ei näy väestörekisterijärjestelmässä ko. päivänä, oppilaalle
osoitetaan koulupaikka olemassa olevan osoitteen mukaisesti.
1.5 Lähikoulun osoittaminen oppilaille, joiden koulussa ei ole seuraavaa luokka-
astetta seuravana lukuvuonna
Lähikoulun osoittaminen tapahtuu kohdan 1.1. etusijajärjestyksen mukaisesti.
1.6 Lähikoulun osoittaminen erityistä tukea tarvitseville oppilaille
Oppilaiden erityisen tuen opetusjärjestelyistä päätetään oppilaalle tehtävässä
erityisen tuen päätöksessä.
Erityistä tukea annetaan oppilaalle pääsääntöisesti oppilaan lähikoulussa. Lähikoulun
osoittaminen tapahtuu kohdan 1.1. etusijajärjestyksen mukaisesti.
1.7 Joustava perusopetus
Joustavaan perusopetukseen haetaan erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Opetukseen
otetaan enintään 10 oppilasta. Mikäli hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja tai
haastattelut katsotaan muuten tarpeelliseksi, järjestetään yksilöhaastattelut ennen
oppilasvalintaa.
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1.8 Perusopetuksen valmistava opetus
Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille perusopetusikäisille
maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joilla ei ole vielä tarvittavia kielellisiä valmiuksia
perusopetuksessa opiskeluun. Opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan
muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset oppilaat.
Näille oppilaille osoitetaan koulupaikka perusopetukseen valmistavan opetuksen
ryhmästä tai yleisopetuksen ryhmästä, jolloin oppilas osallistuu inklusiiviseen
valmistavaan opetukseen. Valmistavaa opetusta annetaan pääsääntöisesti yhden
lukuvuoden oppimäärän verran.
Perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy lähikouluun.

Painotettu opetus
Painotettua opetusta järjestetään vuosiluokilla 7 – 9. Painotettavat aineet ovat
taideilmaisu, musiikki ja liikunta sekä matemaattis- luonnontieteelliset aineet.
Painotettuun opetukseen haetaan 6. luokalla. Kuhunkin painotettuun opetukseen
otetaan enintään 25 oppilasta. Mikäli hakijoita on alle 20, painotettua opetusta ei
aloiteta. Mikäli hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja tai koulu katsoo
soveltuvuuskokeet muuten tarpeelliseksi, järjestetään soveltuvuuskokeet
oppilasvalintoja varten.
Oppilaspaikat ovat tarkoitettu ensisijaisesti järvenpääläisille oppilaille. Opetukseen
valitulla ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen. Poikkeuksena huomioidaan ne
oppilaat, joille syntyisi koulumatkaetuus myös lähikouluun, eivätkä aiheutuvat
kustannukset ylitä koulumatkakustannuksia ensisijaiseen lähikouluun.
Opetukseen valitun oppilaan nuoremmalla sisaruksella ei ole sisarusperusteeseen
liittyvää oikeutta päästä samaan kouluun.
Painotetun opetuksen oppilaat sijoitetaan opetusryhmiin pedagogisesti
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Varasijalle valitseminen
Jos painotettuun opetukseen on valintakriteerit täyttäviä hakijoita enemmän kuin
oppilaspaikkoja, otetaan valintakriteerin täyttävät hakijat varasijoille valintakriteerien
mukaisessa järjestyksessä.
Jos oppilaspaikkoja vapautuu ennen lukuvuoden alkua, kutsutaan vapautuneelle
oppilaspaikalle varasijalle valittu hakija varasijalistan mukaisessa järjestyksessä.
Oppilaaksiottaminen muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun
Toissijaisesta oppilaaksiotosta puhutaan silloin, kun huoltaja hakee lapselle
oppilaspaikkaa muusta kuin tälle osoitetusta lähikoulusta (perusopetuslaki 28 §).
Toissijaisia hakijoita voidaan ottaa vain, jos koulussa on vapaita oppilaspaikkoja.
Perusopetusryhmän laskennallisen koon ollessa 25 tai enemmän, toissijaista
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oppilaaksiottamista ei tehdä, vaan oppilaalle tehdään kielteinen päätös. Toissijaisten
hakijoiden hakemukset käsitellään erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti.
