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Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 87, 88 ja 91 - 96 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 89 ja 90, koska päätöksestä voidaan
tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 89 – 90 osalta
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87 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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88 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Iris Asikainen ja Veijo
Tirkkonen.
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 89

Asianro 7327/10.03.02.02/2018

Perusopetuksen palveluverkoston tarkastelu koillisella maaseutualueella
Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen
yhteistyö
Valmistelun strateginen tausta
Kuopion kaupungin strategian tavoitteena on, että Kuopio on hyvän elämän
pääkaupunki 2030. Kaupungin missiossa Kuopio kumppaneineen mahdollistaa kestävän kasvun ja hyvän elämän. Toimintatapamme on ”lupa tehdä toisin”. Toimimme avoimesti, innostavasti, yhdessä ja asukasta varten.
Strategiansa mukaisesti kaupunki pyrkii voimakkaaseen ja kestävään kasvuun. Muuttuvassa toimintaympäristössä Kuopio on saavuttanut valtakunnallisen kasvukeskuksen aseman koko Itä-Suomen suurimpana kaupunkina. Pinta-alaltaan laajassa kaupungissa kasvu on keskittynyt keskustaan ja sen lähialueille sekä keskustaajamaa lähellä oleviin kaupunginosiin. Maaseutumaisissa ja haravaan asutuissa kaupunginosissa kasvusta ei ole päästy osallisiksi
samalla tavoin. Väestö ja palvelut keskittyvät kaupungissa keskustaajaman
ympärille.
Väestö kasvaa muuttovoiton ansiosta. Viime vuosina luonnollinen väestönkasvu on kääntynyt negatiiviseksi eli kuolleisuus ylittää syntyvyyden. Maaseutumaisissa kaupunginosissa tämä kehitys näkyy lapsimäärän kääntymisenä
jyrkkenevään laskuun strategiakauden aikana. Vaikka Kuopio on tunnettu vireästä maaseutualueestaan omaleimaisine keskuksineen, aiheuttaa kehitys
haasteita palveluiden ja opetuksen laadukkaalle järjestämiselle maaseutualueilla.
Valtuuston hyväksymän koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti Kuopio haluaa tarjota yhdenvertaiset ja laadukkaat opetuspalvelut kaikille kaupungin
lapsille ja nuorille, mikä ajatus on kiteytetty ohjelmaan yhtenä ydinlinjauksena ”Kaikilla oppijoilla on mahdollisuus korkealaatuiseen oppimiseen”.
Kaupungin keinot vaikuttaa maaseudun elinvoimasuuteen ovat rajalliset.
Kaupunki vaikuttaa yritysten sijoittumiseen mm. liikenneyhteyksien, kaavoituksen, tonttien ja toimitilojen saatavuuden sekä muiden yrityksille tarjottavien palveluiden avulla.
Yritystoiminnan sijoittuminen on yksi tärkeimmistä aluekehityksen ajureista.
Yritysten sijoittuminen perustuu ensi sijassa liiketoiminnan lainalaisuuksiin.
Nopeimmin kasvanut toimiala on ollut liike-elämän palvelut, joka on myös
yksi voimakkaimmin keskittyvistä aloista. Tämä on vahvistanut myös Kuopion keskustaajaman ja sen lähialueiden kasvua. Työvaltainen toimiala tarvitsee
työvoimaa ja asiakkaita. Kasvu on suuntautunut pääasiassa Kuopion keskustaajama-alueelle.
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LOIKKA 2030 -rakennemallin mukaan asutusrakenne painottuu keskuksiin ja
niiden rantavyöhykkeille sekä Kuopio-Siilinjärvi joukkoliikennevyöhykkeelle
ja Nilsiän keskusta -Tahko -vyöhykkeelle. Uusi rakentaminen tukee olemassa
olevien palvelujen säilymistä/kehittämistä ja tukee nykyistä rakennetta. Maaseutualueella asuminen painottuu joukkoliikennekäytäviin ja sen kyläalueisiin.
Valmistelutyön perusteet
Koillisen maaseutualueen palveluverkoston tarkastelu perustuu seuraaviin
kasvun ja oppimisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen päätöksiin: KOP
ltk 25.1.2017 § 5, KH 13.3.2017 § 88 ja KOP ltk 19.4.2017 § 30, jossa kokouksessa kasvun ja oppimisen lautakunta on päättänyt käynnistettäväksi laajan
palveluverkostoselvityksen alueella.
Liite 1 KOP ltk 25.1.2017 § 5
Liite 2 KH 13.3.2017 § 88
Liite 3 KOP ltk 19.4.2017 § 30
Tarkastelu on kohdistunut Riistaveden alueella oleviin Melalahden (lk 1-6),
Vehkalammin (lk 1-6) ja Riistaveden (lk7-9) kouluihin, Juankosken alueella
Juantehtaan (lk1-6), Muuruveden (lk 1-6) ja Juankosken (lk7-9) kouluihin sekä Vehmersalmen alueella Vehmersalmen yhtenäiskouluun (lk 1-9). Tarkastelussa on sivuttu myös Nilsiää.
Palveluverkostotyötä on ohjannut ohjausryhmä, joka koostuu poliittisista
päättäjistä ja virkamiehistä. Ryhmän jäseniä ovat kasvun ja oppimisen lautakunnan edustajat Pekka Niiranen (pj), Tuula Savolainen (varapj) ja Jaakko
Kosunen kaupunginhallituksen edustajana sekä virkamiehet apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas, opetusjohtaja Leena Auvinen, kasvatusjohtaja
Juha Parkkisenniemi, tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto ja henkilöstön
edustajana pääluottamusmies Kari Sutinen. Lisäksi ohjausryhmässä on edustus hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta, tilakeskuksesta, kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta. Muita asiantuntijoita on käytetty tarpeen
mukaan.
Palveluverkoston tarkastelussa on huomioitu perusopetuslain (628/1998)
mukaiset velvoitteet ja asian valmistelussa on otettu huomioon kuntalain 27§
sekä hallintolain 34§ ja 41 §:n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Palveluverkoston tarkastelua koskevat kuulemis- ja
keskustelutilaisuudet pidettiin Juankoskella 30.10.2018, Vehmersalmella
1.11.2018 ja Riistavedellä 2.11.2018.
Liite 4 Muistio 30.10.2018 Juankoski
Liite 5 Muistio 1.11.2018 Vehmersalmi
Liite 6 Muistio 2.11. 2018 Riistavesi
Kuulemistilaisuudet on lähetetty suoratoistona internetissä eli striimattu ja tilaisuuksissa on ollut käytössä viestiseinä kysymyksille ja palautteelle. Lisäksi
kuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta ja esittää kysymyksiä palveluverkosto.kuopio.fi –sivustolla. Pitäjänraateja kuultiin raatien yhteisessä
kokouksessa 28.9.2018.
Liite 7 Muistio 28.9.2018 Pitäjänraadit
Lasten, nuorten, huoltajien ja henkilöstön näkemyksiä on kysytty erillisillä
kyselyillä osana lapsivikutusten arviointia. Lisäksi valmistelussa on arvioitu
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eri vaihtojen maaseutu- ja ympäristövaikutuksia.
Kasvun ja oppimisen lautakunta on kokouksissaan 18.9.2018 (§65) ja
9.10.2018 (§74) käsitellyt koillisen maaseutualueen palveluverkoston tarkastelua, merkinnyt valmistelun tiedoksi ja linjannut jatkovalmistelua. Valmistelussa on tarkasteltu kolmea eri vaihtoehtoa, joissa yhdessä on kaksi eri mallia.
Keskeistä tarkastelussa on alueen vähenevä oppilamäärä ja tulevan tilanteen
ennakointi. Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä vähenee nykyisestä 529:stä
416:ään vuonna 2024. Vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä vähenee nykyisestä
299:stä 264:een vuonna 2024 ja edelleen 178:aan vuonna 2030 (Lähde Primus ja väestöreksiteri). Yksittäisen koulun tarkastelun asemesta oppilamääriä
ja niiden kehitystä on tarkasteltava alueellisina kokonaisuuksina. Alakoulujen
osalta keskeisiä kokonaisuuksia ovat Riistavedellä Vehkalammin ja Melalahden koulut ja Juankoskella Juantehtaan ja Muuruveden koulut. Kun oppilasmäärä jommassakummassa tai molemmissa alueen kouluissa vähenee,
opetuksen laadukasn järjestäminen on haasteellista. Vuosiluokkien 7-9 osalta
oppilasmäärän vähenee eniten Vehmersalmella. Tarkastelun keskeisinä tavoitteina on laadukas perusopetus ja oppimisen tuki, laadukkaat opetusjärjestelyt ja oppilaiden yhdenvertainen oikeus edellä mainittuihin tavoitteisiin.
Liite 8 Koillisen maaseutualueen oppilasmäärät 2018-2024-2030
Palveluverkoston tarkastelun vaihtoehtoiset mallit
Vaihtoehdossa 1 alueella on kolme alakoulua ja yksi yhteinen, koko alueen
