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40 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen alussa lautakunnalle esiteltiin palveluverkostotyön tilannekatsaus
(Leena Auvinen ja Juha Parkkisenniemi).
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41 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Tuula Savolainen ja
Miia Eskelinen-Fingerroos.
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 42

Asianro 3855/02.02.02/2018

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Palvelualueet laativat ensimmäisen osavuosikatsauksen tammi-huhtikuulta
2018. Ensimmäinen osavuosikatsaus tehdään tiivistetyssä muodossa.
Johdon katsaus:




Toiminta (lyhyesti): onko toiminnassa odotettavissa poikkeamaa
tavoitteisiin nähden
Olennaiset poikkeamat talousarvioon: poikkeaako ennuste talousarviosta ja mistä syystä. Palvelualueen toimenpiteet talousarvion
pitävyyden varmistamiseksi.
Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle: onko esiin tullut sellaisia riskejä, jotka vaikuttavat tavoitteisiin pääsemistä.

Ensimmäinen osavuosikatsaus tehdään vain palvelualuetasolla. Valtuuston
nähden sitovien tavoitteiden yksityiskohtaisempaa seurantaa ei tehdä ensimmäiseen osavuosikatsaukseen.
Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

1

3855/2018 Osavuosikatsaus 1 - 4 /2018

Valmistelijat
palvelualuejohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, taloustiimi
Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää merkitä vuoden 2018 ensimmäisen
osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 43

Asianro 3997/02.02.00/2018

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan käynnistyminen /
Kaupungin strategian mukaiset tavoitteet sekä toimintaympäristön muutokset vuodelle
2019
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Vuoden 2019 toiminnan suunnittelu on käynnistynyt kevään 2018 aikana laajennetun johtoryhmän seminaarilla 9.4.2018, lautakunnan seminaarilla
17.4.2018, johdon yhteisseminaarilla 26.4.2018 sekä valtuuston strategia- ja
talousseminaarilla 14.5.2018.
Kasvun ja oppimisen lautakunnalle 17.4. esitetyt avainprosessien esitykset on
koottu yhteen palvelualuetasoiseen koontiin, joka esitellään kokouksessa. Esityksen lopussa olevia resurssiesityksiä päivitetään koko ajan, puuttuu eurotietoja mm. sisäisten vuokrista, kotikuntakorvauksista jne.

Vaikutusten arviointi

-

Viiteaineisto

1

3997/2018 Ta-2019 / Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintaympäristön muutokset

Valmistelija
Raija Heinonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4221

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2019 talousarvion valmistelun pohjaksi laaditun esittelyaineiston.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Raija Heinonen poistui kokouksesta klo 18.04 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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§ 44

Asianro 4153/12.00.01.00/2018

Kuopion kaupungin perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutos ja täydennys / Perusopetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö, alkuopetus
Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen
yhteistyö
Kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaiset osiot 14.6.2016 (§ 42) ja uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016.
Perusopetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö
Opetussuunnitelman perusteet velvoittaa kehittämään perusopetusta opetussuunnitelmallisesti ja pedagogisesti yhtenäisenä kokonaisuutena myös perusopetuksen nivelvaiheissa. Valtioneuvoston asetuksessa säädetty tuntijako
määrittää nivelkohdat, joiden mukaisesti perusopetus jakautuu vuosiluokkien
1 - 2, 3 - 6 sekä 7 - 9 muodostamiin kokonaisuuksiin. Perusopetuksen nivelvaiheiden lisäksi opetuksen järjestäjän on huolehdittava yhteistyöstä myös nivelvaiheista esiopetuksen sekä perusopetusta seuraavan koulutusvaiheen oppilaitosten kanssa.
Kuopion kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa määritellään, että koulun
toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutus kuvataan koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa.
Kuopiossa esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyö on opetussuunnitelmatason yhteistyötä ja pedagogista yhteistyötä. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä on erilaisia toimintatapoja. Jokainen toimintamalli noudattaa opetussuunnitelmaa sekä Kaveriluokka-toimintamallia ja nivelvaiheen yhteistyön
muita ohjaavia asiakirjoja.
Kasvun ja oppimisen lautakunnalle esitetään kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutosta, sillä oppilaiden yhdenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun
takaamiseksi nivelvaiheyhteistyön toiminnan kehittämisen tavoitteet ja nivelvaiheisiin liittyvät yhteiset toimintaperiaatteet, esimerkiksi nivelvaiheyhteistyö ja tiedonsiirtojen käytänteet, eivät voi olla koulukohtaisia vaan niiden tulee olla kaupungissa yhtenäisiä ja kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa
määriteltyjä.
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Muutos:
Nivelvaiheyhteistyön toiminnan kehittämisen tavoitteet sekä yhteiset toimintaperiaatteet määritellään kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa.
Käytännön toteutus kuvataan koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa.
Perusopetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö (Kuopio):
https://bit.ly/2IvMYIJ
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaiseen osuuteen edellä kuvatun muutoksen
Valmistelija
Taina Vainio
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4018

