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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Siv.ltk 11.06.2019 § 47
Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Siv.ltk 11.06.2019 § 48
Ehdotus

Sivistyslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Lappalaisen ja Voitto
Parikan.

Päätös
Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Voitto Parikan ja Leena Kettusen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma
36/12.01.03/2019
Siv.ltk 18.05.2017 § 37
Polvijärven kunta toteuttaa yhteistyötä Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen
toimintaohjelman mukaisesti (siv.ltk 10.9.2015 § 75, päivitys 15.12.2016 § 85) myös
varhaiskasvatuksen kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa.
Seudullisesti on määritelty yhteiset kasvatuksen ja koulutuksen toimintaa ohjaavat
arvot, joita ovat oppiminen, hyvinvointi ja vastuullisuus. Nämä arvot ohjaavat myös
varhaiskasvatuksen toimintaa ja toimintakulttuurin kehittämistä. Uudistus tarjoaa myös
yhteinäisen jatkumon käsitteissä ja nivelvaiheiden toimintatavoissa
varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka.
Sivistyslautakunta päätti 18.2.2016 § 12 osallistua Joensuun seudun
varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön yhdessä 7 muun kunnan kanssa. Joensuun seudun
varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan ovat osallistuneet Ilomantsi, Joensuu, Juuka,
Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi sekä lokakuussa 2016 mukaan liittyi myös
Heinäveden kunta. Työskentelyn tavoitteena oli valmistella Joensuun seudulle
varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 käyttöönotettavaksi. Varsinaisen seudullisen
suunnitelman lisäksi jokainen kunta voi tehdä myös kuntakohtaiset tarkennukset ja
painotukset täydentämään seudullisesti yhteisesti sovittua
varhaiskasvatussuunnitelmaa. Yhteisesti sovittua ovat esimerkiksi sitoutuminen
positiiviseen pedagogiikkaan, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen käyttöön ja
kehittämiseen varhaiskasvatuksessa sekä lapsen tuen järjestämiseen kolmiportaisesti
yleisessä, tehostetussa ja erityisessä tuessa.
Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma on jatkumo valtakunnalliselle ja seudulliselle
perusopetuksen opetussuunnitelmayhteistyölle, jota tehtiin esi- ja perusopetuksen
opetussuunnitelmien uudistuessa. Työskentelyn tueksi saatiin Kontiolahden kunnan
hallinnoimana hankeavustus, joka mahdollisti myös varhaiskasvatuskoordinaattori Jussi
Rytkösen toimimisen Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelman valmistelutyössä
ja uusien toimintatapojen vakiinnuttamisessa sekä toiminnan edelleen kehittämisessä
Joensuun seudun kunnissa.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat varhaiskasvatuslain perusteella
Opetushallituksen antama valtakunnallinen ja kuntaa sekä sen toimijoita velvoittava
määräys, jonka mukaan kunnan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat
minimissään laaditaan ja varhaiskasvatuksen toiminta toteutetaan. Valtakunnallisten
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laadintaa ohjaa erityisesti
varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä
varhaiskasvatuksen tavoitteista. Toiminnan painopiste on siirtynyt lapselle tarjottavan
palvelun, kuten lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon järjestämiseen. Esiopetus,
jota säätelee perusopetuslaki, on osa varhaiskasvatusta. Esiopetus on päätetty
Pöytäkirjan tarkastajat:
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sivistyslautakunnassa Polvijärvellä toiminnallisesti ja hallinnollisesti järjestettäväksi
varhaiskasvatuksen yhteyteen 1.8.2016 alkaen. Esiopetuksen lisäksi tarjottavassa
varhaiskasvatuksessa noudatetaan myös varhaiskasvatussuunnitelmaa ja
esiopetuksessa seudullista esiopetuksen opetussuunnitelmaa.
Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelmatyötä on viety eteenpäin yhdessä kuntien
varhaiskasvatuksen esimiehistä kootun johtoryhmän, henkilöstöstä nimetyn työryhmän
ja varhaiskasvatussuunnitelmakoordinattori Jussi Rytkösen kanssa. Lisäksi työskentelyyn
on osallistettu lapsia, huoltajia, henkilöstöä, varhaiskasvatuksen esimiehiä, päättäjiä
sekä muita varhaiskasvatuksen rinnalla toimivia lasten ja perheiden yhteistyötahoja.
Myös jatkossa osallisuus ja toimintaan osallistaminen on tärkeää toiminnan
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Varhaiskasvatuksen toimintaa tulee myös arvioida toiminnan rakenteiden, prosessien
sekä tulosten osalta. Arviointia toteutetaan sekä yksilö-, yksikkö-, järjestäjä- että
kansallisella tasolla esimerkiksi kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI)
toimesta. Kansallisesti arviointia varhaiskasvatussuunnitelmaprosessista toteutuu jo
syksyllä 2017. Seudullisesti kunnat sitoutuvat varhaiskasvatuksen toiminnan
arvioinnissa jatkuvaan arviointiin ja arviointitoiminnan kehittämiseen toiminnan
järjestämisessä. Varhaiskasvatuksen toimijat voivat arvioida omaa toimintaansa
esimerkiksi ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmiin liittyvän toiminnan yhteydessä,
itsearviointina sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumiseen liittyen. Myös
toiminnasta saatu palaute ohjaa palvelujen kehittämistä edelleen ja saadut
arviointitulokset tulisi myös julkaista.
Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma tulee ottaa käyttöön 1.8.2017 alkaen.
Toiminnan järjestäjä huolehtii, että varhaiskasvatuksen henkilöstö sitoutuu uuden
varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen toimintaan. Mahdolliset kuntakohtaiset
painotukset ja täydennykset esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tuodaan
niiden valmistuttua tämän pykälän täydennyksenä sivistyslautakunnan käsiteltäväksi
viimeistään syksyllä 2017. Pykälän liitteenä on luonnos Joensuun seudun
varhaiskasvatussuunnitelmasta 1.8.2017 käyttöönotettavaksi ja sivistyslautakunnassa
hyväksyttäväksi.
Ehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelman 1.8.2017
alkaen.

