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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KASVOPPI 17.12.2020 § 79
Kuntalain (410/2015) 103 §:n 2-3 momentin mukaan muu toimielin
kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen
jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
Kokouksen koollekutsumisesta voimassa ovat Äänekosken
kaupungin hallintosäännön 124 §:n määräykset ja toimielimen
näiden nojalla tekemä päätös.
Puheenjohtajan ehdotus
Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
-----
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Pöytäkirjan tarkastus
KASVOPPI 17.12.2020 § 80
Kuntalain (410/2015) 107 §:n 1 momentin mukaan toimielimen
päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Lain 140 §:n 1 momentin mukaan
toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu.
Puheenjohtajan ehdotus
Kasvun ja oppimisen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi
viimeistään maanantaina 21.12.2020 klo 11 mennessä ja tarkastetun
pöytäkirjan julkaistavaksi kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjan
tarkastamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään maanantaina
21.12.2020 klo 12.
Kasvun ja oppimisen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jari
Halttusen ja Ritva Toivaisen.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----
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Oppilaskuljetusoppaan päivitys
KASVOPPI 17.12.2020 § 81
1340/12.01.03.01/2020
Opetuslautakunta on hyväksynyt ensimmäisen Äänekosken
kaupungin koulukuljetusoppaan vuonna 2011. Opasta on
täydennetty vuosittain tarpeen mukaan. Oppaassa on määritelty
oppilaskuljetusten järjestämisen keskeiset periaatteet kuten
kuljetusetuuden matkarajat, tiestön vaarallisuus ja kultakin
ikäluokalta vaadittava itsekuljettavan matkan pituus.
Tässä päivityksessä keskeisimmät muutokset ovat seuraavat:
1. Tiestön vaarallisuus esitetään tiekohtaisesti vanhan
koulukohtaisen esittämistavan sijasta.
2. Esikoululaisten itsekuljettava matka kuljetuksen
lähtö/jättöpaikalle arvioidaan aina tapauskohtaisesti.
3. Valtatie 4:n ylittäminen tai sillä kulkeminen on vaarallista
esioppilaille ja luokkien 1-9 oppilaille.
4. 3-6 luokkien oppilaat voivat ylittää tien Hirvaskankaan
kiertoliittymän suojantietä pitkin.
5. Lisäksi muutoksi on kohdassa 5 Huoltajan, oppilaan ja
kouluauton kuljettajan velvollisuudet.
Valmistelija

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000
Kuljetussuunnittelija Ville Lipasti, puh. 040 835 4720

Esittelijä

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy päivitetyn
oppilaskuljetusoppaan.

Päätös

Hyväksyttiin.
----Merkittiin, että kuljetussuunnittelija Ville Lipasti oli läsnä tämän asian
esittelyn ajan.
-----

Liitteet
1 Oppilaskuljetusopas
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Kuljetusetuus kahdesta osoitteesta
KASVOPPI 28.11.2019 § 64
Kaupunginvaltuuston päätti 10.6.2019 pykälässä 54 seuraavasti:
1. valtuusto on saanut tiedoksi Leila Lindellin ym. 12.11.2018
tekemän valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet;
2. kaupunginvaltuusto hyväksyy, että asian valmistelua
jatketaan liitteen 16 pohjalta; ja
3. valtuusto toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Palvelun laajentamista kokeillaan yhden peruskoulun työvuoden
mittaisena pilottina. Palvelun jatkamista arvioidaan kokeilusta
saadun tiedon perusteella.
Palvelun kustannusten seuraamiseksi tulee perustaa oma
kustannuspaikka, jonne kirjataan kaikki palvelusta johtuvat menot.
Palvelun järjestämisprosessi
Palvelun pilotti toteutetaan 1.8.2020- 5.6.2021.
Lautakunta hyväksyy eroperheiden vuoroasumislasten
oppilaskuljetusten myöntämis- ja järjestämisperiaatteet
marraskuussa 2019.
Huoltajat hakevat sähköisellä lomakkeella kuljetusetuutta tammikuun
2020 puoliväliin mennessä. Varsinaisen hakuajan jälkeen
hakemuksia käsitellään tulojärjestyksessä.
Kuljetusetuudet myönnetään helmikuussa 2020.
Kuljetuksiin tarvittava kalusto kilpailutetaan helmi-maaliskuussa
2020.
Kuljetukset suunnitellaan syksyksi 2020. Huoltajia tiedotetaan
kuljetusjärjestelyistä kesäkuun 2020 loppuun mennessä.
Palvelun laatua, järjestelyjä ja kustannuksia arvioidaan
lautakunnassa joulukuussa 2020.
Päätös palvelun jatkamisesta tehdään kaupunginhallituksessa
tammi-helmikuussa 2021.
Toiminnan rahoittaminen tulee vaatimaan lisämäärärahan anomista
valtuustolta syksyllä 2020 ja keväällä 2021.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Kasvun ja oppimisen lautakunta § 82