yläkoulu, ”Koillis-Kuopion yläkoulu”. Alakoulut sijaitsevat Riistavedellä,
Juankoskella ja Vehmersalmella. Alakouluja yhdistetään siten, että Melalahden ja Vehkalammin koulut yhdistetään yhdeksi alakouluksi, samoin Juantehtaan ja Muuruveden koulut ja Vehmersalmella on oma alakoulu. Vuosiluokkien 7-9 opetus järjestetään yhdessä yksikössä kuitenkin niin, että se muodostaa alakoulun kanssa yhtenäiskoulu. Koulun sijoituspaikka on Riistavesi.
Vaihtoehdoissa 2a ja 2b alueella toimii kolme alakoulua ja kaksi yläkoulua.
Mallit ovat alakoulujen osalta samat kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa, mutta yläkouluopetusta järjestetään kahdessa yksikössä siten, että vaihtoehdossa
2a Vehmersalmella on alakoulun ja yläkoulun muodostama yhtenäiskoulu kuten tälläkin hetkellä. Riistaveden ja Juankosken yläkoulut yhdistetään yhdeksi
kouluksi niin, että koulu muodostaa alakoulun kanssa yhtenäiskoulun. Koulun sijoituspaikka on Riistavesi.
Vaihtoehdossa 2b yläkouluopetusta järjestetään kahdessa yksikössä siten, että
Juankoskella on alakoulun lisäksi yläkoulu ja se muodostaa Juantehtaan ja
Muuruveden kouluista yhdistetyn alakoulun kanssa yhtenäiskoulun. Riistaveden ja Vehmersalmen yläkoulut yhdistetään yhdeksi kouluksi niin, että koulu
muodostaa alakoulun kanssa yhtenäiskoulun. Koulun sijoituspaikka on Riistavesi.
Vaihtoehdossa 3 Riistavedellä, Juankoskella ja Vehmersalmella on sekä alakoulu- että yläkouluopetusta ja koulut ovat lk 1-9 yhtenäiskouluja. Melalahden ja Vehkalammin koulut yhdistetään yhdeksi kouluksi Riistaveden koulun
yhteyteen ja Juantehtaan ja Muuruveden koulut Juankosken koulun yhteyteen. Vehmersalmi jatkaa nykyisellään.
Liite 9 Palveluverkoston tarkastelun vaihtoehtoiset mallit
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Vaikutusarviointi
Vaikutusten ennakkoarviointia on tehty kaikista tarkastelussa olevista vaihtoehdoista 1, 2a,2b ja 2c. Arvioinneilla on selvitetty eri vaihtoehtojen vaikutuksia opetusjärjestelyjen ja opetuksen laatuun, lapsiin ja nuoriin, koulumatkoihin, maaseutuun, ympäristöön, tiloihin, investointeihin ja käyttötalouteen. Eri
verkostovaihtoehtojen vaikutusta lapsiin ja nuoriin on selvitetty myös oppilaille, huoltajille sekä koulujen henkilöstölle tehdyillä kyselyillä. Arviointia on
pääsääntöisesti tehty Kuopion kaupungin ohjeen mukaisesti arvioimalla vaikutuksia seuraavalla asteikolla:
++
Merkittävä ja pitkäaikainen myönteinen vaikutus
+
Lyhytaikainen myönteinen vaikutus
0
Neutraali vaikutus
Lyhytaikainen kielteinen vaikutus
-Merkittävä ja pitkäaikainen kielteinen vaikutus
Opetusjärjestelyt, opetuksen laatu ja koulumatkat ja niiden kesto
Keskeisenä lähtökohtana on ollut tarkastella koillisen maaseutualueen perusopetuspalveluja kokonaisuutena, ennakoida tulevan vuosikymmenen tilannetta, jolloin alueen oppilasmäärä vähenee huomattvasti, ja turvata silloinkin
yhdenvertaiset ja laadukkaat perusopetuspalvelut alueen lapsille ja nuorille.
Koulun koko vaikuttaa merkittävästi opetuksen järjestämiseen. Laadullisia
vaikutuksia on arvioitu vertailemalla erikokoisia kouluja ja arvioimalla eri
verkostovaihtoehtojen vaikutusta muun muassa opetuksen järjestämiseen,
kelpoisten opettajien saatavuuteen, oppilaiden saamaan ohjaukseen ja tukeen,
valinnaisuuden laajuuteen ja perusopetuksen saavutettavuuteen sekä talouteen.
Koulukuljetuksiin liittyvät pääperiaatteet ja niihin liittyvät velvoitteet määritellään perusopetuslaissa ja opetuksen järjestäjä määrittää tarkemmat kuntaohjaiset perusteet lukuvuosittain.
Perusopetuslain (Perusopetuslaki §32) mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, koulumatka saa kestää enintään
kolme tuntia. Kasvun ja oppimisen lautakunta on kokouksessaan 20.3.2018
(§22) tarkistanut Kuopion kaupungin koulukuljetusperiaatteet lukuvuodelle
2018-2019.
Koillisen maaseutualueen oppilaista iso osa on kuljetuksessa jo nykyisin,
enimmillään Vehkalammin koulussa 88% , jossa koulun oppilasmäärästä (59)
kuljetuksen piirissä on 52 lasta ja vähiten Juantehtaan koulussa 42%. Muuruveden koulussa 71:stä oppilaasta kuljetuksessa on 57,7% eli 41 oppilasta.
Vehmersalmen 75:stä yläkoululaisesta kuljetuksen piirissä on 60 % eli 45 oppilasta. Kaikissa verkostovaihtoehdoissa kuljetuksessa olevien oppilaiden suhteellinen osuus kasvaa, vaikka oppilasmäärät sinänsä vähenevät.
Lapsivaikutuksia arvioitaessa yksi keskeinen negatiivinen vaikutustekijä on
kuljetusoppilaiden määrän lisääntyminen ja koulumatkan piteneminen. Myös
koulumatkaan käytetty aika saattaa pidentyä, mutta se ei missään vaihtoehdossa ylitä lakisääteisiä raja-arvoja. Koulumatka-ajan pituuteen voidaan vai-
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kuttaa reittisuunnittelulla ja tarkastelemalla oppilaaksiottoaluerajoja. Osa
Muuruveden koulun oppilaista voidaan ohjata Juantehtaan koulun asemesta
Melalahteen; osa Juankosken koulun oppilaista Nilsiään (vaihtoehdot 1 ja 2a)
ja osa Verhmersalmen koulusta kaupungin keskustaan (vaihtoehdot 1 ja 2b).
Koulukuljetuksiin siirtymisellä ja koulumatkaan käytettävän ajan pituudella
on oppilaiden, huoltajien ja opetushenkilöstön mielestä pitkäkestoinen negatiivinen vaikutus.
Liite 10 Vaikutusarviontia koulumatkoihin ja koulumatkaan käytettävään aikaan
Liite 11 Vaikutusten arviointia, opetusjärjestelyt ja opetuksen laatu
Liite 12 Lapsivaikutusten arviointiin liittyneiden kyselyjen tulokset 1-4lk, 59lk, huoltajat ja henkilöstö
Maaseutuvaikutusten arviointi
Maaseutuvaikutusten arviointia on tehty kuuden kriteerin pohjalta: 1. elinkeinot, yrittäjyys ja työ sekä osaavan työvoiman saatavuus, 2. maaseudun osaaminen ja innovaatiot, 3. asuminen ja palveluiden järjestäminen, 4. saavutettavuus, yhteydet ja infrastruktuurin toimivuus, 5. vetovoimatekijät ja vahvuudet
sekä 6. yhteisöllisyys, sosiaalinen pääoma, lähidemokratia ja paikallisten olosuhteiden huomioiminen.
Perusopetuksen järjestäminen koillisen maaseutualueen kaupunginosissa tukee alueen elinvoimaisuuden säilymistä, mutta ei itsessään riitä elinvoiman
ylläpitoon tai kasvuun. Perusopetuksen supistaminen eli koulujen lakkauttaminen voi vaikuttaa negatiivisesti kaupunginosan elinvoimaan ja kiihdyttää
keskittyvää muutosta.
Vehkalammen ja Muuruveden pienten koulujen lakkauttamisella ei ole merkitystä kaupunginosien elinvoimaisuudelle, mutta lakkauttamisilla on merkitystä lähialueen yhteisöllisyyden kehittymiselle. Koulujen lakkauttaminen voi aiheuttaa lyhytkestoisen negatiivisen vaikutuksen yhteisöllisyydelle. Molemmille kylille jäisi koulutoiminnan lakkauttamisen jälkeen varhaiskasvatuspalvelut, ja päiväkotien tilat voisivat palvella edelleen kylän asukastoimintaa.
Yleisesti voidaan todeta, että koulupalvelujen keskittäminen pois alueelta vähentää ihmisten ja yritysten aktiivisuutta ja osaamista hakea omalle lähialueelle ulkopuolista rahoitusta (EU, kansallista) ja kantaa vastuuta yhteisöllisyydestä ja alueen elinvoimasta. Toisaalta Riistavedellä alueelle keskittäminen
parantaa mahdollisuuksia yhteisölliseen kehittämiseen. Vastaava uusi asukkaille avoin palvelukeskittymä Jynkässä viritti alueella vahvaa yhteisöllisyyttä.
Uskallamme arvioida, että myös Riistavedellä tapahtuisi samaa aktivoitumista.
Liite 13 Tietoa koillisesta maaseutualueesta
Liite 14 Maaseutuvaikutusten arviointi
Ympäristövaikutusten arviointi
Ympäristövaikutuksista arviointia on tehty koulukuljetusten ja rakennusten
energian kulutuksen osalta. Lähtökohtana on ollut nykyinen koulukuljetusoppilaiden määrä, kilometrit ja liikennöinti (joukkoliikenne ja kuljetusliikenne)
sekä nykyinen rakennuskanta ja energian kulutus. Nykytilannetta on vertailtu
koulukuljetusten osalta tilanteeseen v. 2024 ja uuteen, eri investointivaihto-