Päätös

Käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja totesi, että käsiteltävä asiakirja on luonnos ja
asia päätettiin yksimielisesti lisätä päätökseen.
Sivistyslautakunta hyväksyy Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelman luonnoksen
1.8.2017 alkaen.

__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Siv.ltk 26.10.2017 § 62
Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitetty Joensuun seudulla
tapahtuneessa yhteistyössä sivistyslautakunnan päätöksen 18.5.2017 § 37 jälkeen.
Sivistyslautakunta kuulee asiassa asiantuntijavieraana Joensuun seudun
varhaiskasvatuskoordinaattori Jussi Rytköstä. Lasten huoltajille järjestettiin
vanhempainilta Jussi Rytkösen ja henkilöstön toimesta 19.9.2017. Seudullisesti on
sovittu, että arviointia tehdään varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönottoon liittyen
erityisesti lasten ja vanhempien osallisuuden näkökulmaa huomioiden.
Sivistyslautakuntaa pyydetään käsittelemään ja hyväksymään päivitetty Joensuun
seudun varhaiskasvatussuunnitelma. Polvijärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelman
kuntakohtaiset tarkennukset on laadittu varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa ja ne
on kirjattu Polvijärven kunnan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuosisuunnitelmaan
2017-2018. Esiopetukseen ei laadita erillistä vuosisuunnitelmaa, vaan esiopetuksen
vuosisuunnitelma sisällytetään varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelmaan. Henkilöstö
toivoo myös vuorohoidon järjestämistä koskevan ohjeen käsittelyä ja hyväksymistä.
Jokaiselle varhaiskasvatuksen lapselle laaditaan yhteistyössä lapsen oma
varhaiskasvatussuunnitelma, jonka mallilomake esitetään käsiteltäväksi ja
hyväksyttäväksi. Varhaiskasvatuksen huoltajat toivoivat sähköisten palveluiden
käyttömahdollisuuksia lisää ja syksyn aikana on otettu käyttöön esimerkiksi Miun
palveluiden kautta käytettävä varhaiskasvatuksen tuloselvitys.
Ehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelman, Polvijärven
kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen vuosisuunnitelman 2017-2018 ja
lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mallilomakkeen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Siv.ltk 11.06.2019 § 49
Opetushallitus on päivittänyt valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Valtakunnallisessa
varhaiskasvatussuunnitelman päivityksessä täsmennettiin muun muassa
perusteasiakirjan käsitteitä, sisältöä sekä 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 sekä varhaiskasvatuksen johdon esille tuomia
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
tapaamisessa 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 €
muut kulut 3 500 €