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 45

Asianro 2138/12.00.01.00/2017

Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman painopistekohtaiset tavoitteet ja mittarit
Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen
yhteistyö
Selostus ja perustelu
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.10.2017 (§ 35) hyväksynyt Kuopion
kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman ja edellyttänyt, että ohjelman painopistekohtaiset tavoitteet ja mittarit valmistellaan kasvun ja oppimisen lautakunnan hyväksyttäviksi.
Tavoitteiden ja mittarien valmistelua on jatkettu perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa ja sitä on käsitelty yhdessä rehtorien kanssa. Lisäksi mittaristoa
on valmisteltu helmikuussa 2018 yhteisillä kehittämispäivillä yhdessä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalveluiden, lukiokoulutuksen ja
osin myös luottamushenkilöiden kanssa. Mukana on ollut myös henkilöstön
edustus. Kasvun ja oppimisen lautakunnalle mittarit on esitelty lautakunnan
kokouksen yhteydessä 17.4.2018.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Kuopion kaupungin
koulutuspoliittisen ohjelman painopistekohtaiset mittarit liitteen mukaisesti.

Liitteet

2

2138/2017 Kuopion kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman painopistekohtaiset mittarit

Valmistelija
Leena Auvinen
Antti Kervinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4003
puh. +358 44 718 4040

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.
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Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 46

Asianro 4150/12.00.01.00/2018

Palveluverkostotyötä ohjaavat periaatteet ja tavoitteet
Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen
yhteistyö
Selostus ja perustelu

Kasvun ja oppimisen palvelualueella on meneillään kokonaisvaltainen
palveluverkoston tarkastelu. Tarkastelu keskittyy ensisijaisesti varhaiskasvatus-, perusopetus-, nuoriso- ja lukiopalveluihin, mutta mukana
tarkastelussa ovat myös hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, tilakeskus, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus.
Verkoston tarkastelulla on ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ohjata ja
seurata verkostoselvitystyötä ja sen etenemistä valtuustopäätösten mukaisesti, kaupungin strategiset tavoitteet ja talouden ehdot huomioiden.
Ohjausryhmälle on yhteistoiminnallisesti valmisteltu liitteenä oleva esitys palveluverkostotyötä ohjaaviksi periaatteiksi ja tavoitteiksi ja ohjausryhmä on käsitellyt ne kokouksessaan 8.5.2018. Ohjausryhmän käsittelyn jälkeen palveluverkostotyötä ohjaavat periaatteet ja tavoitteet
esitetään Kasvun ja oppimisen lautakunnalle hyväksyttäviksi
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy liitteenä olevat palveluverkostotyötä ohjaavat periaatteet ja tavoitteet.

Liitteet

3

4150/2018 Palveluverkostotyötä ohjaavat periaatteet ja tavoitteet

Valmistelija
Leena Auvinen
Juha Parkkisenniemi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4003
puh. +358 44 718 4008

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.
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Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Liitteeseen 3 lisätään kohtaan: Pedagoginen ja taloudellinen toimivuus, sulkuihin luvut (120 / 240).
Heikki Meriranta poistui kokouksesta klo 18.42 tämän pykälän käsittelyn aikana.
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§ 47