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Pöytäkirja

11/2018

12 (36)
89 §

18.12.2018

ehtojen mukaiseen rakennuskantaan. Arvio on tehty vaihtoehdosta 1, jossa
vaikutukset ovat suurimmat.
Kuljetusten ja liikennöintitarpeen kasvulla on iso vaikutus päivittäisiin matkoihin. Koulukuljetusten osuus päästövaikutuksista on kuitenkin kokonaisuuden kannalta pieni (noin 20%); huomattavasti suurempi vaikutus on koulukiinteistöjen energian käytön päästöillä. Uusissa kiinteistöissä päästään
merkittävästi tehokkaampaan energiatalouteen verrattuna vanhaan kiinteistökantaan.
Liite 15 Ympäristövaikutusten arviointi
Tila- ja investointivaikutukset
Palveluverkostovaihtoehtojen vaikutuksia tilatarpeisiin ja niistä aiheutuviin
kustannuksiin on arvioitu eri toteutusvaihdoissa. Tarkastelussa on huomioitu
rakennusten nykyinen kunto, tehdyt kuntotutkimukset, korjaustarpeet ja tilantarve eri vaihtoehdoissa.
Tarvittavia koulurakennusinvestointeja eri verkostoratkaisuissa on arvioitu
kolmen eri toteutustavan mukaisesti. Vaihtoehto 1:n mukaisesti Riistaveden
molemmat koulurakennukset hyödynnettäisiin. Tässä vaihtoehdossa Melalahden ja Vehkalammin yhdistynyt alakoulu sijoittuisi Melalahden koulurakennukseen. Koulurakennuksen vanha osa purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin tarvittava laajennus. Uudemman osan tilat peruskorjattaisiin. Yläkoulu sijoittuisi Riistaveden koulurakennukseen, johon rakennettaisiin laajennusosa
ja nykyiset tiloihin tehtäisiin tarvittavat korjaukset ja muutostyöt.
Vaihtoehto 2:n mukaisesti Melalahden koulurakennus purettaisiin kokonaan.
Koulutoiminnot sijoittuisivat Riistaveden koulurakennukseen. Tarvittava rakennettavan lisätilan tarve määräytyisi oppilasmäärän mukaisesti. Suurimmillaan lisätilantarve on verkostoratkaisussa 1 ja pienimmillään vaihtoehdossa 3.
Vaihtoehto 3:n mukaisesti sekä Melalahden että Riistaveden nykyiset koulurakennukset purettaisiin ja yhtenäiskoululle rakennettaisiin uudet tilat. Rakennettava laajuus mitoitettaisiin oppilasmäärän mukaisesti.
Tilatarpeita ja rakennusinvestoinnit laajuutta on arvioitu koulun toiminnan
tarpeista. Siten mitoittavana tekijänä on koulun oppilasmäärä.
Tilakustannusten osalta on laskettu eri verkostoratkaisujen vaikutuksia nykyisiin tilakustannuksiin. Kunkin vaihtoehdon kohdalla esitetty euromäärä kuvaa lisäystä (+) tai vähennystä (-) nykyisiin tilakustannuksiin verrattuna.
Liite 16 Tila- ja investointivaikutuksia
Talousvaikutukset
Koillisen maaseutualueen palveluverkostoselvityksen talousvaikutuksissa on
tarkasteltu kustannusten muutosta seuraavista näkökulmista: opetuksen järjestäminen, hallinto, koulukuljetukset ja tilavuokrat.
Kouluverkostomuutokset vaikuttavat opetuksen järjestämisen osalta mm.
opetusryhmien määrään, hallinnon osalta huojennusten tai rehtorin virkojen

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Pöytäkirja

11/2018

13 (36)
89 §

18.12.2018

määrään, koulukuljetusten osalta kuljetusoppilaiden määrään/kuljetusmatkojen pituuteen ja tilavuokrien osalta vuokrattujen tilojen
määrän sekä uuden ivestoinnin vaikutusta tilavuokraan. Eri vaihtoehtojen
osalta laskelmat talousvaikutuksista perustuvat em. arviointeihin.
Muutoksessa on verrattu 2024 oppilasmääräennusteilla nykyverkostoa eri
verkostovaihtoehtoihin vuoden 2018 budjettirakenteella/hinnoilla, tilavuokrissa on käytetty vuoden 2019 kustannustietoja. Tämän lisäksi eri vaihtoehdoissa on tarkasteltu kahta eri investointiratkaisua: Melalahden koulurakennus puretaan ja Riistaveden koulurakennukseen tehdään tarvittava laajennus
(= peruskorjaus/laajennus) tai Melalahden koulurakennus puretaan ja yhtenäiskoululle rakennetaan uudet tilat (= uusi koulu).
Vaihtoehto 4 tuotiin laskelmiin lautakunnan ja koillisen maaseutualueen
asukkaiden toivomuksesta. Tässä vaihtoehdossa kaikki nykyiset koulut säilyvät ennallaan ja Riistaveden alueelle tehdään tarvittavat koulutilainvestoinnit.
Tämän vaihtoehdon osalta Tilakeskus ei ole tehnyt omaa investointiselvitystä,
vaan laskelmissa on käytetty vaihtoehto 3:n vuokramuutoksia.