ajalla 15.3.-31.12.2019

Vuonna 2020
palkkakustannus 47 000€
muut kulut 5 000 €

ajalla 1.1.-31.12.2020

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 osalta yhteisesti
kuntakoko huomioiden.
Ehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen
ja käyttöönoton 1.8.2019 alkaen.
Sivistyslautakunta päättää olla mukana Joensuun seudun varhaiskasvatuksen arvioinnin
kehittämisessä vuosina 2019-2020 ja päättää osallistua arviointikoordinaattorin
toiminnasta muodostuviin kustannuksiin vuosina 2019 ja 2020.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019
Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset KARVI 2018
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Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä
38/12.00.01/2019
Siv.ltk 11.06.2019 § 50
Polvijärven varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus ja tietojen hallinnointi tapahtuu CGI:n
toimittaman ProConsona-ohjelman ja sen sähköisten lisäosien, kuten Mukana-ratkaisun
avulla. Nykyiseen toiminnanohjausjärjestelmään on oltu pääosin tyytyväisiä. Asiakkaat
näkevät ajantasaisesti Mukana-ratkaisun avulla voimassa olevat päätökset ja ilmoittavat
lapsen tarvitseman hoitoajat suoraan järjestelmään selainpohjaisen palvelun avulla.
Varhaiskasvatusasiakkaat ovat toivoneet sähköisen asioinnin osalta nykyistä laajempaa
palvelua. Nykyisen ProConsona toiminnanohjausjärjestelmän ja lisäosien
irtisanomisaika on kirjallisella ilmoituksella 3 kuukautta.
Päiväkotien henkilöstön työvuorosuunnittelu on toteutettu Titania-ohjelmalla, joka
toimii nykyisestä toiminnanohjausjärjestelmästä erillisenä. Perhepäivähoidon
jaksottaisessa työvuorosuunnittelussa Titania-ohjelma ei ole käytössä, vaan vaatisi
perhepäivähoidon työvuorosuunnitteluun lisäosan käyttöönoton. Perhepäivähoidossa
ProConsonan Mukana-lisäosaa ei ole otettu käyttöön, koska toiminnan laajuus on ollut
vähäisempää lisäosasta muodostuviin mahdollisiin kustannuksiin nähden.
Viime vuosina mahdolliset muutokset ProConsonaan, kuten asiakkaiden kela-tietojen
siirrot ja VARDA-päivitykset ovat aiheuttaneet lisäprojekteja, -kustannuksia ja
koulutustarpeita. Ohjelmapäivityksistä huolimatta nykyiseen ohjelmaan ei ole saatu
toiminnan järjestäjän näkökulmasta riittävästi toimivuutta. Lisäksi tulevaisuudessa on
huomioitava ohjelman sopivuus asiakirjojen sähköiseen arkistointiin. Tästä esimerkkinä
voidaan mainita lakisääteinen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma-asiakirjan toteuttaminen olisi luontevaa järjestää
sähköisesti ja eri toimijoiden vuorovaikutuksessa siten, että asiakirjaa voidaan
säännöllisesti helposti arvioida sekä päivittää huoltajan ja varhaiskasvatuksen
työntekijöiden toimesta. Joensuun seudulla on sovittu lapsiryhmän
varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta, joka jo joillakin ohjelmilla onnistuu
lapsiryhmän lapsikohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien tietojen pohjalta. Tämä
helpottaa lapsiryhmän toiminnan tavoitteellista suunnittelua, toteuttamista,
kehittämistä ja arviointia.
Joensuun seutukunnista esimerkiksi Joensuu, Kontiolahti ja Ilomantsi ovat viime
vuosina ottaneet käyttöön hankintatoimen Meita Oy:lle maakuntaan kilpailuttaman
While on The Move Oy:n toimittaman Daisy-järjestelmän. Kilpailutetut Daisy-hinnat
maaseudun kunnille esitellään kokouksessa. Mahdollisia lisäkustannuksia muodostuu
tarvittavista käyttöönotto-, alkukoulutuskustannuksista sekä ohjelmien välisestä
tiedonsiirroista aiheutuvista lisätöistä. Koulutusten lisäksi ohjelman käyttöönotto vaatii
henkilöstöön liittyen työaikaresurssia ja tiedottamista sekä perehdyttämistä asiakkaille
uudesta järjestelmästä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Polvijärvi on yhdessä Outokummun kaupungin ja Meita Oy:n kanssa tutustunut kevään
2019 aikana varhaiskasvatuksen Daisy-järjestelmän palveluihin sekä uudistuksiin ja
Visman toimittamaan varhaiskasvatuksen Wilma-esittelyyn ja tuleviin
ohjelmauudistuksiin. Esittelyjen perusteella todettiin, että Daisy-järjestelmän
käyttöönottoa puoltaa sen sopivuus varhaiskasvatukseen sekä aamu- ja
iltapäivätoimintaan sekä henkilöstön työvuorosuunnitteluun. Järjestelmän hinnoittelu
ja ominaisuudet tukisivat parhaiten nykyisiä toiminnanohjaustarpeita ja tulevaisuuden
tarpeita sähköiseen arkistointiin liittyen.
Kustannusten huomioimisen osalta päätös toiminnanohjausjärjestelmän vaihdosta tulisi
tehdä siten, että vanhan ohjelman käyttö päättyy viimeistään 31.12.2019. Vuoden 2020
alusta käytössä olisi vain yksi ohjelma, jolloin mahdolliset päällekkäiset kustannukset eri
ohjelmista voidaan huomioida vuoden 2019 talouden toteumassa. Uusi
toiminnanohjausjärjestelmä tulisi ottaa käyttöön viimeistään 1.9.2019 alkaen, jotta
mahdolliset tiedot ohjelmien välillä ennätetään siirtää.
Ehdotus