17.12.2020

11/2020

7

Kuljetuksen järjestäminen kahdesta osoitteesta on kaupungille täysin
vapaaehtoinen palvelu. Nykyisessä tilanteessa ns. etähuoltajan
(huoltaja, jonka luona lapset eivät asu väestörekisterin mukaan)
luona asuvan lapsen koulumatkat ovat täysin perusopetuslain 32 §:n
määräysten ulkopuolella ja huoltajien vastuulla.
Koska huoltajien tulee erotilanteessa toimia mahdollisimman pitkälle
lasten edun mukaisesti valitessaan esim. asuinpaikkojaan, voidaan
oppilaskuljetuksia järjestää tukeutuen huoltajien
huoltovelvollisuuteen laajemmin kuin lakisääteisten palveluiden
kohdalla. Vapaaehtoisessa palvelussa ei kaikkia PL 32 § määräyksiä
tarvitse noudattaa.
Kuljetusetuuden myöntämisen periaatteet
1. Etuus koskee lapsia, joiden huoltajat asuvat Äänekoskella.
2. Huoltajilla tulee olla yhteishuoltajuus.
3. Etuus myönnetään hakemuksen perusteella.
4. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio lastenvalvojan
vahvistamasta lapsen asumista koskevasta sopimuksesta tai
tuomioistuimen päätöksestä. Kuljetukset järjestetään vain
sopimuksessa mainituista osoitteista, jotka tulee voida
todentaa myös väestörekisteristä.
5. Etuus myönnetään, mikäli perusopetuslain ja Äänekosken
kaupungin oppilaskuljetuksia koskevat kilometrirajat täyttyvät
6. Kuljetusetuuden saaneen lapsen koulumatkan järjestelyt
toteutetaan ensisijaisesti saattokorvauksena, toissijaisesti
avoimessa joukkoliikenteessä ja mikäli huoltajilla ei ole
tosiasiallista mahdollisuutta saattaa lasta kouluun tai alueella
ei ole riittäviä julkisia liikenneyhteyksiä, järjestetään kuljetus
tilausliikenteellä.
(valmistelija: opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632
3000)
Opetus- ja kasvatusjohtajan ehdotus
Lautakunta hyväksyy edellä esitetyn palvelun järjestämisprosessin ja
kuljetusetuuden myöntämisen periaatteet.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että palvelujen
järjestämisessä ei huomioida huoltajien loma-aikoja, sairastapauksia
tai muita poikkeustilanteita.
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----Merkitään, että oheismateriaaliksi lisättiin esittelytekstin alussa
viitattu liite.
----KASVOPPI 17.12.2020 § 82
1341/12.01.03.01/2020
Valtuustoaloitteen mukaista palvelua aloitettiin tuottamaan
Äänekoskella 1.8.2020 alkaen.
Palvelua on käytetty huomattavasti vähemmän kuin ennakolta
arveltiin. Palvelun piirissä on 15 perhettä ja 23 lasta.
Varsinaisen hakuajan päätyttyä, toukokuun puoliväliin mennessä,
kuljetushakemuksia tuli vain muutama. Käytännössä hakemuksia on
jätetty tasaisesti kesän ja syksyn ajan. Suurin osa lasten kuljetusten
suunnittelusta toteutettiin elokuussa. Koulun alkamisen jälkeen
kuljetukset suunniteltiin muutaman päivän varoajalla. Halvimman
ratkaisun löytäminen yksittäisessä tapauksessa, jossa oppilaan
kuljetus poikkesi alueen normaalista kuljetussuunnasta, muodostui
hyvin työlääksi. Oppilaille ei ole juurikaan syntynyt odotustunteja ja
lasten koulumatkaan käytetty aika on pysynyt perusopetuslain
aikarajoissa.
Yhdentoista lapsen kuljetukset jouduttiin järjestämään
tilausliikenteellä. Suurin osa näistä pystytään yhdistämään olemassa
oleviin kuljetusreitteihin, joidenkin kohdalla on jouduttu
järjestelemään omia kuljetuksia. Normaalien koulukuljetusreittien
vastaisia kuljetuksia, joiden kohdalla on jouduttu järjestelemään
omia kuljetuksia, on näistä neljä. Varsinaisessa koulukuljetusreittien
suunnittelussa ei huomioitu näitä kahdesta osoitteesta kulkevia
kuljetuksia etukäteen, joten uudet kuljetukset jouduttiin
suunnittelemaan olemassa olevien kuljetusten pohjalle. Ylimääräisiä
kuljetuskustannuksia näistä oppilaista syntyi syyslukuvuoden 2020
aikana 12 994,65 €.
Reittiliikennettä on pystynyt käyttämään 12 lasta. Heidän
kuljetuskustannuksensa syksyn aikana ovat 2184,06 €.
Saattokorvausta ei ole pystytty käyttämään yhdenkään lapsen
osalta.
Vuoden aikana palvelusta tulee kertymään kustannuksia yhteensä
32 233,44€. Kuljetettavaa oppilasta kohti kulut ovat 1401,45 €.
Kustannus on kaksinkertainen normaaliin kuljetusoppilaaseen
verrattuna.
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Huoltajat ovat pääosin olleet tyytyväisiä palveluun. Tyytymättömyyttä
on ollut lähinnä sellaisissa tapauksissa, joissa lasten asumisen rytmi
on ollut epämääräinen tai vaihtunut syksyn aikana useasti.
Kokonaisuuden valmistelu ja suunnittelu on vaatinut kohtuuttomasti
aikaa suhteessa pieneen käyttäjämäärään. Kuljetusten kustannukset
ovat korkeat. Lainsäädäntö velvoittaa järjestämään kuljetukset (yli
5km koulumatka) vain väestörekisteriin merkitystä osoitteesta.
Päätettäessä palvelun jatkamisesta tulee perusteellisesti tarkastella,
onko tällaisen kalliin, vain pienen käyttäjäkunnan tarpeita
palvelevan, etuuden tuottaminen järkevää verorahojen käyttöä.
Valmistelija