Liite 17 Talousvaikutukset ja laskentaperusteet

Yhteenveto
Vaihtoehto 1 tukisi parhaiten yhdenmukaisten ja laadukkaiden perusopetuspalveluiden järjestämistä alueella tulevina vuosina, kun oppilasmäärä alueella
vähenee. Vaihtoehto 1 tukisi myös voimakkaimmin Riistaveden kaupunginosan kehittymistä. Mikäli Riistavedelle muodostuisi merkittävää asumisen
keskittymistä, voisi vaihtoehto 1 tukea myös laajemmin lähialueiden ja Juankosken palvelujen kehittymistä. Riistavesi sijaitsee logistisesti hyvällä paikalla. Riistaveden keskus Melalahti on n. 20 min automatkan päässä Kuopion
lentoaseman läheisestä alueesta VT9 varrella ja n. 30-35 min automatkan
päässä Kuopion keskustaajama-alueesta sekä vähittäiskaupan kehittämisvyöhykkeestä. Kuopiossa pientaloasuminen keskittyy n. 20-30 min matkan
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päähän näistä alueista.
Vaihtoehdot 1 ja 2a vaikuttavat kuitenkin negatiivisesti Juankosken keskustaajaman kehitysnäkymiin. Nämä vaihtoehdot vaikuttavat lisäksi negatiivisesti vuokra-asuntojen kysyntään, halukkuuteen rakentaa uutta ja asuntojen hintoihin. Muutos vaikeuttaisi myös entisestään Juankosken alueen asuntokannan ylläpitoa. Väestön negatiivinen kehitys voi kiihtyä ja heikentää palvelujen
saatavuutta. Juankoskella on merkittävää työvoimavaltaista teollisuustoimintaa ja liike-elämää, mitkä tarvitsevat myös tulevaisuudessa osaavaa työvoimaa. Tämä tukee vaihtoehto 2b:tä eli yläkouluopetuksen säilyttämistä Juankoskella. Vaihtoehto 2b tukee Riistaveden yritysten ja toimijoiden aktiivisuutta hakea ulkopuolista rahoitusta kehittämishankkeisiin ja on neutraali Juankosken osalta.
Muuruveden ja Vehkalammen koulujen lakkauttamisilla ei ole merkittäviä tai
pitkäkestoisia negatiivisia vaikutuksia. Lähinnä vaikutukset liittyvät yhteisöllisyyden kehittymiseen, mutta vaikutusten arvioidaan olevan lyhytkesoisia.
Vaikka Vehkalammen koulun oppilasmäärän kehitys on tasainen, vaikuttaa
koulun säilyminen erittäin negatiivisesti Riistaveden koulun kehitykseen ja
vaarantaa ajanoloon koulun laadukkaan opetuksen. Vehkalammen koulun
säilyminen heikentää Riistaveden mahdollisuutta kehittyä alueen keskeisenä
kasvualueena. Sama kehitys on nähtävissä myös Muuruveden ja Juankoksen
koulujen suhteen.
Tehtyjen selvitysten perusteella päädytään esittämään etenemistä vaihtoehdon 2b mukaisesti, jossa yläkouluopetusta järjestetään kahdessa yksikössä siten, että Juankoskella on alakoulun lisäksi yläkoulu ja se muodostaa Juantehtaan ja Muuruveden kouluista yhdistetyn alakoulun kanssa yhtenäiskoulun.
Riistaveden ja Vehmersalmen yläkoulut yhdistetään yhdeksi kouluksi niin, että koulu muodostaa Vehkalammin ja Melalahden kouluista yhdistetyn alakoulun kanssa yhtenäiskoulun. Koulun sijoituspaikka on Riistavesi.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että koillisen maaseutualueen palveluverkoston tarkastelussa edetään vaihtoehdon 2b mukaisesti siten, että
1. Vehkalammin koulu (lk 1-6) yhdistetään Melalahden kouluun (lk 1-6) ja ne
muodostavat yhtenäiskoulun Riistaveden koulun (lk 7-9 ) kanssa, kun Riistaveden koulun tilakysymys on ratkaistu ja koulun tilat ovat käytettävissä
2. Muuruveden koulu (lk 1-6) yhdistetään Juantehtaan kouluun (lk 1-6) ja ne
muodostavat yhtenäiskoulun Juankosken koulun (lk 7-9) kanssa
3. Vehmersalmen koulun yläkoulutoiminta (lk 7-9) lakkautetaan ja opetus
siirretään Riistaveden kouluun, kun Riistaveden koulun tilakysymys on ratkaistu ja koulun tilat ovat käytettävissä
4. Riistaveden alueen koulun ja palvelukeskuksen tarveselvitys käynnistetään
välittömästi

Liitteet

1
2
3
4

7327/2018 1 KOP lautakunnanpäätös 25012017pykälä5
7327/2018 2 KH päätös13032017pykälä88
7327/2018 3 KOP lautakunnanpäätös 19042017pykälä30
7327/2018 4 Muistio 30.10.2018 Juankoski
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6
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18
Viiteaineisto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7327/2018 5 Muistio 1.11.2018 Vehmersalmi
7327/2018 6 Muistio 2.11.2018 Riistavesi
7327/2018 7 Muistio 28.9.2018 Pitäjäraadit
7327/2018 8 Koillisen maaseutualueen oppilasmäärät 2018-2024-2030
7327/2018 9 Palveluverkoston tarkastelun vaihtoehtoiset mallit
7327/2018 10 Vaikutusarviointia koulumatkoihin ja koulumatkaan käytettävään aikaan
7327/2018 11 Vaikutusten arviointi, opetusjärjestelyt ja opetuksen laatu
7327/2018 12 Lapsivaikutusten arviointiin liittyneiden kyselyjen tulokset 1-4lk, 5-9lk, huoltajat ja henkilöstö
7327/2018 13 Tietoa koillisesta maaseutualueesta
7327/2018 14 Maaseutuvaikutusten arviointi
7327/2018 15 Ympäristövaikutusten arviointi
7327/2018 16 Tila- ja investointivaikutuksia
7327/2018 17 Talousvaikutukset ja laskentaperusteet
7327/2018 18 Luettelo lautakunnalle toimitetuista kannanotoista, vetoomuksista ja adresseista
7327/2018 1 Kommenttiseinä Juankoski 301018
7327/2018 2 Kommenttiseinä Vehmersalmi 011118
7327/2018 3 Kommenttiseinä Riistavesi 02112018
7327/2018 4 Osanottajat Pitäjäraatikuuleminen kouluverkko 28.09.18
7327/2018 5 Kaikki elomakepalautteet 151118
7327/2018 6 Koulukuljetukset mahdolliset muutokset ja kartat
7327/2018 7 Koillis-Savon alueen reitit
7327/2018 8 Juankosken kaikki avoimet vastaukset (vain lautakunnan
käyttöön)
7327/2018 9 Vehmersalmen kaikki avoimet vastaukset (vain lautakunnan käyttöön)
7327/2018 10 Riistaveden kaikki avoimet vastaukset (vain lautakunnan
käyttöön)
7327/2018 11 Koillisen maaseutualueen koulurakennukset
7327/2018 12 Taustatietoa Vuosiluokkien 7 - 9 opetuksen toteuttaminen
erikokoisissa kouluissa
7327/2018 13 Kuulemisissa esille otettuja asioita
7327/2018 14 Nuorten työpaja
7327/2018 15 Nuorten työpajojen tuotokset (vain lautakunnan käyttöön)