Asianro 2697/05.10.00/2018

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien julkisen ja yksityisen varhaiskasvatuspalveluiden
tarkastelusta Kuopiossa
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Varhaiskasvatus ja oppilashuolto
Iris Asikainen, Tiina Kaartinen ja 28 muuta Kuopion kaupungin valtuutettua
ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien julkisen ja yksityisen varhaiskasvatuspalveluiden tarkastelua. Aloitteessa tuodaan esille, että varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on ollut Kuopiossa kasvava ja että lapsimäärän kasvuun
on vastattu palveluiden puolella pääsääntöisesti lisäämällä yksityistä palvelua.
Valtuutetut vaativat kaupunkia linjaamaan julkisen ja yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tarjonnan määrällisen suhteen tulevina vuosina. Samoin valtuutetut vaativat, että kaupunki selvittää eri asuinalueiden kunnallisten päiväkotien tarpeen sekä kuinka lisääntyneeseen tarpeeseen vastataan kaupunkisuunnittelussa.
Tausta: Varhaiskasvatuspalveluissa luovuttiin ostopalvelusopimuksista yksityisten palveluntuottajien kanssa 1.1.2010, jolloin otettiin käyttöön päivähoidon palveluraha. Vuoden 2013 alusta lukien päivähoidon palvelurahasta luovuttiin ja käyttöön otettiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilain mukainen palveluseteli.
Päivähoito on kärsinyt tilaongelmista vuosia ja uusia väliaikaisia pienyksiköitä
on jouduttu ottamaan käyttöön erityisesti Petosen alueen kasvaessa 1990luvulta alkaen. Viime vuosina päivähoidon kysyntä on kasvanut noin prosenttiyksiköllä vuodessa ja suurin kysyntä on ollut uusilla kasvavilla alueilla.
Tila- ja palveluverkostoselvityksessä v. 2011 linjattiin, että päivähoitopaikkatarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan yksityisiä päivähoidon palvelutuottajia.
Esimerkiksi Saaristokaupungissa asetettiin tavoitteeksi yksityisen palvelutuotannon lisääminen.
Kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2015 kirjattiin, että varhaiskasvatuspalveluiden säilyttäminen lähipalveluina edellyttää jatkuvaa ja ajantasaista resurssien käytön seurantaa, sekä joustavaa päivähoitoryhmien muodostamista, koska muuttoliikkeen vuoksi hoitopaikkoja vapautuu hyvin hajanaisesti eri toimintayksiköistä. Muuttovoittoalueilla kasvuun vastataan yksityisin palveluin.
Lisäksi palvelu- ja hankintaohjelmassa on kirjattu:



Kasvualueilla päivähoitokysynnän kasvuun vastataan esisijaisesti tarjoamalla asiakkaalle palveluseteliä yksityiseen päivähoitoon.
Alueiden kunnallisen ja yksityisen päivähoidon määrällinen tasapaino
pidetään kuitenkin sellaisena, että asukkailla säilyy aito valintamahdollisuus kunnallisen ja yksityisen päivähoidon välillä.
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Määrällisessä tarjonnassa tulee huomioida perheiden ehdoton oikeus
saada halutessaan kunnallinen päivähoitopaikka.
Iltahoito- ja vuorohoito järjestetään kunnallisena päivähoitona; iltahoito alueellisena, vuorohoito keskitettynä palveluna.

Tällä hetkellä Kuopion kaupungissa on alueellisesti tarkastellen yksityisiä päiväkoteja seuraavasti:
Keskustan alue: Saksalainen päiväkoti, Steinerpäiväkoti Pikku-Saima, PikkuLeijona Oy Poutapilvi
Kelloniemi- Inkilänmäki: Pikku-Leijona Ilonlaakso, Touhula Pihlajalaakso
Puijonlaakso-Neulamäki: Pikku-Leijona Ketunkolo, Kristillinen päiväkoti,
Timantti
Puistokaupunki: Pikku-Leijona Aurinkotuuli
Saaristokaupunki: Touhula Saaristokaupunki, Touhula Rautaniemi, Touhula
Märssykori, Touhula Ankkuri, Pilke päiväkoti Väläys, Norrlandia päiväkoti
Louna, Musiikkipäiväkoti Priimi
Eteläinen Maaseutu: Touhula Hiltulanlahti, Pikku-Leijona Lintukoto, Touhula Vehmasmäki
Alueellisesti tarkastellen yksityisten päiväkotien suhteellinen määrä suhteessa
kunnallisten päiväkotien määrään on kriittisin Hiltulanlahden alueella sekä
Saaristokaupungissa. Tilanteeseen on kuitenkin tulossa parannusta tästä näkökulmasta, koska Hiltulanlahteen valmistuu syksyllä 2019 tilat kunnalliselle
päiväkodille ja Saaristokaupungin Kuikkalammelle suunnitelmien mukaan
2020.
Tällä hetkellä yksityisen varhaiskasvatuksen osuus koko palveluntuotannosta
Kuopiossa on 20,69 %. Vertailukaupungeista muutamat ovat linjanneet yksityisen palvelun osuuden. Esimerkiksi Turku, Savonlinna ja Kajaani ovat linjanneet yksityisen varhaiskasvatuksen osuudeksi maksimissaan 30 %. Oulu
taas on nostanut viimeisimmässä linjauksessaan tason maksimissaan 40 %: n.
Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun suhteellinen osuus on kasvanut Kuopiossa
v. 2015 alkaen seuraavasti:
2015: 14,76 %, 2016: 16,30 %, 2017: 17,90 % ja 2018 tilanne: 20,69
Kuopiossa ollaan parhaillaan tekemässä Tila- ja palveluverkostoselvitystä,
jossa käydään läpi eri asuinalueiden tilanne niin julkisen kuin yksityistenkin
päiväkotien osalta. Samassa yhteydessä on järkevää ottaa kantaa kaupunkitasoisesti sekä alueellisesti kunnallisten ja yksityisten päiväkotien suhteeseen.
Tämä asia on kirjattu varhaiskasvatuspalveluiden osalta palveluverkostotyötä
ohjaaviin yleisiin periaatteisiin ja tavoitteisiin seuraavalla tavalla - yksityisen
varhaiskasvatuksen verkoston periaatteiden linjaaminen. Valtuustoaloitteen
sisältämät vaatimukset linjataan Kuopion kaupungissa tila- ja palveluverkostoselvityksen yhteydessä.
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Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Liitteet
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2697/2018 Valtuustoaloite julkisen ja yksityisen varhaiskasvatuspalveluiden tarkastelusta Kuopiossa

