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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.05.2017 § 47
Kontiolahden kasvatus- ja koulutuslautakunta on kokouksessaan
27.1.2016 § 3 päättänyt osallistua seudulliseen varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön vuosina 2016 - 2017. Seudulliseen varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön saatiin osarahoitus opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksena ja kunnat rahoittavat loppuosan kustannuksista. Seudullista varhaiskasvatussuunnitelmaa valmistelemaan on palkattu varhaiskasvatussuunnitelmakoordinaattori, joka on työstänyt asiakirjaa yhdessä kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstöstä kootun työryhmän kanssa. Seudullinen varhaiskasvatuksen johtoryhmä on toiminut varhaiskasvatussuunnitelmatyön ohjausryhmänä. Lisäksi työskentelyyn on osallistettu lapsia, huoltajia, henkilöstöä,
varhaiskasvatuksen esimiehiä, päättäjiä sekä muita varhaiskasvatuksen
yhteistyötahoja.
Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, jotka velvoittavat kunnat laatimaan
oman varhaiskasvatussuunnitelman ja ottamaan sen käyttöön 1.8.2017.
Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen antama normi, joka on kuntaa ja
sen toimijoita velvoittava määräys. Perusteissa on määritelty, mitkä asiat
on päätettävä kuntakohtaisesti sekä mitä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tulee sisältää. Kontiolahden varhaiskasvatuspalvelut järjestetään valtakunnallisten perusteiden mukaan laaditun seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman ja sitä täydentävän kuntakohtaisen vuosisuunnitelman mukaisesti.
Joensuun seudun kunnat ovat laatineet yhdessä Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelman sekä perusopetuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmat. Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma on luonnollinen jatkumo näille seudullisille asiakirjoille. Kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelmassa on määritelty toimintaa ohjaavat arvot - oppiminen,
hyvinvointi ja vastuullisuus. Nämä arvot ohjaavat myös varhaiskasvatusta.
Seudulliset asiakirjat muodostavat yhtenäisen jatkumon käsitteissä ja
nivelvaiheiden toimintatavoissa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
saakka.
Seudulliseen varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön ovat osallistuneet Kontiolahden lisäksi Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi.
Lokakuussa 2016 mukaan liittyi myös Heinävesi. Seudullista varhaiskasvatussuunnitelmaa on valmisteltu niin, että se on otettavissa käyttöön
1.8.2017. Jokainen kunta voi halutessaan tehdä seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi kuntakohtaisia tarkennuksia ja painotuksia. Kontiolahdessa nämä tarkennukset käsitellään yhdessä varhaiskasvatussuunnitelman liitteiden kanssa. Seudullisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa on

sovittu yhteisesti sitoutumisesta positiiviseen pedagogiikkaan, lapsen tuen
tarpeen järjestämisestä kolmiportaisesti yleisessä, tehostetussa ja erityisessä tuessa sekä yhtenäisestä varhaiskasvatuksen arvioinnista.
Liitteenä on Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma, jota esitetään
otettavaksi käyttöön Kontiolahden varhaiskasvatuksen kaikissa toimintamuodoissa 1.8.2017. Seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman liitelomakkeet, kuten lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, arviointilomakkeet, kolmiportaisen tuen lomakkeet ja vuosisuunnitelma, tuodaan hyväksyttäväksi
myöhemmin niiden valmistuttua.
Kontiolahden kunnan hallintosäännön 55 §:n 5. kohdan mukaan kasvatusja koulutuslautakunta hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelmat.
Lisätietoja: varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen, p. 0500 796
800.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelman ja ottaa sen käyttöön kaikissa Kontiolahden varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa 1.8.2017 alkaen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Sivistyslautakunta 19.06.2019 § 66
Opetushallitus on päivittänyt valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman päivityksessä täsmennettiin muun muassa perusteasiakirjan käsitteitä, sisältöä ja lähdeviitteitä vastaamaan uutta varhaiskasvatuslakia. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnan ohjeistus on uudistumassa valtakunnallisesti
kesän 2019 aikana.
Paikallista Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitetty
kevään 2019 aikana. Joensuun seudun alueen varhaiskasvatussuunnitelmassa on huomioitu valtakunnallisten perusteiden ja varhaiskasvatuslain muutokset. Samalla päivitystyössä on huomioitu varhaiskasvatuksen toiminnasta saatua asiakas- ja henkilöstöpalautetta sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja varhaiskasvatuksen johdon esille tuomia päivitystarpeita. Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelman
päivityksen yhteydessä asiakirjaan lisättiin kiusaamisen ehkäisemisen
suunnitelma.
Varhaiskasvatuslaki velvoittaa kuntia arvioimaan systemaattisesti järjestämäänsä varhaiskasvatustoimintaa. Varhaiskasvatuksen arviointitoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu vuonna 2018 ilmestynyt Kansallisen koulutuksen ja arviointikeskuksen (KARVI) julkaisu: "Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset".
Joensuun seudun varhaiskasvatuksen arviointitoimintaa ja toteutusta on
kuvattu seudullisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa, mutta sitä tulisi
edelleen kehittää vastaamaan toiminnan järjestäjältä edellytettyä systemaattisen arvioinnin suositusta.

Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointia Joensuun seudulla kehitetään
edelleen vuosien 2019–2020 aikana. Joensuun seudun varhaiskasvatusjohto on käsitellyt asiaa tapaamisessaan 24.5.2019 ja pyytää Joensuun
seudun kuntia sitoutumaan arvioinnin kehittämiseen palkkaamalla alueelle yhteisen arviointikoordinaattorin. Arviointikoordinaattorin ja Joensuun seudun varhaiskasvatuksen arviointitoiminnan johtoryhmänä toimii
kuntien varhaiskasvatusjohto.
Alustavat kustannukset olisivat seuraavat Joensuun kaupungin hallinnoimana:
Vuonna 2019
palkkakustannus 37 000 € ajalla 15.3.–31.12.2019, muut kulut 3 500 €
Vuonna 2020
palkkakustannus 47 000 € ajalla 1.1.–31.12.2020, muut kulut 5 000 €
Lisäksi laskutetaan mahdolliset matkakustannukset siitä kunnasta, johon matka suuntautuu. Kustannukset jakautuvat siten, että Joensuun
kaupungin osuus on 50 % yllä mainituista kustannuksista ja 50 % jaetaan muiden seutukuntien kesken yhteisesti kuntakoko huomioiden.
Lisätietoja: varhaiskasvatuksen päällikkö Piia Silventoinen-Litja, p. 040
809 6797.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen
ja käyttöönoton 1.8.2019 alkaen.
2. Kontiolahti on mukana Joensuun seudun varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittämisessä vuosina 2019–2020 ja osallistuu arviointikoordinaattorin toiminnasta muodostuviin kustannuksiin vuosina 2019 ja 2020.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Varhaiskasvatuksen päällikkö Piia Silventoinen-Litja poistui kokouksesta
klo 19:11.
_________