Valmistelija
Leena Auvinen
Mika Kuitunen
Taina Vainio
Raija Heinonen
Heikki Kekäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4003
puh. +358 44 718 5151
puh. +358 44 718 4018
puh. +358 44 718 4221
puh. +358 44 718 5078
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Päätösehdotus

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi pöydälle jaetut Asta Karppisen lähettämät Muuruveden
adressiin lisättävät 2 sivua/nimilistat.
Lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen teki seuraavan muutosesityksen:
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että
1. Perusopetuksen palveluverkosto säilyy koillisella maaseutualueella toistaiseksi nykyisellä tasolla, mutta alueen koulujen oppilasmäärät tarkistetaan
vuoden 2021 lokakuussa. Mikäli jonkin koulun oppilasmäärä on tuolloin vähentynyt yli 10 % vuoden 2018 oppilasmäärästä, ryhdytään kyseisen koulun
osalta vaihtoehdon 2a tai 2b edellyttämiin toimenpiteisiin.
2. Riistaveden alueen koulun ja palvelukeskuksen tarveselvitys käynnistetään
välittömästi. Ehdotusta kannattivat Eskelinen-Fingerroos, Asikainen, Kilpi,
Kaunisto.
Jäsen Kari Loponen esitti, että hyväksytään vaihtoehto 4, eli kaikki alueen
koulut jatkavat ennallaan ja Riistavedelle tehdään tarvittavat kouluinvestoinnit. Ehdotusta kannattivat Svensk, Meriranta, Savolainen, Jussila, Tirkkonen.
Molempia ehdotuksia on kannatettu, joten on järjestettävä äänestys muutosesitysten kesken. Puheenjohtaja ehdotti että, asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys.
Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka
äänestävät jäsen Kari Loposen ehdotusta, äänestävät ”ei”.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä puheenjohtajan ehdotus (jaa) sai 5
(viisi) ääntä (Asikainen, Eskelinen-Fingerroos, Kaunisto, Kilpi, Niiranen). Jäsen Loposen ehdotus (ei) sai 6 (kuusi) ääntä (Savolainen, Jussila, Loponen,
Meriranta, Svensk, Tirkkonen). Jäsen Loposen esitys voitti nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja totesi, että, esittelijän ehdotusta vastaan on tullut vastaehdotus, joten on äänestettävä esittelijän esityksen ja jäsen Loposen edellisen äänestyksen voittaneen esityksen välillä.
Puheenjohtaja ehdotti että, asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys.
Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka äänestävät jäsen Kari Loposen ehdotusta, äänestävät ”ei”.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
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Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotus (jaa) sai 1 (yksi)
ääntä (Asikainen). Jäsen Loposen ehdotus (ei) sai 8 (kahdeksan) ääntä (Savolainen, Jussila, Kaunisto, Kilpi, Loponen, Meriranta, Svensk, Tirkkonen) ja 2
(kaksi) äänesti tyhjää (Niiranen, Eskelinen-Fingerroos)
Jäsen Loposen esitys tuli lautakunnan päätökseksi.
Lautakunnan päätökseksi tuli, että kaikki alueen koulut jatkavat ennallaan ja
Riistavedelle tehdään tarvittavat kouluinvestoinnit.
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas jätti asiaan eriävän mielipiteensä: Asianumero 7327/10.03.02.02/2018
/ Perusopetuksen palveluverkoston tarkastelu koillisella maaseutualueella:
Päätös ei ole opetuksen laadukkaalle järjestämiselle kestävä. Ratkaisu vaarantaa myös Riistaveden koulurakennuksen järkevän toteuttamisen.
Heikki Kekäläinen, Taina Vainio ja Mika Kuitunen poistuivat kokouksesta klo
16.39 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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§ 90

Asianro 1144/00.01.01/2014

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvu ja oppiminen / hallinto- ja henkilöstöpalvelut
Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntöä on tarkastettu edellisen kerran lautakuntien kokouksissa 12. 9.2018
(Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta §61) ja 18.9.2018 (Kasvun ja oppimisen lautakunta §69) vastaamaan 1.11.2018 palvelualueiden tietohallintopäällikön tarkistettua roolia ja toimivaltaa. Lisäksi toimintasääntöä korjattiin teknisinä korjauksina vastaamaan kaupungin virkanimikkeitä ja hallintosääntöä.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toinen asiakkuusjohtaja, Ohjatun
hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen vastuualueen asiakkuusjohtaja, on
jäänyt tehtävästään eläkkeelle ja asiakkuusjohtajan virkaa hoidetaan väliaikaisin järjestelyin vuoden 2018 loppuun. Vuoden 2019 alusta Hyvinvoinnin
edistämisen palvelualueella on yksi asiakkuusjohtaja, jonka tehtäviin on Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 7.11.2018 kokouksessaan tekemällä virantoimitusvelvollisuuden muuttamispäätöksellä, §82, lisätty ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen asiakkuusjohtajan tehtävät.
Samassa yhteydessä hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on linjannut aiemman asiakkuusjohtajan viran käyttämisen palvelupäällikön virkaan. Palvelupäällikkö ottaa vastatakseen kansalaistoiminnan palvelut.
Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintasääntöön on luonnosteltu em. virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen edellyttämät toimivallan ja vastuiden delegoinnit. Lisäksi toimintasääntöä on
täsmennetty hyvinvoinnin edistämisen liikuntapaikkapalveluiden palvelupäällikön nimikkeen osalta ja uuden palvelupäällikön keskeisimmät tehtävät
ja vastuut on myös kuvattu uudessa toimintasääntöluonnoksessa.
Liikuntapaikkapalveluiden palvelupäällikön nimikkeen muuttamisesta tehdään erillinen toimivaltaisen viranhaltijan päätös.
Toimintasäännön tarkistaminen ei vaikuta Kasvun ja oppimisen palvelualueen lautakunnan järjestämisvastuulla oleviin vastuualueisiin eikä lautakunnan toimivallan piirissä olevien viranhaltijoiden vastuisiin tai toimivaltaan.
Keskeisimmät tarkennukset on tehty toimintasäännön luvun III Johtaminen,
organisaatio ja ratkaisuvalta §11 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden johtavien virkamiehien erityinen toimivalta, kohtaan
A: Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, jossa Hyvinvoinnin edistämisen
johtajan tehtävä on kuvattu virantoimitusvelvollisuuden muutoksen mukaisesti.
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Esityksen liitteenä on luonnos uudesta toimintasäännöstä sekä PowerPointesitys muuttuneista kohdista.
Uusi toimintasääntö tulee voimaan hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen lautakuntien hyväksynnän jälkeen (§20).

Vaikutusten arviointi

Päätöksellä ei ole yritys-, henkilöstö-, talous-, ihmis-, ympäristö- tai ilmastovaikutuksia.

Esitys

Esitän, että Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi yllä esitellyt
toimintasääntömuutokset ja hyväksyy osaltaan toimintasäännön edelleen hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan osalta päätettäväksi. Toimintasäännön
muutokset astuvat voimaan ja noudatettavaksi 1.1.2019, kun sekä Kasvun ja
oppimisen lautakunta että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on ne hyväksynyt ja pöytäkirja on tarkastettu. Päätös esitetään hallintolain 6.6.2003/434
§49f (7.8.2015/983) mukaisesti heti täytäntöön pantavaksi mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.