Valmistelija
Juha Parkkisenniemi
Arja Heiskanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4008
puh. +358 44 718 3550

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.

Päätös
Antti Kervinen ja Taina Vainio poistuivat kokouksesta klo 18.48 tämän pykälän käsittelyn aikana.
Iris Asikainen esitti, että valtuustoaloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Veijo Tirkkonen kannatti Iris Asikaisen esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu
muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat
lautakunnan jäsenet vastaavat ”JAA” ja jäsen Asikaisen esitystä äänestävät
”EI”.
Äänestysehdotus ja käsittelyjärjestys hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotus sai 3 (kolme) ääntä
(Niiranen, Eskelinen-Fingerros ja Svensk) ja jäsen Asikaisen esitys sai 6 (kuusi) ääntä (Savolainen, Asikainen, Jussila, Kilpi, Loponen ja Tirkkonen), joten
jäsen Asikaisen esitys tuli päätökseksi.
Valtuustoaloite palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
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§ 48

Asianro 1258/00.02.03/2018

Tiedonantoja 22.5.2018

Kasvun ja oppimisen palvelualueelle saapuneet kirjeet, ym.:
Opetushallituksen päätös 20.4.2018 / Valtionavustushakemusta koskeva päätös (valtionavustukset vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonan 2017).
Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.5.2018 / OKM/45/221/2017 / Päätös opetusja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille
myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2018.
Rakennuttajapäällikön päätöspöytäkirja 7.5.2018 § 20/ Lippumäen skeittipaikan rakennussuunnittelutyön tilaus.
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 8.5.2018 / dnro 02346 / 16 / 2207 /
asia: Kunnallisvalitus (salainen asia).
Seuraavana viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja:
-

opetusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 7.5.2018 §:t 1 ja 2 (hankinta- ym.
sopimukset)
kasvatusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 13.4.2018 – 11.5.2018 §:t 5 – 8
(henkilöstöasiat), § 7 (muut asiat), § 6 (muut asiat, S)
henkilöstö- ja hallintopäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 10.4.2018 –
3.5.2018 §:t 42 – 46, § 48 ja § 50 (henkilöstöasiat)
varhaiskasvatuksen palvelupäällikön (I) päätöspöytäkirjat ajalta 16.4.2018
– 27.4.2018 §:t 21 – 24 (henkilöstöasiat)
varhaiskasvatuksen palvelupäällikön (II) päätöspöytäkirjat ajalta 9.4.2018
– 11.5.2018 §:t 5 – 9 (henkilöstöasiat)
lukio-opetuspäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 10.4.2018 – 9.5.2018 §.t 24
– 30 (henkilöstöasiat)
talouspäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 16.4.2018 – 26.4.2018 §:t 6 ja 7
(maksut, S) § 3 (vahingonkorvaukset, S)
tilahallintapäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 11.4.2018 – 24.4.2018 §:t 10
– 16 (hankinta- ym. sopimukset) ja § 1 (muut asiat)
iltapäivätoiminnan suunnittelijan päätöspöytäkirjat ajalta 9.4.2018 –
27.4.2018 §:t 16 – 18 (oppilasasiat)
Kaislastenlahden koulun rehtorin päätöspöytäkirja 9.5.2018 § 1 (henkilöstöasiat)
Snellmanin koulun rehtorin päätöspöytäkirja 16.4.2018 § 1 (lupa- ja ilmoitusasiat)
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Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kasvun ja oppimisen lautakunnan
ratkaistavaksi.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