Toissijainen koulu ei ole perusopetuslain määrittämä lähikoulu eli huoltaja vastaa
mahdollisista koulumatkojen järjestämisestä ja matkakustannuksista. Poikkeuksena
voidaan huomioida ne oppilaat, joille syntyisi myös lähikouluun oikeus
koulumatkaetuuteen, eivätkä aiheutuvat kustannukset ylitä koulumatkakustannuksia
ensisijaiseen lähikouluun.
Oppilaan nuoremmalle sisarukselle ei ole sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta
päästä samaan kouluun.
Toissijaisen haun kautta oppilas otetaan vapaaksi jääneille oppilaspaikoille
seuraavassa etusijajärjestyksessä:
1. Oppilas asuu Järvenpäässä
2. Oppilaalla on asiantuntijan lausunto terveydentilasta tai muusta
oppilashuollollisesta seikasta, joka tulee huomioida koulua osoitettaessa. Syyn
täytyy suoranaisesti vaikuttaa siihen, mikä koulu oppilaalle soveltuu
3. Koulun lähialueelta pois muuttanut oppilas, joka asuu edelleen Järvenpäässä,
mutta haluaa jatkaa nykyisessä koulussaan (kohta 1.4.)
4. Sisarusperuste kuten kohdassa 1.1.
5. Koulumatka
Jokaisen kriteerin kohdalla käytetään tarvittaessa lisäksi arvontaa, mikäli kyseisen
kriteerin perusteella kouluun olisi tulossa enemmän oppilaita kuin kouluun mahtuu.
Toisen kunnan oppilaat
Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville
oppivelvollisille perusopetusta. Toiseen kuntaan muuttaneen oppilaan opetuksesta on
vastuussa oppilaan uusi asuinkunta.
Toisessa kunnassa asuva oppilas voi hakea Järvenpäähän toissijaisena hakijana.
Toisen kunnan oppilaiden matkakustannukset jäävät huoltajien tai oman asuinkunnan
maksettavaksi. Oppilaan nuoremmalle sisarukselle ei ole sisarusperusteeseen liittyvää
oikeutta päästä samaan kouluun.
Järvenpään Yhteiskoulun Juholan toimipisteen ja peruskoulujen erityisluokille otetaan
ulkopaikkakuntalaisia oppilaita vain toissijaisen oppilaaksioton kautta, sillä
edellytyksellä, että kyseisen oppilaan asuinkunta on tehnyt asiasta sopimuksen tai
maksusitoumuksen Järvenpään kaupungille. Kuuma- kunnista siirtyvien oppilaiden
osalta noudatetaan kuntien kesken sovittua käytäntöä.
Ruotsinkielinen perusopetus
Niille oppilaille, joiden äidinkieli on ruotsi, järjestetään ruotsinkielinen perusopetus
sopimuksen mukaan yhteistyökunnan kanssa, joka päättää oppilaaksiotosta.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja
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Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä edellä kuvatut perusopetuksen
oppilaaksi oton periaatteet 1.1.2021 alkaen.
Käsittely
Opetusjohtaja Arja Korhonen esitteli asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 02.02.2021, § 5
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Kettunen
jenni.kettunen@jarvenpaa.fi
Perusopetuspalvelujen asiantuntija
Opetus- ja kasvatus lautakunta on hyväksynyt Järvenpään perusopetuksen
oppilaaksioton kriteerit 1.12.2020 § 50.
Tämän jälkeen on huomattu päätöksessä virheet painotetun
opetuksen oppilasmäärien osalta sekä edellisen lautakunta käsittelyn päätöstieto.
Näiltä osin päätöstä korjataan seuraavasti:
Opetus- ja kasvatus lautakunta on 5.2.2019 § 7 (JARNO 2019-95) päättänyt
Järvenpään kaupungin perusopetuksen oppilaaksi ottamisen periaatteet.
Painotettu opetus
Painotettua opetusta järjestetään vuosiluokilla 7 – 9. Painotettavat aineet ovat
taideilmaisu, musiikki ja liikunta sekä matemaattis- luonnontieteelliset aineet.
Painotettuun opetukseen haetaan 6. luokalla. Kuhunkin painotettuun
opetukseen otetaan enintään 25 oppilasta. Mikäli hakijoita on alle 18 (20),
painotettua opetusta ei aloiteta. Mikäli hakijoita on enemmän kuin
oppilaspaikkoja tai koulu katsoo soveltuvuuskokeet muuten tarpeelliseksi,
järjestetään soveltuvuuskokeet oppilasvalintoja varten.