Liitteet

19
20

1144/2014 Luonnos toimintasäännöksi
1144/2014 Kokouksen esittelymateriaali

Valmistelija
Pekka Savolainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4101

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Kasvun ja oppimisen lautakunta
Kasvun ja oppimisen lautakunta
Kasvun ja oppimisen lautakunta

67 §
75 §
80 §

18.9.2018
9.10.2018
6.11.2018

§ 91

Asianro 3997/02.02.00/2018

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne
Päätöshistoria
Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.9.2018 67 §
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Kuopio 2030 –strategian toteuttamiseksi vuoden 2019 toiminnan suunnittelu
käynnistyi kevään 2018 aikana johdon yhteisseminaareissa sekä valtuuston
strategia- ja talousseminaarissa 14.5.2018. Lisäksi valmistelun lähtökohtia on
käsitelty lautakuntien ja johtoryhmien seminaareissa sekä talousarvion tilannekatsaus käytiin läpi lautakunnan elokuun kokouksessa.
Lautakuntien kanssa yhteistyössä valmisteltavat palvelualueiden talousarvioesitykset tulee olla valmiit 24.9.2018.
Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 5.11.2018 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja
lautakunnille. Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 12.11.2018.
Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 3.12.2018 ja hyväksyy vuoden 2019 talousarvion
10.12.2018.
Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuun 2019 kokouksessa.
Vaikutusten arviointi
Viiteaineisto

3997/2018 TA 2019 valmistelutilanne/kasvun ja oppimisen palvelualue
Valmistelija
Raija Heinonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4221

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2019 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion jatkovalmistelua.

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Pöytäkirja

11/2018

21 (36)
91 §

18.12.2018

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kasvun ja oppimisen lautakunta 9.10.2018 75 §
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Kasvun ja oppimisen lautakunta 9.10.2018:
Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioesitystä on muutettu 26.9.2018
siten, että uusi esitys toimintakatteesta on -202 054 M€. Kasvua kuluvan
vuoden ennusteeseen -8,7 M€/4,5 %.
Talousarvioesityksestä on karsittu seuraavat esitykset: sairauspoissaolojen
vähentämiseen liittyvän sopeutustavoitteen poistaminen -0,45 M€, opetusryhmien pienentäminen -1,2 M€, varahenkilöjärjestelmän pilotointi varhaiskasvatuspalveluissa ja perusopetuksessa -1,4 M€ sekä iltapäivätoiminnan laajentaminen kaikille 2. luokkalaisille 1.8. 2019 lukien -0,3 M€. Karsinta yhteensä -3,3 M€.
Investointien osalta ta-2019 valmistelutilanne esitellään kokouksessa.
Vaikutusten arviointi
Viiteaineisto

3997/2018 TA2019 valmistelutilanne 9.10.2018/kasvun ja oppimisen
palvelualue
Valmistelija
Raija Heinonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4221

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee vuoden 2019 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa tarvittaessa talousarvion valmistelua.

Päätös

Jäsen Heli Jussila esitti, että lautakunta esittää, että talousarviossa varataan
tarvittava määräraha opetusryhmien pienentämiseen ja varahenkilöstön pilotointiin.
Puheenjohtaja kannatti jäsen Heli Jussilan esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että
asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys.
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Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat jäsen Heli Jussilan ehdotusta, äänestävät ”EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 1 (yksi) ääntä
(Asikainen) ja jäsen Heli Jussilan esitys sai 7 (seitsemän) ääntä (Niiranen, Savolainen, Eskelinen-Fingerroos, Jussila, Kilpi, Loponen ja Meriranta), joten
Heli Jussilan esitys tuli lautakunnan päätökseksi
Heikki Kekäläinen poistui kokouksesta klo 18.52 tämän pykälän käsittelyn
jälkeen. Miia Eskelinen-Fingerroos poistui kokouksesta klo 18.56 tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Heikki Meriranta poistui kokouksesta klo 18.59 tämän
pykälän käsittelyn jälkeen.

Kasvun ja oppimisen lautakunta 6.11.2018 80 §
Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Kasvun ja oppimisen lautakunta 6.11.2018:
Kokouksessa esitellään kaupunginjohtajan vuoden 2019 talousarvioesitys,
jossa kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakate on -200 926 M€, kasvua kuluvan vuoden talousarvioon -10 519 M€ (5,5 %).

Vaikutusten arviointi
Viiteaineisto

3997/2018 TA 2019 valmistelutilanne 24.10.2018/Kasvun ja oppimisen
palvelualue
Valmistelija
Raija Heinonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4221

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan esityksen vuoden 2019 talousarviosta.
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Päätös

Jäsen Miia Eskelinen-Fingerroos esitti, että valtuutetaan viranhaltijat jatkamaan talousarvioon liittyen varahenkilöstömallin pilotointia.
Jäsen Kari Loponen esitti, että lautakunta esittää, että talousarviossa varataan tarvittava määräraha opetusryhmien pienentämiseen ja varahenkilöstön pilotointiin.
Jäsenet Iris Asikainen ja Heikki Meriranta kannattivat jäsen Miia Eskeli-senFingerroosin esitystä.
Jäsen Heli Jussila kannatti Kari Loposen esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty 2 toisistaan poikkeavaa talousarvioon liittyvää esitystä, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys.
Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Ne, jotka kannattavat jäsen Miia Eskelinen-Fingerroosin esitystä, äänestävät
”JAA” ja ne, jotka kannattavat jäsen Kari Loposen esitystä, äänestävät ”EI”.
Äänestysesitysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jäsen Eskelinen-Fingerroosin esi-tys
sai 6 (kuusi) jaa-ääntä (Lintunen, Savolainen, Asikainen, EskelinenFingerroos, Brown ja Meriranta) ja jäsen Loposen esitys sai 4 (neljä) ei-ääntä
(Jussila, Loponen, Svensk ja Tirkkonen), joten jäsen Eskelinen-Fingerroosin
esitys kirjataan lautakunnan kannaksi, että varahenkilöstön pilotointia jatketaan viranhaltijavalmistelussa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle
esitettäväksi.

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut
Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2018:
Kokouksessa esitellään kv:n 10.12.2018 tekemä päätös vuoden 2019 talousarviosta, jossa kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakate on -201 336 M€,
kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen -8,3 M€ (4,3 %).

Vaikutusten arviointi

-

Viiteaineisto

16
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Valmistelija
Raija Heinonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4221

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginvaltuuston päätöksen vuoden 2019 talousarviosta. Vuoden 2019 käyttösuunnitelma hyväksytään 22.1.2019 kokouksessa.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Raija Heinonen poistui kokouksesta klo 17.02 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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§ 92

Asianro 10376/12.01.00.01/2018

Peruskoulun 1. vuosiluokalle otettavien oppilaiden määrät eteläisellä alueella lv 2019 2020
Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen
yhteistyö
Selostus ja perustelu
Lukuvuonna 2019-2020 perusopetuksen 1. luokan aloittavien ikäluokka on
1265 lasta. Kasvun ja oppimisen lautakunta on tarkistanut oppilaaksioton perusteita 25.9.2012 (§ 89). Tarkistettujen perusteiden ja alueellisen oppilaaksioton periaatteiden mukaisesti kaupunki osoittaa jokaiselle 1. luokan oppilaalle koulupaikan oman oppilaaksiotto-alueen koulusta ja alueen koulujen
rehtorit suunnittelevat yhdessä oppilaiden sijoittamisen alueen kouluihin.
Eteläinen alue on oppilasmäärältään kasvava alue ja alueen sisällä on oppilasmäärällisiä eroja. Tilojen riittävyyden, tasapuolisen ryhmäjaon, opetuksen
tuen suunnittelun sekä taloudellisten resurssien näkökulmasta on tarpeen
määritellä eteläisen alueen 1. vuosiluokan oppilaaksioton enimmäismäärät
kouluittain, jotta oppilaat saadaan sijoiteltua alueen kouluihin. Mikäli enimmäismäärät alueen kouluissa täyttyvät, enimmäismäärä voidaan lähikouluperiaatteen mukaisesti ylittää ja oppilaalle osoitetaan koulupaikka eteläiseltä
alueelta. Koulu voi harkinnan mukaan varata muutaman oppilaspaikan alueelle muuttaville oppilaille ennen toissijaisten koulupaikkahakemusten hyväksymistä.
1.lk:n oppilaaksiottoa on käsitelty eteläisen alueen rehtorien kanssa kokouksessa 3.12.2017.
Esitykset 1. luokille otettavien oppilaiden enimmäismääristä:
Aurinkorinteen koulu
Martti Ahtisaaren koulu
Pirtin koulu
Pyörön koulu