Sivistyslautakunta päättää ottaa käyttöön 1.9.2019 alkaen While on The Move Oy:n
tarjoaman Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän. CGI:n toimittama ProConsona-sopimus
ja ohjelman lisäosat irtisanotaan päättymään 31.12.2019.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
35/12.01.03/2019
Siv.ltk 21.09.2017 § 54
Polvijärven kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma ohjaa perusopetuslain
mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka
kokonaisuudesta kunta vastaa. Keskeiset aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällöt esitetään
Opetushallituksen määrittämissä perusteissa, joiden mukaan toiminta on pitänyt
järjestää 1.8.2011 alkaen. Toiminnan järjestäjät eivät voi jättää noudattamatta
Opetushallituksen määräystä tai poiketa siitä. Aiemmin Polvijärven kunnassa voimassa
ollutta iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa on päivitetty yhdessä eri toimijoiden
kanssa vastaamaan nykytilannetta, jossa iltapäivätoimintaa järjestetään kahdella
alueella Sotkumassa ja kirkonkylällä.
Perusopetuslain (628/1998) 48 b §:n mukaan toimintaa on tarjottava joko 570 (3h/pv)
tai 760 (4h/pv) tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle
lapselle. Toiminnasta perittävistä maksuista on säädetty perusopetuslain (628/1998) 48
f §. Polvijärvellä iltapäivätoiminnan maksut on tarkastettu ja sivistyslautakunnan
päätöksellä vahvistettu 16.6.2016/§ 48.
Polvijärven kunnan hallintosäännön 11 §:n mukaan sivistyslautakunta hyväksyy aamuja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman. Sivistyslautakunta yhdessä sivistysjohtajan
kanssa valvoo, kehittää ja arvioi toimintaa siten, että kehittäminen tapahtuu yhdessä
asiakkaiden, iltapäivätoiminnanohjaajien sekä toimintaa järjestävien koulunjohtajien
kanssa.
Ehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Polvijärven kunnan iltapäivätoiminnan
toimintasuunnitelman toistaiseksi voimassa olevaksi 21.9.2017 alkaen.
Lukuvuosikohtaiset iltapäivätoiminnan painotukset esitetään erikseen vuosittain
tehtävässä koulujen lukuvuosisuunnitelmassa.