Oppilaspaikat ovat tarkoitettu ensisijaisesti järvenpääläisille oppilaille.
Opetukseen valitulla ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen. Poikkeuksena
huomioidaan ne oppilaat, joille syntyisi koulumatkaetuus myös lähikouluun,
eivätkä aiheutuvat kustannukset ylitä koulumatkakustannuksia ensisijaiseen
lähikouluun.
Opetukseen valitun oppilaan nuoremmalla sisaruksella ei ole
sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan kouluun.
Painotetun opetuksen oppilaat sijoitetaan opetusryhmiin pedagogisesti
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Varasijalle valitseminen
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Jos painotettuun opetukseen on valintakriteerit täyttäviä hakijoita enemmän
kuin oppilaspaikkoja, otetaan valintakriteerin täyttävät hakijat varasijoille
valintakriteerien mukaisessa järjestyksessä.
Jos oppilaspaikkoja vapautuu ennen lukuvuoden alkua, kutsutaan vapautuneelle
oppilaspaikalle varasijalle valittu hakija varasijalistan mukaisessa järjestyksessä.
Muilta osin opetus- ja kasvatuslautakunnan 1.12.2020 § 50 päätös säilyy
ennallaan.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä edellä kuvatut korjaukset
perusopetuksen oppilaaksi oton periaatteisiin 1.1.2021 alkaen.
Käsittely
Opetusjohtaja Arja Korhonen esitteli asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
opetusjohtaja, perusopetuksen rehtorit, perusopetuspalveluiden asiantuntija
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§6
Oppivelvollisuuden laajentuminen 1.1.2021 alkaen
JARDno-2021-152
Valmistelija / lisätiedot:
Arja Korhonen
arja.korhonen@jarvenpaa.fi
opetusjohtaja
Oheismateriaali
1 Oheismateriaali / Oppivelvollisuuden laajentaminen
Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan 1.1.2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen
kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin
vuonna 2005 syntyneet).
Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen
suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).
Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen
toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä
on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.
Valtioneuvosto antoi 15.10.2020 eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla
oppivelvollisuutta jatketaan 18 ikävuoteen asti. Tasavallan presidentti vahvisti
oppivelvollisuuslain 30.12.2020.
Järvenpäässä oppivelvollisuuden laajentamista on valmisteltu aktiivisesti syksystä
2020 alkaen. Valmistelutyöhön on osallistuttu kattavasti sekä kaupungin opetuksen- ja
kasvatuksen sekä hyvinvoinnin aloilta. Yhteisissä valmistelevissa kokouksissa ovat
olleet mukana myös muut kaupungin alueella toimivat toisen asteen oppilaitokset ja
opistot. Oppivelvollisuuden laajentamisesta laaditaan projektisuunnitelma ja
talousarvio kevään 2021 aikana.
Kuuma-yhteistyössä on valmisteltu lakimuutoksen tuomia toimenpiteitä sekä päätetty
yhdessä hakea valtion erityisavustusta perusopetuksen oppilaanohjauksen
kehittämiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää osaltaan, että
1. valmistelua jatketaan näistä lähtökohdista ja projektisuunnitelma tuodaan
lautakunnalle tiedoksi sen valmistuttua
2. käyttösuunnitelmaan tehdään lisätalousarviovaraus laskelmien valmistuttua
Käsittely
Opetusjohtaja Arja Korhonen esitteli asiaa.

Järvenpää
Opetus- ja kasvatuslautakunta

Pöytäkirja
02.02.2021

1/2021

18 (32)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Arto Luukkanen poistui klo 20.02.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Opetusjohtaja, perusopetuksen/lukion rehtorit, Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
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§7
Toisen asteen oppimateriaalien hankinta syksystä 2021 alkaen
JARDno-2020-2742
Valmistelija / lisätiedot:
Petra Pantsar
petra.pantsar@jarvenpaa.fi
hankintapäällikkö
Laki toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta on hyväksytty eduskunnassa
ja Järvenpään kaupungin tulee hankkia syksystä 2021 alkaen lukiossa aloittaville
oppilaille oppimateriaalit.