90 oppilasta
85 oppilasta
125 oppilasta
100 oppilasta

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää Aurinkorinteen, Martti
Ahtisaaren, Pirtin ja Pyörön koulujen 1. luokille lv 2019-2020 otettavien oppilaiden enimmäismääristä esitetyllä tavalla. Mikäli enimmäismäärät alueen
kouluissa täyttyvät, enimmäismäärä voidaan lähikouluperiaatteen mukaisesti
ylittää ja oppilaalle osoitetaan koulupaikka eteläiseltä alueelta. Koulu voi harkinnan mukaan varata muutaman oppilaspaikan alueelle muuttaville oppilaille ennen toissijaisten koulupaikkahakemusten hyväksymistä.
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Valmistelija
Leena Auvinen
Mika Kuitunen
Taina Vainio
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4003
puh. +358 44 718 5151
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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§ 93

Asianro 10377/05.10.00/2018

Erityisavustus 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Varhaiskasvatuspalvelut sekä kasvun ja oppimisen tuen palvelut
Suomen hallitus päätti keväällä 2018 kehysriihessä jatkaa vuosina 2019 -2020
viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua yhdessä kuntien
kanssa. Parhaillaan on käynnissä elokuussa 2018 alkanut maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu vuosille 2018 -2019. Hakuaika v. 2019-2020 kokeiluun alkaa 14.11.2018 ja päättyy 25.1.2019 klo 16:15.
Kokeilun tavoitteena on:


selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen



selvittää kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen



selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia



edistää vanhempien työllistymistä



kehittää 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja
pedagogiikkaa sekä eheää jatkumoa esiopetukseen



varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen.

Avustusta voidaan myöntää kunnalle, joka järjestää kaikille vuonna 2014 syntyneille lapsille 20 tuntia maksutonta varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta viikossa. Kokeilu alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.7.2020.
Avustusta saa käyttää vain kompensoimaan 5-vuotiaille järjestettävän 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen aiheuttamaa asiakasmaksutulojen vähenemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä
kattaa 40 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä.
Tällä hetkellä Kuopiossa on väestötietojärjestelmän mukaan v. 2014 syntyneitä 1193 lasta. Heistä on varhaiskasvatuspalveluiden piirissä 1085 lasta.
Enimmillään kokeilu voisi lisätä lasten määrää varhaiskasvatuspalveluissa
108: lla lapsella. Mikäli arvioimme, että näistä 108: sta lapsesta osallistuisi 80
% varhaiskasvatukseen, olisi lapsia 86 enemmän nykytilanteeseen verrattuna.
Kuopion kaupungin päiväkodeissa on kaupunkialueella ollut vuosikausia pula
tiloista eli päiväkodit ovat täynnä. Tämä aiheuttaa jatkuvasti ongelmia, kun
päiväkodinjohtajat yrittävät löytää päiväkotipaikkoja mahdollisimman läheltä
perheiden koteja. Noin 90: n lapsen lisäys palveluihin aiheuttaisi entistä
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enemmän tilaongelmia.
Mikäli kokeiluun lähdettäisiin mukaan, tarvittaisiin teoreettisesti lisätiloja n.
4-5 ryhmän verran. Tällaisia lisätiloja ei ole järjestettävissä ilman lisäinvestointeja, jotka pitäisi tehdä nykyisen investointiohjelman lisäksi. Kustannuksena tämä tarkoittaisi n. 1, 1 miljoonan euron lisäystä varhaiskasvatuspalveluiden v. 2019 budjettiin. Kustannus muodostuu asiakasmaksujen pienentymisestä, henkilöstömäärän lisäyksestä sekä tilakustannusten kasvusta.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että Kuopion kaupunki ei lähde mukaan 5-vuotiaiden maksuttoman
20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun.

Liitteet

21

10377/2018 Laskelma kokeilun kustannuksista

Valmistelija
Juha Parkkisenniemi
Tuija Hyttinen
Raija Heinonen
Timo Mononen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4008
puh. +358 44 718 4221
puh. +358 44 718 4097

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

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 94

Asianro 4078/05.10.00/2018

Vastaus valtuustoaloitteeseen: Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistaminen
ja ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen aikaisempaan varhaiskasvatuksessa
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Varhaiskasvatuspalvelut sekä kasvun ja oppimisen tuen palvelut
Kuopion vihreä valtuustoryhmä ja 28 allekirjoittajaa ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Kuopion kaupunki palauttaa 1) kaikille yhtäläisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja 2) ryhmäkoon suhdeluvun tasolle,
jolla se oli vuonna 2016.
Tausta
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen ja ryhmäkoon suhdeluvun muutos otettiin Kuopiossa käyttöön elokuussa 2016 tapahtuneen lakimuutoksen mukaisesti. Samalla Kuopiossa muutettiin lapsille annettuja kertoimia Effica-päivähoitojärjestelmässä. Erityisesti muutettiin osa-aikaisille
lapsille annettavia kertoimia. Kertoimien muutoksilla Kuopion käytännöt saatiin lähemmäs valtakunnan keskimääräisiä kerroinkäytäntöjä. Tämä vaikutti
erityisesti pienten, alle 3-vuotiaiden ryhmiin, joissa lapsiluku pieneni. Yli 3vuotiaiden ryhmissä lapsiluku muuttui siten, että ryhmissä, joissa oli paljon
ns. sopimuslapsia, ryhmäkoko myös pieneni. Ryhmässä, jossa sopimuslapsia
ei juuri ollut, ryhmäkoko suureni, kun kutakin kasvattajaa kohti lisättiin kahdeksas lapsi.
Ryhmäkokoihin Kuopiossa vaikuttaa myös päiväkotikiinteistöihin liittyvät tekijät. Monessa ryhmätilassa ole ei voitu käytännössä suurentaa ryhmäkokoja,
koska tiloihin ei ole saanut sijoittaa enemmän ihmisiä, johtuen mm. ilmanvaihtoon liittyvistä tekijöistä.
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus otettiin Kuopiossa käyttöön
varhaiskasvatuslain (12 §, 4 mom.) mukaisesti - lapselle on järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Oikeutta varhaiskasvatukseen ei ole siis näissä tilanteissa lähdetty rajaamaan ja päivähoitopaikan on saanut hakemuksesta ilman erillisiä asiantuntijalausuntoja.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poiston kustannukset
Mikäli valtuustoaloitteessa esitetyt muutokset tehtäisiin Kuopiossa, asialla
olisi luonnollisesti kustannusvaikutuksia. Subjektiivisen päivähoidon rajauksen poiston osalta laskelma osoittaa, että kustannusvaikutus olisi n. 1,1 miljoonaa euroa kasvua. Laskelmassa on arvioitu, että puolet tällä hetkellä osapäivähoidossa olevista lapsista siirtyisi kokopäivähoitoon. Kustannusarvio
luonnollisesti kasvaa, mikäli suurempi joukko osa-aikaisista lapsista siirtyisi
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kokopäivähoitoon. Esitettyihin kustannusvaikutuksiin on laskettu tilakustannukset vuoden 2017 keskimääräisen toteutuman mukaisesti €/lapsi.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto
Päiväkotihoito ja perhepäivähoito
Nykytilanne (rajauksen piirissä olevat lapset)
Lapsim.
Kust./v
Osapäivähoidossa olevat lapset
430
3 102 773
Rajaus poistuu, puolet osapäivähoidossa olevista siirtyy kokopäivähoitoon
Lapsim.
Kust./v
Osapäivähoidossa olevat lapset
215
1 551 386
Kokopäivähoidossa olevat lapset
215
2 711 330
Maksutulojen lisäys
-100 601
Kokonaisvaikutus
1 059 344
Kustannustason muutos 2018-2019
2,37 %
27 491
Kustannusvaikutus yhteensä
1 086 834
Ryhmäkoon palauttamisen kustannukset
Ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen v. 2016 tasolle tarkoittaisi laskennallisesti n. 3, 3 miljoonan euron kasvua. Hinta muodostuu laskennallisesti siitä,
että henkilöstömäärä kasvaisi nykytilanteeseen verrattuna 44 htv: llä. Lisäksi
tarvittaisiin lisää tiloja uusille ryhmille, koska ryhmien sekä henkilöstön määrä kasvaisi.
Ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen päiväkotihoidossa
Oletuksena, että 25 % lapsista sopii nykyisiin ryhmiin
Henkilöstömäärän muutos
Palkkakustannusten muutos yht./v
Palkkakustannusten muutos 2018-2019
2,37 %
Sivukulut
20,85 %
Henkilöstömenojen lisäys/v (2019 tasossa)
Huoneistomenojen lisäys/v (kaikille lisäryhmille uutta
vuokratilaa)
Kustannusten lisäys yhteensä/v