Päätös

Reeta Rieppo ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Päivi Walling kannatti Reeta Riepon
ehdotusta.
Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnan mielipidettä, sivistyslautakunta päätti
yksimielisesti jättää asian pöydälle jatkovalmistelua varten.

__________
Siv.ltk 14.12.2017 § 78
Ehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Polvijärven kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan
toimintasuunnitelman toistaiseksi voimassa olevaksi 14.12.2017 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lukuvuosikohtaiset aamu- ja iltapäivätoiminnan painotukset esitetään erikseen
vuosittain tehtävässä koulujen lukuvuosisuunnitelmassa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti liitteeseen tehdyin muutoksin.
__________
Siv.ltk 11.06.2019 § 51
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintatilat ovat muuttuneet kirkonkylällä vapaa-aikatalo
Vaparin remontin myötä kevään 2019 aikana. Jatkossa kirkonkylän aamu- ja
iltapäivätoiminta voidaan tarjota vapaa-aikatalo Vaparin tiloissa hyödyntäen
ruokailuissa ja ulkoilussa viereisen koulukeskuksen tiloja.
Lukuvuodelle 2019-2020 kirkonkylälle on ilmoittautunut useita lapsia aamuryhmään.
Osallistujamäärä puoltaa kirkonkylän aamupäiväryhmän käynnistämistä. Toistaiseksi
voimassa oleva toimintasuunnitelma on päivitetty kirkonkylän uusi toimintapaikka sekä
toimintalaajuus huomioiden.
Kirkonkylällä tehdään yhteistyötä esiopetuksen kanssa ja lukuvuodelle 2019-2020
aamu- ja iltapäivätoiminnan esimiehenä kirkonkylällä toimii varhaiskasvatusvastaava
Mika Puustinen ja Sotkumassa koulunjohtaja Rauni Mutanen.
Ehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman
1.8.2019 alkaen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman
liitteeseen tehdyin korjauksin.