Hankintakanavaksi on tutkittu seuraavia vaihtoehtoja:
Oma kilpailutus
Oppiseteli
Hansel Oy:n yhteishankinta
Tieran Edustore
Oma kilpailutus
Omaan kilpailutukseen meillä ei ole riittävästi resursseja. Oma kilpailutus tarkoittaisi
sekä tarkkaa oppimateriaalien määrittelyä, että järjestelmähankintaa; meidän olisi
kilpailutettava myös se alusta, jolla opettajat voisivat jakaa digitaalisia
oppimateriaaleja kouluille. Siis resurssikiinnitykset tarvittaisiin koko kevääksi sekä
lukiolta, hankintapalveluista että tietohallinnosta.
Emme voi myöskään taata, että omalla kilpailutuksella voisimme tukea paikallista
elinvoimaa. Hinta on joka tapauksessa oltava painavana kriteerinä kilpailutuksessa
taloudellisen tilanteemme vuoksi.
Oppiseteli
Oppisetelillä emme pysty kontrolloimaan hintoja, ja koska meillä on vain rajallisesti
rahaa lukion oppimateriaalien hankkimiseen, nähtiin se vaihtoehto
toteuttamiskelvottomaksi. Valtion tukea oppimateriaalihankintoihin tullaan
todennäköisesti saamaan noin 205 euroa per oppilas per vuosi. Mitään virallista
päätöstä tämän tuen määrästä ei vielä ole. Emme pysty takaamaan, että opiskelija
saisi jollain tietyllä euromäärällä hankittua tarvitsemansa oppimateriaalit. Meillä ei
myöskään ole resursseja luoda järjestelmää, jolla oppiseteli voitaisiin toteuttaa
nykyaikaisesti, digitaalisella alustalla.
Hansel Oy:n yhteishankinta
Hansel Oy on kilpailuttamassa toisen asteen oppikirjat ja niihin liittyvät
oheismateriaalit (mukaan lukien digitaaliset oppimateriaalit) vuosille 2021 - 2023
(2025). Yhteishankinnassa kilpailutetaan materiaalien toimittaja, jolle on
minivaatimuksiksi määritelty, että tarjolla pitää olla tiettyjen kustantajien materiaalit.
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Digimateriaaleille Hansel Oy ei kilpailuta erikseen alustaa vaan ne tulee jakaa kunnan
omalta alustalta. Meillä ainoa tällä hetkellä käytössä oleva alusta on Tieran Edustore.
Hansel Oy:n yhteishankintaan viimeinen ilmoittautumispäivä oli 15.1.2021.
Tieran Edustore
Tieran Edustore on digitaalisten materiaalien hankinnan osalta käytössä jo
perusopetuksessa. Tiera on ilmoittanut, että myös toisen asteen oppimateriaalit, sekä
kirjat että digitaaliset, tulevat hankittavaksi myös tätä kautta. Järvenpään pääkäyttäjä
Edustorelle on Jan Mikkonen ja hän on myös mukana Edustoren kehittämisryhmässä,
jossa mietitään miten toisen asteen oppimateriaalit saadaan parhaiten sinne tarjolle.
Tiera ja Edustoren toimittajan ovat arvioineet, että toisen asteen materiaalit saadaan
tarjolle tammikuun 2021 aikana.
Järvenpään kaupunki on sitoutunut Edustoren osalta koko
puitesopimukseen 28.3.2019. Silloin on arvioitu vain perusopetuksen ennakoitua
arvoa. Tieran lakiosaston mukaan Edustoressa seurataan kuitenkin sitä ennakoitua
arvoa, jonka asiakkaat ovat yhteisesti ilmoittaneet Edustoren perustamisen
yhteydessä tai siihen myöhemmin liittyessään, joten se, että hankkisimme sieltä
jatkossa myös toisen asteen oppimateriaaleja ei ole ongelma. Mikäli ennakoitu arvo
täyttyy ennen sopimuksen päättymistä, kilpailuttaa Tiera vastaavan palvelun
uudestaan.
Päätöksen perustelu
Ehdotamme hankintakanavaksi Tieran Edustorea, koska
1. lukiossa oppimateriaalien valinnat elävät oppilaiden kurssivalintojen mukaan ja
koska käytössä on paljon digitaalista materiaalia, on käytännön työn kannalta tärkeää,
että oppimateriaalien jakamiselle on toimiva, ketterä ja helppokäyttöinen kanava.