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000
Kuljetussuunnittelija Ville Lipasti, puh. 040 835 4720

Esittelijä

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
Äänekosken kaupunki järjestää jatkossa oppilaskuljetukset vain
väestörekisteriin merkitystä osoitteesta.

Päätös

Hyväksyttiin.
----Merkittiin, että kuljetussuunnittelija Ville Lipasti oli läsnä tämän asian
esittelyn ajan.
-----

Oheismateriaali
Teknisen toimialan ja kasvun ja oppimisen toimialan lausunto
valtuustoaloitteesta KV 10.6.2019.
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Lasten, perheiden ja nuorten palveluiden vastuualueen organisoituminen 1.1.2021
alkaen
KASVOPPI 17.12.2020 § 83
1150/00.01.01.00/2020
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2020 hallintosäännön
käsittelyn yhteydessä päättänyt Kasvun ja oppisen toimialan
vastuualueista siten, että toimialan vastuualueet ovat 1.1.2021
alkaen opetuspalvelut sekä lasten, perheiden ja nuorten palvelut.
Hallintosäännön 15 § mukaan lautakunta määrää alaisensa
toimialan organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin
hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. Lautakunnan tulee siis
päättää Lasten, perheiden ja nuorten vastuualueen jakaantumisesta
tulosalueisiin.
Yhteistyössä keskushallinnon kanssa on päädytty esittämään
seuraavaa Lasten, perheiden ja nuorten palveluiden tulosaluejaoksi:
Hallinto, lasten perheiden ja nuorten palvelut
Lasten päivähoito
Esiopetus
Lasten ja perheiden terveyspalvelut
Perheneuvola
Perhekeskus ja nuorisopalvelut
Valmistelija

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000
Perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, puh. 020 632 2102

Esittelijä

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää seuraavasti:
1) hyväksyy edellä esitetyn Lasten, perheiden ja nuorten
palveluiden vastuualueen tulosaluejaon,
2) päättää, että Perhekeskus ja nuorisopalvelut -tulosalueen
esimiehenä toimii perhekeskuskoordinaattori lukuun ottamatta
lapsiperheiden kotipalvelua, jonka esimiehenä toimii päiväkodin
johtaja.