__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Aamu- ja IP-toimintasuunnitelma SVL 11.6.2019
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Joensuun seudun kulttuurikasvatussuunnitelma
37/12.03.00/2019
Siv.ltk 11.06.2019 § 52
Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelman yhtenä
kehittämisalueena on kulttuurikasvatus. Joensuun seudun sivistysjohtajien kokouksessa
24.8.2018 seudulle päätettiin tehdä yhteinen kulttuurikasvatussuunnitelma, joka tulee
osaksi seudullista opetussuunnitelmaa.
Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkoston tuottama koululaisten kulttuuripolku
Kulttuurin virta on tarjonnut kulttuurisisältöjä kouluille, mutta niitä on opetuksessa
hyödynnetty vaihtelevasti. Kulttuurikasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä
seudun koulujen oppilaille järjestettiin maaliskuussa 2019 kysely, jossa kartoitettiin
koulujen kulttuurikasvatuksen tilannetta. Kyselystä kävi ilmi, että oppilaiden asenne ja
käsityksen kulttuuri- ja taidekasvatuksessa ovat hyvin positiiviset, mutta
toteuttamistavat ja kulttuurin näkyvyys opetuksessa vaihtelevat suuresti koulujen välillä
ja jopa koulun sisällä.
Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoituksena on tehdä kulttuurikasvatuksesta tietoinen
ja näkyvä osa opetussuunnitelman mukaista opetusta ja lisätä tasa-arvoa kaikilla
seudun kouluilla. Keskeisessä osassa oppimista ovat ajattelutaitojen harjoittaminen
sekä kyky arvioida ja tehdä tulkintoja. Taide- ja kulttuurikasvatus ei ole pelkkää tiedon
ja taidon siirtämistä, vaan parhaimmillaan se johtaa uuden luomiseen, suvereeniin
osaamiseen ja esteettiseen nautintoon. Tämä puolestaan lisää oppilaan itsetuntoa ja
minäpystyvyyttä. Pedagogisesti kulttuurikasvatusta voi käyttää osana eheyttävää
opetusta ja ilmiöoppimista, rakentaa monialaiset oppimiskokonaisuudet sen ympärille
tai pyrkiä kohti oppiainekohtaisia tavoitteita sen avulla. Kulttuurikasvatus on myös
erinomainen tapa huomioida laaja-alainen osaaminen opetuksessa. Näin ollen se tukee
opetussuunnitelman toteuttamista monella eri tasolla.
Kulttuurin virta liitetään osaksi Joensuun seudun kulttuurikasvatussuunnitelman
sisältöä Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostoon kuuluvissa kunnissa.
Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostoon kuuluvat Joensuun seudun kunnista
Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Kulttuurin virran lisäksi
koulut käyttävät sisällön tuottamiseen omia verkostojaan, paikallisosaamista sekä
henkilökunnan asiantuntemusta.
Kulttuurikasvatussuunnitelman laatimista varten perustettiin työryhmä, jonka
puheenjohtajana toimii Joensuun seudun kasvatuksen ja opetuksen
seutukoordinaattori Leena Muona. Hänen lisäkseen työryhmään kuuluvat rehtori Päivi
Ikonen (Joensuu), LO Matilda Raninen (Outokumpu), LO Kirsi Mäkelä (Juuka),
musiikinopettaja Pilviliina Piirainen (Liperi), musiikinopettaja Saara Elomaa
(Kontiolahti), nuoriso-ohjaaja Päivi Hyytiäinen (Polvijärvi) sekä suunnittelija Pirkko
Ahola (Joensuu).

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Joensuun seudun kulttuurikasvatussuunnitelma Meidän Kultsu valmistui toukokuussa
2019 ja on valmis otettavaksi kouluilla käyttöön 1.8.2019. Koulujen omat painotukset
kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisesta tehdään koulun vuosisuunnitelmaan.
Joensuun seudun kulttuurikasvatussuunnitelma Meijän Kultsu liitetään osaksi Joensuun
seudun opetussuunnitelmaa 1.8.2019 alkaen.
Ehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Joensuun seudun kulttuurikasvatussuunnitelma Meijän
Kultsun 1.8.2019 alkaen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Meijän Kultsu kulttuurikasvatussuunnitelma 1.8.2019
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Ilmoitusasiat
Siv.ltk 11.06.2019 § 53
Viranhaltijapäätökset:
- sivistysjohtajan yleiset päätökset §:t 93-98, 113-121 ja 123
- sivistysjohtajan salaiset päätökset:
oppilaaksiottopäätökset §:t 60-91
aamu- ja iltapäivätoimintaan ottaminen §:t 17-58, 92 ja 99-112
Muut ilmoitusasiat:
- opetushallituksen kielteinen valtionavustuspäätös koskien Joensuun seudun kuntien
yhteishanketta "Seksuaalikasvatusta ja turvataitoja kouluille"
Ehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi sivistyslautakunta päätti kokouspäivät syksylle 2019:
to 5.9.2019
to 3.10.2019
to 7.11.2019
to 5.12.2019.

__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
47-53

HallintolainkäyttöL 5 §:n/mukaan lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti
Hallitus/lautakunta

Polvijärven sivistyslautakunta
Polvijärventie 4
83700 POLVIJÄRVI
Sähköposti: koulutoimisto@polvijarvi.fi
Pykälät
47-53
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Kts. jäljempänä

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744
70101 KUOPIO
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite; sähköposti:

Pykälät

30

päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika

päivää

Vallitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisu-vaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan
kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa _______________euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan
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