2. valtio ei tule antamaan avointa budjettia toisen asteen hankintojen tukemiseen, on
meidän painotettava ratkaisussamme myös taloudellista puolta. Tämä tukee
liittymistä yhteishankintaan.
Hankinnan arvo
Järvenpään kaupungin tarve toisen asteen oppimateriaaleille on arviolta 2 000
000 euroa 4 vuoden sopimuskaudelle laskettuna.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hankkia 2. asteen oppimateriaalit Tieran
Edustoresta.
Käsittely
Hankintapäällikkö Petra Pantsar esitteli asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Tiedoksi
Hankinta, Lukio
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§8
Perusopetuksen opetussuunnitelmaan tehtävät muutokset koskien perusopetuksen
tuntijakoa ja kahden vuosiviikkotunnin vähentämistä
JARDno-2021-173
Valmistelija / lisätiedot:
Arja Korhonen
arja.korhonen@jarvenpaa.fi
opetusjohtaja
Liitteet

1 Järvenpään opetussuunnitelmaan tehtävät muutokset painotetun opetuksen
tuntijaon osalta
2 Perusopetuksen tuntijako 1.8.2021 alkaen
Lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään perusopetuksen uuden
opetussuunnitelman kokouksessaan 20.4.2016. Uusi opetussuunnitelma on tällä
hetkellä käytössä kaikilla luokka-asteilla. Kokouksessaan 25.11.2015 § 45 Lasten ja
nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään perusopetuksen tuntijaon.
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti tähän on lisätty varhennettu A1-kieli, jota on
käsitelty Opetus- ja kasvatuslautakunnan kokouksessa 11.6.2019 § 33.
Lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 25.11.2015 § 45 hyväksynyt, että
Järvenpäässä tarjotaan kaksi vuosiviikkotuntia valtioneuvoston asetusta enemmän
opetusta. Näistä yksi vuosiviikkotunti on
kohdennettu valinnaisaineisiin 6. vuosiluokalle. Toinen valtioneuvoston asetuksen
ylittävä vuosiviikkotunti on kohdennettu valinnaisiin taide- ja taitoaineisiin 7.
vuosiluokalle käytettäväksi puoliksi sekä musiikin että kuvaamataidon opetukseen ja
painotusopetukseen.
Järvenpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 73 vuoden 2021
talousarvion hyväksynnän yhteydessä
päättänyt perusopetuksen liikkumavaratoimenpiteenä kahden vuosiviikkotunnin
vähentämisestä.
Painotettu opetus
Järvenpään Yhteiskoulussa, Kartanon, Kinnarin ja Koivusaaren kouluissa järjestetään
painotettua opetusta vuosiluokilla 7–9. Painotettavat aineet määritellään
lukuvuosittain. Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman luvussa
5.1. mainitaan, että painotetussa opetuksessa noudatetaan Järvenpään kaupungin
opetussuunnitelmaa ja painotetun opetuksen tuntijakoa. Lasten ja nuorten lautakunta
on hyväksynyt 8.2.2017 § 8 Taide- ja taitoaineiden painotetun opetuksen
tuntijaon. Opetus- ja kasvatuslautakunta on 5.2.2019 § 5 hyväksynyt LuMa-
painotuksen tuntijaon. Painotetun taideilmaisun opetuksen tuntijako on hyväksytty
10.12.2019 § 68.
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Voimassa olevat Järvenpään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman
painotukset:
5.1. Taide- ja taitoaineiden painotetun opetuksen tuntijako
Taide- ja taitoaineiden painotettuun opetukseen valitut oppilaat opiskelevat
painotetun opetuksen tuntijaon mukaisesti. Painotettua opetusta toteutetaan taide- ja
taitoaineiden valinnaisuuden tuntimäärien kautta.
• 7. vuosiluokalla painotettuun opetukseen käytetään taide- ja taitoaineiden
valinnaistunti (1 vvt)
• 8. - 9. vuosiluokilla painotettuun opetukseen käytetään taide- ja taitoaineiden
valinnaistunnit (2,5 vvt)
5.2. Painotetun opetuksen tuntijako (LuMa -kokeilu)
Painotettuun Luma-opetukseen valitut oppilaat opiskelevat painotetun opetuksen
tuntijaon mukaisesti. Painotettua opetusta toteutetaan valinnaisuuden tuntimäärien
kautta. Valinnaisaineiden tunteja on kuitenkin vain 8. ja 9. vuosiluokalla. Painotettuun
opetukseen valituilla oppilailla 8. vuosiluokan yksi valinnaistunti siirtyy 7. vuosiluokalle.