Päätös

Hyväksyttiin.
-----
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Toimivallan siirtäminen opetus- ja kasvatusjohtajalle
294/12.00.00/2020
KASVOPPI 26.03.2020 § 24
Suomessa ja muualla Euroopan unionissa vallitsee tällä hetkellä
erittäin poikkeuksellinen ja vaikea tilanne johtuen COVID-19 tartuntatautiepidemian eli niin sanotun koronavirusepidemian
puhkeamisesta. Epidemian leviämisen hidastamiseksi on
suomalaisessa yhteiskunnassa tehty ja valmisteltu äärimmäisen
harvinaislaatuisia ratkaisuja, joilla on voimakkaasti supistettu tai jopa
kokonaan keskeytetty lakisääteisten kunnallisten ja muiden julkisten
palveluiden tuotantoa ja tarjoamista.
Eräät ratkaisut on tehty vaiheittain kuntien normaalissa
päätöksentekojärjestyksessä osana kuntien itsehallinnon
toteuttamista ja lakisääteisten tehtävien hoitamista. Joissakin
kunnissa on siirrytty soveltamaan erityistä häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen johtamisjärjestelmää. Erityisen merkittävää on, että
valtioneuvoston ja eduskunnan päätösten mukaisesti on valmiuslain
säännöksiä otettu Suomessa käyttöön vaiheittain 17.3.2020 alkaen.
Käyttöönotto on muun ohella merkinnyt, että kuntien itsehallintoon ja
lakiin perustuvia toimivaltuuksia on supistettu ja poistettu.
Äänekosken kaupungin viranhaltijajohto on seurannut ja arvioinut
koronavirusepidemian ja sen leviämisen asettamia uusia
vaatimuksia kaupungin toiminnalle. Viranhaltijajohto on
valmistautunut tilanteen pahenemisen edellyttämiin ratkaisuihin
valtion viranomais- ja asiantuntijatahojen antamien määräysten ja
suositusten mukaisesti.
Ajankohtaiselle epidemiatilanteelle on tunnusomaista olosuhteiden
nopea muuttuminen ja vaikeutuminen ja odotukset erittäin nopeasta
päätöksenteosta kaupunkiorganisaatiossa. On pidettävä selvänä,
että tavanomainen kuntalain, eri toimialojen tehtäviä koskevien
erityislakien ja voimassa olevan hallintosäännön mukainen
toimivallan jako ja johtamisjärjestelmä ei mahdollista sellaista
päätöksenteon nopeutta ja voimavarojen jatkuvaa uudelleen
suuntaamista, jota käsillä olevassa tilanteessa edellytetään.
Kaupunginhallitus on 23.3.2020 (66 §) päättänyt ehdottaa
valtuustolle, että valtuusto hyväksyisi Äänekosken kaupungin
hallintosäännön täydentämisen määräyksin, jotka koskevat
kaupungin johtamista häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Valtuuston
on määrä päättää tästä hallintosäännön täydentämisestä 30.3.2020
pidettävässä kokouksessaan.
Hallintosäännön täydentämisen keskeisenä sisältönä on, että
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja voisi käyttää
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normaaliolojen hallintosäännössä määrätystä toimivallasta
poikkeavaa toimivaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja
häiriötilanteen normalisoimiseksi silloin, kun asia koskee
toimenpiteiden yhteensovittamista kaupungin toimialueiden ja
yksiköiden kesken, taloudellisten tai henkilöstövoimavarojen
suuntaamista, viestintää taikka muuta häiriötilanteen hoitamiseksi
tarpeellista päätöstä tai toimenpidettä.
Hallintosäännön täydentämisen ja täydennyksessä tarkoitettujen
kaupunginjohtajan erityistoimivaltuuksien avulla on mahdollista
vastata moniin kaupungin johtamisen ja päätöksenteon haasteisiin
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Ei kuitenkaan ole
tarkoituksenmukaista, että ajankohtaisen häiriötilanteen pitkittyessä
vaihtoehtona normaaliolojen tavanomaiselle
päätöksentekojärjestykselle olisi ainoastaan toimivallan
keskittäminen kaupunginjohtajalle. Tähän liittyy haasteita
kaupunginjohtajan ajankäytön kannalta, ja myös virkavastuun
asianmukaisen toteuttaminen edellyttää tosiasiallista mahdollisuutta
olla selvillä päätöksenteossa huomioon otettavista oikeusohjeista ja
tosiseikoista.
Edellä olevan perusteella kasvun ja oppimisen lautakunnalle
esitetään, että se päättäisi kuntalain (410/2015) 91 §:n 2 momentin
ja hallintosäännön 34 §:n nojalla siirtää lautakunnalle lainsäädännön
ja hallintosäännön mukaan kuuluvaa toimivaltaa opetus- ja
kasvatusjohtajalle. Toimivallan siirtopäätös koskisi sellaisia asioita,
joissa ajankohtaisen epidemiakriisin aikana on kyettävä tekemään
päätöksiä nopeasti ja ottaen huomioon jatkuvasti muuttuvan
toimintaympäristön asettamat kulloisetkin vaatimukset.
Valmisteltu siirtopäätös olisi luonteeltaan väliaikainen ja se olisi
voimassa määräajan 31.12.2020 saakka. Siirtopäätöksen
voimassaoloaikaa voidaan tarvittaessa uudella päätöksellä jatkaa.
Vastaavasti siirtopäätös voidaan olosuhteiden helpottuessa kumota
jo ennen määräajan päättymistä.
(Valmistelijat opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh 020 632
3000, ja hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921)
Opetus- ja kasvatusjohtajan ehdotus:
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
1) päättää kuntalain 91 §:n 2 momentin ja hallintosäännön 34 §:n
nojalla siirtää lautakunnan toimivaltaa opetus- ja
kasvatusjohtajalle niin, että siirron nojalla opetus- ja
kasvatusjohtaja päättää:
a) kaupungin koululaitoksen yleistä järjestämistä koskevista
määräyksistä ja soveltamisohjeista;
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b) koulun toiminnan keskeyttämisestä;
c) koulun sisä- tai ulkotilojen sulkemisesta ja niiden käytön
kieltämisestä;
d) opetuksen järjestämispaikasta ja lähikoulun osoittamista
koskevista perusteista;
e) erityisistä opetusjärjestelyistä;
f) oppilaaksiottoalueista ja niiden perusteista;
g) koulutyön päättymisajankohdasta, työpäivien määrästä ja näiden
lisäämisestä;
h) oppilaiden ottamisessa sovellettavista valintaperusteista;
i) opetusryhmien muodostamisesta;
j) koulumatka- ja majoitusedun perusteista; ja
k) kouluruokailun järjestämisestä ja toteuttamisesta.
2) päättää, että edellä kohdassa 1 tehty toimivallan siirtopäätös on
voimassa 27.3.2020 lukien määräajan 31.12.2020 saakka ja
mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.
Päätös:

Hyväksyttiin.
-----

KASVOPPI 17.12.2020 § 84
1310/00.01.01.03/2020
Covid-19-tartuntatautiepidemia eli niin sanottu koronavirusepidemia
on viime päivinä vaikeutunut merkittävästi pääkaupunkiseudulla ja
eräillä muilla maamme alueilla. Myös Keski-Suomen tilanne on
heikentynyt selvästi, minkä johdosta Jyväskylän kaupungin
poikkeusolojen johtoryhmä totesi 27.11.2020 Jyväskylän siirtyneen
epidemiavaiheiden luokituksessa perustasolta kiihtymisvaiheeseen.
Äänekosken kaupungin koronajohtoryhmän kokouksessa
27.11.2020 todettiin, että opetus- ja kasvatusjohtajan
erityistoimivaltuuksien päättyminen 31.12.2020 ei ole perusteltua
tässä epidemiatilanteessa.
Erityistoimivaltuuksien voimassaolon tulisi jatkua keskeytyksettä
talven ja kevään ajan, jotta kasvun ja oppimisen toimialan
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johtamiseen ja päätöksentekoon ei meneillään olevan
epidemiatilanteen aikana muodostu epidemian torjunnan kannalta
ongelmallisia viiveitä ja jäykkyyksiä.
Kasvun ja oppimisen lautakunnalle esitetään, että se päättäisi jatkaa
opetus- ja kasvatusjohtajan 26.03.20 pykälässä 24 mainittujen
erityistoimivaltuuksien voimassaoloa 31.5.2021 saakka. Jos
epidemiatilanne ratkaisevasti helpottuu ennen sanottua määräaikaa,
on kasvun ja oppimisen lautakunnalla harkintansa mukaan
mahdollisuus keskeyttää erityistoimivaltuuksien voimassaolo jo tätä
ennen.
Valmistelija