• 7. vuosiluokalla painotettuun opetukseen käytetään valinnaistunti (1 vvt)
• 8. – 9. vuosiluokilla painotettuun opetukseen käytetään 2 valinnaistuntia (2 vvt)
5.3. Painotetun opetuksen tuntijako Taideilmaisu
Painotettuun Taideilmaisu-opetukseen valitut oppilaat opiskelevat painotetun
opetuksen tuntijaon mukaisesti. Painotettua opetusta toteutetaan 7. vuosiluokalla
taide- ja taitovalinnaisen (1 vvt) ja 8. - 9. vuosiluokilla valinnaisuuden tuntijaon kautta
(2 vvt).
• 7. vuosiluokalla painotettuun opetukseen taide- ja taitovalinnainen (1 vvt)
• 8. – 9. vuosiluokilla painotettuun opetukseen käytetään 2 valinnaistuntia (2 vvt)
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää, että
1. Kaksi valtioneuvoston asetusta ylittävää vuosiviikkotuntia poistetaan 1.8.2021
alkaen siten, että 6. vuosiluokan valinnainen 1 vuosiviikkotunti poistetaan ja 7.
vuosiluokan valinnainen taide- ja taitoaineen 1 vuosiviikkotunti poistetaan.
2. Samassa yhteydessä 9. vuosiluokalla opiskeltavista 2,5 vuosiviikkotunnin taide-
ja taitoaineiden valinnaisista opinnoista siirretään 0,5 vuosiviikkotuntia 7.
vuosiluokalle, jotta vuosiluokan minimivuosiviikkotuntimäärä täyttyy. Tämä 0,5
vuosiviikkotuntia kohdennetaan käsityöhön tai painotettuun taide- ja
taitoaineiden opetukseen.
3. Painotettu Luma-opetus ja painotettu taideilmaisun opetus saavat
0,5 vuosiviikkotunnin lisäresurssin 7. vuosiluokan valinnaisaineisiin, jotta
painotettu opetus alkaa 7. vuosiluokalla. Painotettu opetus sisältyy 8. ja 9.
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vuosiluokalla valinnaisaineisiin (2vvt). Tavoiteltu säästö ei täysmääräisesti
toteudu näiden ryhmien osalta vaan on 2 vuosiviikkotunnin sijasta
1,5 vuosiviikkotuntia.
4. Liitteen 1 mukaiset muutokset hyväksytään Järvenpään perusopetuksen
opetussuunnitelmaan painotetun opetuksen tuntijakoon liittyen.
Käsittely
Opetusjohtaja Arja Korhonen esitteli asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Opetusjohtaja, perusopetuksen rehtorit, perusopetuspalveluiden asiantuntija,
opetuksen asiantuntija
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§9
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sopimus aamu- ja
iltapäivähoidon järjestämisestä erityishuoltona
JARDno-2021-160
Valmistelija / lisätiedot:
Arja Korhonen
arja.korhonen@jarvenpaa.fi
opetusjohtaja
Liitteet

1 Sopimus aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä erityishuoltona
Verkkojulkisuus rajoitettu

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali Opka 020221 /Apip sopimus esittely
Taustaa
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä) tehtävänä on järjestää
jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla
kuntayhtymän perussopimuksen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.
Perusopetuksen palvelujen järjestämis- ja kustannusvastuu kuuluu perusopetuslain
(628/1998) 4 §:n mukaisesti oppivelvollisuusikäisen lapsen asuinkunnalle.
Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta voi järjestää ja hankkia perusopetuslain
mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta järjestää tai hankkii perusopetuslain
mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen
ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta
perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille erityisen tuen oppilaille kunnan
päättämässä laajuudessa.
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977), jatkossa
kehitysvammalaki, 34 §:n mukaan erityishuollon yksilölliseksi toteuttamiseksi tehdään
erityishuolto-ohjelma jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten.
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen (988/1977) 4 §:n mukaan
erityishuolto-ohjelman tulee sisältää suunnitelma annettavasta erityishuollosta, sen
toteuttamistavasta sekä siitä, milloin erityishuolto-ohjelma viimeistään otetaan
tarkistettavaksi. Henkilöllä, joka täyttää kehitysvammalain 1 §:n määritelmän on
oikeus saada erityishuolto-ohjelma.
Valmistelun yhteydessä huomioitiin asiakasosallisuus siten, että vammaispalvelut on
pyytänyt kuntayhtymän alueen kuntien vammaisneuvostoilta lausuntoa vammaisten
lasten aamu- ja iltapäivätoiminnasta 23.10.2020 mennessä. Lausuntopyynnössä on
pyydetty osallistamaan palveluja käyttävien lasten vanhempia valmiiden kysymysten
avulla. Vastaukset lausuntopyyntöön on saatu kaikilta alueilta lukuun ottamatta
Mäntsälän vammaisneuvostoa. Lisäksi Järvenpäässä palvelua käyttäviltä lapsilta
saatiin hyviä näkökulmia huomioitavaksi tulevissa palveluissa.
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Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan hyviksi puoliksi on nähty tuki
vanhemmille ja perheelle, vanhempien työssäkäynnin mahdollistaminen,
lapsilähtöisyys, mielekkään toiminnan sekä levon tarjoaminen ja tutut aikuiset sekä
kaverit toiminnassa. Edellä mainittujen asioiden lisäksi tärkeinä on pidetty
henkilökuntaan liittyviä palvelun laadusta kertovia tekijöitä, kuten ammattitaitoa,
henkilökunnan pysyvyyttä ja motivoituneisuutta sekä palvelun vastaamista lasten
tarpeisiin ja hyvää yhteistyötä sekä luottamusta suhteessa vanhempiin.
Parannustoiveina on tuotu esille laajemmat toiminta-ajat sekä loma-ajan selkeämmät
käytännöt. Erityisen tärkeänä on pidetty lasten ja perheiden tarpeiden huomioimista,
henkilökunnan riittävyyttä sekä ammattitaitoa, tilojen toimivuutta ja toiminnan
virikkeellisyyttä sekä monipuolisuutta.
Sopimus aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä erityishuoltona
Kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä on tarkoitus tehdä sopimus, jossa sovitaan
aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä kehitysvammalain 1 §:n tarkoittamille
perusopetuksen oppilaille silloin, kun perusopetuslain mukainen aamu- ja
iltapäivätoiminta ei ole lapsen yksilölliseen palvelutarpeeseen nähden riittävää ja
sopivaa.
Sopimuksen mukaan kuntayhtymä järjestää ja kunnat tuottavat jatkossa aamu- ja
iltapäivähoidon niille kehitysvammalain 1 §:n tarkoittamille perusopetuksen oppilaille,
joiden erityishuolto-ohjelmassa tarve aamu- ja iltapäivähoitoon on todettu. Palvelun
järjestäminen perustuu kuntayhtymän vahvistamaan yksilölliseen kehitysvammalain
tarkoittamaan erityishuolto-ohjelmaan, jossa on todettu lapsen aamu- ja
iltapäivähoidon tarve.
Kunta toimii palvelujen tuottajana kuntayhtymän toimeksiannosta. Kunta voi hankkia
palvelut myös yksityiseltä palvelujen tuottajalta kuntayhtymän kanssa etukäteen
sovittavalla tavalla. Myös ostopalvelut on tällöin järjestettävä sopimuksen mukaisesti.
Kunta toteuttaa palvelun sopimuksessa tarkoitetulle oppilasryhmälle perusopetuksen
toimintapäivinä aamuisin ja iltapäivisin, tarkemmin sopimuksessa kuvattuina aikoina.
Kunta tuottaa palvelua myös perusopetuksen loma-aikoina sopimuksessa erikseen
sovittuina aikoina. Toimintaa ei järjestetä heinäkuussa. Kunta toteuttaa palvelun
yhteistyössä kuntayhtymän kanssa määriteltävissä toimipisteissä ja tiloissa oman
henkilöstönsä avulla. Henkilöstöllä on oltava oppilaiden erityistarpeiden edellyttämä
osaaminen ja koulutus. Tavoitteena on, että palvelu toteutuu tutun ja
mahdollisimman pysyvän henkilöstön toimesta.