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000

Esittelijä

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen lautakunta:
1) päättää kuntalain 91 §:n 2 momentin ja hallintosäännön 34 §:n
nojalla siirtää lautakunnan toimivaltaa opetus- ja
kasvatusjohtajalle niin, että siirron nojalla opetus- ja
kasvatusjohtaja päättää:
a) kaupungin koululaitoksen yleistä järjestämistä koskevista määräyksistä ja soveltamisohjeista;
b) koulun toiminnan keskeyttämisestä;
c) koulun sisä- tai ulkotilojen sulkemisesta ja niiden käytön
kieltämisestä;
d) opetuksen järjestämispaikasta ja lähikoulun osoittamista
koskevista perusteista;
e) erityisistä opetusjärjestelyistä;
f) oppilaaksiottoalueista ja niiden perusteista;
g) koulutyön päättymisajankohdasta, työpäivien määrästä ja näiden
lisäämisestä;
h) oppilaiden ottamisessa sovellettavista valintaperusteista;
i) opetusryhmien muodostamisesta;
j) koulumatka- ja majoitusedun perusteista; ja
k) kouluruokailun järjestämisestä ja toteuttamisesta.
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2) päättää, että edellä kohdassa 1 tehty toimivallan siirtopäätös on
voimassa 1.1.2021 lukien määräajan 31.5.2021saakka ja
mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----
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Koulunmäen yhtenäiskoulun C-rakennuksen tilatarvetyöryhmän perustaminen
KASVOPPI 17.12.2020 § 85
1249/00.00.01/2020
Koulunmäen yhtenäiskoulun kunnostustyöhön on varattu
investointisuunnitelmassa alustava rahoitus vuodelle 2022 ja 2023.
Suunnittelu voidaan aloittaa vuoden 2021 loppupuolella.
C-rakennukseen on sijoitettu vuosiluokkien 7-9 opetus.
Luokkatiloissa on normaaleja aineopetusluokkia ja erikoisluokkia
kuten fysiikka-kemia, tekninen työ, tekstiilityö, musiikki ja kuvataide.
Koulua on kunnostettu useampaan otteeseen vuoden 1998 jälkeen,
jolloin myös osa talotekniikasta on uusittu
Äänekoskella syntyvyyden lasku aiheuttaa lukuvuoteen 2026-2027
mennessä noin 20 % vähentymisen oppilasmäärässä. Tämä
negatiivinen kehitys tulee huomioida tilatarvetta selvitettäessä.
Tilatarvetyöryhmän tavoitteena on selvittää millä laajuudella ja
korjaustasolla korjaustyöt toteutetaan. Vaihtoehdot ovat seuraavat:
1. Toteutetaan vain talotekniikan uusiminen ja välttämättömät
korjaus/muutostyöt
2. Toteutetaan peruskorjaus, jossa rakennus kunnostetaan
alkuperäiselle tasolle.
3. Toteutetaan perusparannus, jossa rakennus kunnostetaan
koulun alkuperäistä tasoa paremmaksi.
Kaikissa vaihtoehdoissa tulee uudistaa esitystekniikka samalle
tasolle kuin a- ja b-rakennuksissa huomioiden 7-9 luokkien opiskelun
vaatimukset.
Keskeisenä asiana selvitystyössä on määrittää C-rakennuksen kunto
ja arviot eri vaihtoehtojen kustannuksista ja aikatauluista.
Valmistelija

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000
Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh 020 632 3355

Esittelijä

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää seuraavasti:
1) päättää perustaa tilatarvetyöryhmän selvittämään millä
laajuudella ja korjaustasolla Koulunmäen yhtenäiskoulu crakennuksen korjaus/muutostyöt toteutetaan,
2) määrää työryhmän puheenjohtajaksi opetus- ja kasvatusjohtajan,
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3) määrää työryhmää jäseniksi Koulunmäen yhtenäiskoulun rehtorin
ja apulaisrehtorin,
4) pyytää Koulunmäen yhtenäiskoulun rehtoria nimeämään
työryhmään kaksi henkilöstön edustajaa sekä edustajan
oppilaskunnan hallituksesta,
5) pyytää Teknistä toimea nimeämään edustajansa ja tarvittavat
suunnittelijat työryhmään,
6) valitsee keskuudestaan edustajan työryhmään,
7) päätös saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja tekniselle
lautakunnalle.
Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:
1) hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti; ja
2) nimesi työryhmän edustajaksi yksimielisesti lautakunnan
puheenjohtaja Timo Pullin.
-----
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Esi-, perusopetuksen ja lukion lukuvuoden 2021-2022 työ- ja lomapäivät
KASVOPPI 17.12.2020 § 86
1301/12.00.04/2020
Perusopetuslain 23 §:n lukuvuodessa on 190 työpäivää.
Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi
kuin lauantaiksi sattuvat itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.
Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päättyy
aina viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Lukiolaissa ja -asetuksessa ei
ole säädöstä lukuvuoden työpäivistä.
Perusopetuksessa ja lukiossa tulee lukuvuonna 2021-2022 olemaan
188 työpäivää.
Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 11.8.2021 ja päättyy
keskiviikkona 22.12.2021. Syyslomaviikko on viikko 42.
Syyslukukaudella on 90 työpäivää.
Kevätlukukausi alkaa maanantaina 10.1.2022 ja päättyy lauantaina
4.6.2022. Hiihtolomaviikko on viikko 9. Kevätlukukaudella on 98
työpäivää.
Viheralueiden koululla on aikaisemmin ollut mahdollisuus pitää yksi
lauantaityöpäivä, mikäli siitä ei synny lisäkustannuksia. Koulut ovat
järjestäneet tällaisena lauantaityöpäivänä kodin ja koulun yhteisiä
toimintapäiviä. Ylimääräisen vapaapäivän koulut voivat sijoittaa
haluamaansa ajankohtaan, ei kuitenkaan pidentämään syys-, joulu
tai hiihtolomaa.
Esiopetuksessa tulee lukuvuona 2021-2022 olemaan 177 työpäivää.
Syyslukukausi alkaa maanantaina 16.8.2021 ja päättyy perjantaina
17.12.2021. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 10.1.2022 ja päättyy
tiistaina 31.5.2022. Syys- ja talviloma perusopetuksen mukaisesti.
Lisäksi esiopetuksessa on vapaapäivä 27.5.2022.
Valmistelija