Kunnan on huomioitava erityishuollon aamu- ja iltapäivähoidon toteutuksessa siihen
osallistuvien lasten yksilölliset erityistarpeet. Kunnan erityishuoltona toteuttama
aamu- ja iltapäivähoito tarjoaa lapselle tarpeen mukaisen hoidon ja hoivan, tukee
lapsen kasvua ja kehitystä, vahvistaa osallisuutta ja tarjoaa mahdollisuuden lepoon ja
virkistykseen.
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Toiminnan tavoitteena on alueellisesti yhdenmukainen palvelun toteutuminen, hyvä
laatu ja palveluiden kustannustehokas tuottaminen. Tarkoituksena on myös, että
palvelua kehitetään ja sille luodaan yhtenäiset toimintaperiaatteet sopimuksen
voimassaoloaikana.
Toiminta on omakustannusperusteista. Sopimuksen kohteena olevia palveluita ei
tuoteta muita kuin sopimuksen osapuolia varten.
Talous ja rahoitus
Erityishuoltona järjestettävä aamu- ja iltapäivähoito toteutetaan kuntayhtymän
yhtymävaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti ja nykyisten, kuntakohtaisten
määrärahojen puitteissa. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät jäsenkuntien
käyttämien palvelujen mukaan.
Määrärahojen kasvu on mahdollista toiminnan asiakasmäärän ja asiakastarpeiden
kasvun mukaisesti. Erityishuoltona järjestettävän aamu- ja iltapäivähoidon
talousarviota valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus tehdä ehdotuksia
toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin
ja taloudellisiin mahdollisuuksiin.
Sopimuksen voimassaolo
Tehtävä sopimus on voimassa määräaikaisena 1.1.2021 - 31.12.2022. Tarkoituksena
on että sopimusta sovelletaan vuoden 2021 alusta lähtien. Sopimus päättyy ilman eri
irtisanomista määräajan päättyessä.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää
1. hyväksyä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien välisen
sopimuksen aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä erityishuoltona päätöksen
liitteen mukaisena,
2. todeta, että sopimusta sovelletaan toimintaan vuoden 2021 alusta lähtien
kuitenkin niin, että Järvenpään toiminnalliset muutokset astuvat voimaan lv.
2021-2022 alusta lukien
3. valtuuttaa opetuksen- ja kasvatuksen palvelualuejohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen Järvenpään kaupungin puolesta ja tekemään sopimukseen
tarvittaessa teknisluontoiset muutokset ja korjaukset.
Käsittely
Opetusjohtaja Arja Korhonen esitteli asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, Jäsenkunnat
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§ 10
Lautakunta-aloite / Katja Repo / Lasten ja vanhempien osallisuus Juholan koulun aamu- ja
iltapäivähoidon tilajärjestelyissä
Liitteet

1 Lautakunta-aloite Katja Repo opka 2.2.2021
Verkkojulkisuus rajoitettu
Käsittelyn kuluessa Katja Repo (varajäsen Marttinen) teki lautakunta-aloitteen, joka
kuului seuraavasti:
"Esitän, että tilojen järjestämisessä huomioidaan erityislasten ja heidän vanhempien
toiveita ja, että tilojen käytön suunnittelua tehdään yhteistoiminnassa lasten ja heidän
vanhempien kanssa liittyen Juholan koulussa tuotettavaan kehitysvammalain 1 §:n
mukaiseen aamu- ja iltapäivähoidon järjestämiseen."
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä lautakunta-aloitteen tiedoksi ja päättää
lähettää aloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 11
Lautakunta-aloite / Satu Tuominen / Setlementti Louhela
Käsittelyn kuluessa Satu Tuominen teki Emmi Mäkisen ja Ari Alapartasen
kannattamana lautakunta-aloitteen, joka kuului seuraavasti:
”Ehdotan, että Setlementti Louhelan toimesta aiemmin vastaavaa työtä tehneiden
ammattitaitoisten henkilöiden sijoittumista tai käyttöä uuden toiminnan piirissä
voitaisiin kartoittaa kaupungin toimesta uudessa sopimustilanteessa."
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä lautakunta-aloitteen tiedoksi ja päättää
lähettää aloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §10, §11
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
§3, §4, §5, §6, §7, §8, §9
Oikaisuvaatimusohje
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 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
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- 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.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään
kaupungin kirjaamosta.