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000
Perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, puh. 020 632 2102

Esittelijä

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää seuraavasti:
1) Hyväksyy liitteen mukaiset esi-, perusopetuksen ja lukion
lukuvuoden 2021-2022 työ- ja lomapäivät.
2) Kouluilla on mahdollisuus pitää yksi lauantaityöpäivä, kunhan
siitä ei synny lisäkustannuksia. Ylimääräisen vapaapäivän koulut
voivat sijoittaa haluamaansa kohtaan, ei kuitenkaan pidentämään
syys-, joulu- tai talvilomaa.
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-----
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Hansel yhteishankintasopimukseen liittyminen: Toisen asteen oppikirjat ja
oheismateriaali 2021-2023 (2025)
KASVOPPI 17.12.2020 § 87
1242/02.07.00/2020
Hansel Oy on hankintalain 5 §:n tarkoittama Suomen Kuntaliitto ry:n
ja Suomen valtion omistama yhteishankintayksikkö. Yhtiön
toimialana on toimia hankintalain tarkoittamana kuntien ja niiden
omistamien yhteisöjen yhteishankintayksikkönä.
Hansel Oy toteuttaa hankintalain 42 §:n mukaisia
puitejärjestelykilpailutuksia, huolehtii puitesopimusten tekemisestä
sekä niiden sopimushallinnasta asiakkaittensa puolesta. Hansel Oy
keskittyy kilpailutuksiin, joissa volyymiä keskittämällä saadaan
mittakaavaetua hintasäästöinä ja prosessihyötyinä. Hansel Oy
kattaa kilpailutusten riskit ja mahdolliset valitusprosessien
taloudelliset seuraamukset.
Hansel Oy kilpailuttaa toisen asteen oppikirjat ja niihin liittyvät
materiaalit, mikäli laki oppivelvollisuuden laajentamisesta toteutuu.
Mikäli laki tulee voimaan 1.8.2021 alkaen, Hansel Oy:n tavoitteena
saada puitesopimus asiakkaidensa käyttöön 1.4.2021 mennessä.
Hankinnan kohteena on kokonaisratkaisu, jonka kautta toisen asteen
oppilaitokset voivat tilata opetuksessaan tarvitsemansa suomen,
ruotsin ja muun kieliset painetut ja digitaaliset oppikirjat
oheismateriaaleineen. Oheismateriaaleja ovat mm. opettajien
oppaat, pelit, cd/dvd-levyt, kartat, äänikirjat.
Yhteishankinnan kautta saadaan:
 keskitetty tilauskanava eri kustantajien materiaaleille
 laaja valikoima eri kustantajien painettuja ja digitaalisia
materiaaleja
 logistisesti tehokas, joustava ja vaivaton ratkaisun
 kilpailutetut alennukset kustantajien julkisiin hinnastoihin.
Puitesopimus on suunniteltu olevan voimassa 2021-2023 (2025).
Äänekosken kaupunki arvioi käyttävänsä oppikirjojen hankintaan
3+2 vuoden sopimuskaudella noin 690 000 euroa. Arvion
perusteena on tämänhetkiset oppimateriaalien hinnat. Hankinnan
arvo ylittää Hankintalain 26 § mukaisen EU-kynnysarvon.
Uutta kilpailutusta toteuttaessa Hansel Oy:n tulee arvioida
sopimuksen volyymi sopimuskaudella kilpailutuksen
tasapuolisuuden edellytyksen takaamiseksi. Kyseessä tulee
olemaan volyymiltaan ja arvoltaan suuri sopimus. Kun sopimuksen
arvioitu volyymi sitoumuksina täytyy, sitoutuminen myöhemmin
sopimuskauden aikana ei ole enää mahdollista. Saavuttaakseen
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kilpailutuksen tuomat edut pyydetäänkin osallistujilta
etukäteissitoumusta. Yhteishankintaan osallistumien edellyttää
hankintaan ilmoittautumista 15.1.2021 mennessä.
Äänekosken kaupunki on ollut mukana Hansel Oy:n sopimuksessa
perusopetuksen oppikirjojen osalta ja se on todettu toimivaksi
ratkaisuksi kyseisille tuoteryhmille.
Liittymällä sopimukseen saavutetaan vaativien kilpailutusten
aiheuttaman työmäärän poisjäämistä ja valtakunnallisen sopimuksen
tuomia merkittäviä taloudellisia etuja sopimuskaudelle. Sopimuksella
varmistetaan haluttu laatutaso, palvelut sekä toimitusvarmuus
Valmistelija

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000
Hankinta-asiantuntija Kati Miettinen, puh. 020 632 2066

Esittelijä

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy, että Äänekosken
kaupunki:
1) ennakkoilmoittautuu Hansel Oy:n sopimukseen Toisten asteen
oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit 2021-2023 (2025),
2) mikäli laki oppivelvollisuuden laajentamista hyväksytään ja
kohdassa yksi mainittu sopimus saadaan valmiiksi, liittyy
Äänekosken kaupunki siihen tällä päätöksellä.

Päätös

Hyväksyttiin.
-----
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Kasvun ja oppimisen lautakunnan kevätkauden 2021 kokouspäivät
KASVOPPI 17.12.2020 § 88
1248/00.00.01/2020
Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokoukset pidetään
pääsääntöisesti Äänekosken kaupungintalolla kokoushuoneessa
115 alkaen klo 15.00. Lautakunta voi pitää kokouksen myös muissa
soveltuvissa tiloissa tai sähköisesti Microsoft Teams -ympäristössä.
Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokoukset kutsutaan koolle
yksinomaan sähköisesti tallentamalla esityslista, liitteet ja
oheismateriaali lautakunnan jäsenten ja muiden läsnäoloon
oikeutettujen tai velvoitettujen saataville sähköiseen työskentelyympäristöön viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.
Lehdistölle esityslista toimitetaan ennen kokousta.
Kasvun ja oppimisen lautakunnan kevätkauden 2021 kokouspäivät
ovat: 21.1., 18.2., 18.3., 22.4., 27.5., 17.6.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Kokous voidaan jättää
pitämättä, jos käsiteltäviä asioita ei ole.
Valmistelija

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000

Esittelijä

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen hyväksyy kevätkauden 2021 kokousjärjestelyt.

Päätös

Hyväksyttiin.
-----
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Ilmoitusasiat
KASVOPPI 17.12.2020 § 89
Aluehallintovirasto lähetti 29.10.2020 Äänekosken kaupungin
varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuksen valvontaohjelman
mukaisen selvityspyynnön. Selvityspyynnössä pyydettiin tietoa
lasten ja henkilöstön määristä ajalta 28.9.-11.10.2020 Alkulan,
Katvelan, Piilolan ja Tiitelän päiväkodeista.
Aluehallintoviraston päätöksessä todetaan, että Äänekosken
kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus Alkulan, Katvelan,
Piilolan ja Tiitelän päiväkodeissa on ollut tarkasteluajankohtana
varhaiskasvatuslain mukainen. Näin ollen varhaiskasvatuksen
valvontaohjelman mukaisen valvonta-asian käsittely
aluehallintovirastossa päättyy.
Valmistelija

Perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, puh. 020 632 2102

Esittelijä

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä

Esittelijän ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.
-----

Oheismateriaali
Aluehallintoviraston päätös Äänekosken kaupungin järjestämästä
varhaiskasvatuksesta
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Viranhaltijapäätökset
KASVOPPI 17.12.2020 § 90
Kasvun ja oppimisen lautakunnalle on toimitettu opetus- ja
kasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 13.11.- 10.12.2020.
Esittelijän ehdotus
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että opetus- ja
kasvatusjohtajan viranhaltijapäätöksiä ei oteta käsiteltäväksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----

Oheismateriaali
Opetus- ja kasvatusjohtajan viranhaltijapäätökset 13.11.10.12.2020
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 79, § 80, § 82, § 88, § 89, § 90

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 81, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87
OIKAISUVAATIMUSOHJEET / Kasvun ja oppimisen lautakunta
Oikaisuvaatimusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun 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.
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 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, on Äänekosken kaupungin kasvun ja oppimisen
lautakunta. Oikaisuvaatimuksen liitteineen voi lähettää postitse tavallisena kirjeenä osoitteeseen,
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@aanekoski.fi.
Salassapidettäviä tietoja ei saa lähettää sähköpostitse. Salassapidettävät tiedot ja asiakirjat voi toimittaa
kaupungille erillisen turvapostipalvelun kautta. Turvapostin käyttöohjeet:
https://www.aanekoski.fi/yhteystiedot.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan oikaisua, 2) miten päätöstä halutaan
oikaistavaksi, 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Tieto pöytäkirjan tai yksittäisen päätöksen pitämisestä yleisesti nähtävänä on merkitty toimielimen
pöytäkirjaan tai toimielimen tai viranhaltijan päätökseen.
Liitetään päätökseen/otteeseen