44
1 302 425
30 867
277 991
1 611 283
1 670 000
3 281 283

Johtopäätökset
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamista voidaan perustella
sillä, että suurempi joukko lapsia saisi oppimisen valmiuksia varhaiskasvatuksessa ennen kouluikää. Erityisesti taloudellisesti ja sosiaalisesti heikoimmassa
asemassa olevien lasten, jotka ovat mahdollisesti rajauksesta johtuen poissa
varhaiskasvatuksesta, pääsisivät varhaiskasvatuksen piiriin. Toisaalta lain
mukaan varhaiskasvatusta mahdollistetaan maksimissaan 20 tuntia kaikille
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lapsille jo nykyisin.
Vertailukaupungeista mm. Vantaa ja Lahti poistivat rajauksen elokuun alussa
2018. Jyväskylä on poistamassa rajauksen v. 2019 alusta. Oulussa ja Joensuussa asia on ensi vuoden osalta esillä päätöksenteossa parhaillaan. Muista
suurista kaupungeista Helsinki, Espoo, Tampere ja Turku eivät ottaneet rajausta lain mukaan käyttöön v. 2016.
Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on
mm. (3 §: n 4 mom.) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja
turvallinen varhaiskasvatusympäristö. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa lapsen
yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä (3§: n 7
mom.).
Ryhmäkoon suhdeluvun pienentämisellä olisi vaikutusta päiväkotiryhmien
rauhallisuuteen ja turvallisuuteen. Mitä vähemmän tiloissa on lapsia, niin sitä
vähemmän on yleensä myös melua. Ryhmäkoon pienentäminen antaisi myös
mahdollisuuden huomioida lapset nykyistä yksilöllisemmin. Pienemmistä
ryhmistä hyötyvät eniten erityistä tukea saavat lapset. Edellä mainituista syistä johtuen ryhmäkoon pienenemisellä voisi olla positiivinen vaikutus myös
työntekijöiden työssäjaksamiseen.
Yhteenvetona voimme Kuopion varhaiskasvatuspalveluissa todeta, että valtuustoaloitteen esitykset vaikuttaisivat positiivisesti varhaiskasvatuksen laatuun ja rajauksen poistolla olisi positiivinen vaikutus koulutuksellisen tasaarvon näkökulmasta.
Kuopiossa on pystytty myös omilla toimilla vaikuttamaan positiivisesti varhaiskasvatuksen tarjontaan ja laatuun. Ryhmäkoot eivät kasvaneet kaikilta
osin, samanaikaisesta kerroinkäytännön muutoksesta johtuen ja päivähoitooikeuden rajausta on sovellettu lainsäädännön mukaisesti. Vuosittain toistettavan asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut
ovat saaneet kiitettävää palautetta asiakkailta. Vuoden 2016 muutoksilla ei ole
ollut merkittävää negatiivista vaikutusta palvelun laatuun asiakastyytyväisyyden näkökulmasta.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto koskisi teoreettisesti nykytilanteeseen verrattuna n. 430 lasta. Ryhmäkoon pienentämisen vaikutus
olisi suhteessa nykytilanteeseen n. 15 uutta lapsiryhmää. Tämä sillä oletuksella, että lapsista 25 % sopisi nykyisiin ryhmiin.
Kokonaiskustannusvaikutus näillä valtuustoaloitteessa esitetyillä toimilla olisi
laskennallisesti 4,4 miljoonaa euroa; subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto n. 1,1 M€ ja ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen päivähoitoon n. 3,3, M€.
Kuopion kaupungin päiväkotien tilojen näkökulmasta aloitteen mukainen
toiminta toisi painetta tilainvestointeihin. Varautuminen lisätilainvestointeihin tulisi tehdä ennen kuin palveluiden piiriin tulisi lisää lapsia.
Vaikutusten arviointi

-
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Esitys

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

Liitteet
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Valmistelija
Juha Parkkisenniemi
Tuula Nuotio
Raija Heinonen
Timo Mononen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4008
puh. +358 44 718 6134
puh. +358 44 718 4221
puh. +358 44 718 4097

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

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Jäsen Meriranta ehdotti lausunnon täydentämistä, mutta ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Esittelijän ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.
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§ 95

Asianro 9165/00.02.03/2017

Vuoden 2019 kevään kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksista päättäminen
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvu ja oppiminen / hallinto- ja henkilöstöpalvelut
Esitys

Esitän että vuoden 2019 kevään kasvun ja oppimisen lautakunnan kokousajat
ovat seuraavat:
-

tiistai 22.01.2019
tiistai 19.02.2019
tiistai 19.03.2019
tiistai 09.04.2019
tiistai 23.04.2019
tiistai 21.05.2019
tiistai 11.06.2019

klo 16.00
(Käyttösuunnitelma 2019)
klo 16.00
(Tilinpäätös 2018)
klo 16.00
klo 13.00–17.00 (Strategia- ja talousseminaari)
klo 16.00
klo 16.00
klo 16.00

Kokouspaikka on: Vuorikatu 27, 70100 Kuopio (2. kerroksen lautakuntien kokoushuone)
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen.
Valmistelija
Pekka Savolainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4101

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 96

Asianro 1258/00.02.03/2018

Tiedonantoja 18.12.2018

Kasvun ja oppimisen palvelualueelle saapuneet kirjeet, ym.:
Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus /
2018 / 33321 /valvontakohde: Kissakuusen yhtenäiskoulu.
Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus /
2018 / 33386 / valvontakohde: Kemppaanmäen koulu.
Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus /
2018 / 35670 / valvontakohde: Rajalan koulu.
Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus /
2018 / 35785 / valvontakohde: Neulamäen koulu.
Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus /
2018 / 35789 / valvontakohde: Kasarmipuiston päiväkoti.

Seuraavana viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja:
-

apulaiskaupunginjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 31.10.2018 –
29.11.2018 §:t 25 ja 35 (henkilöstöasiat), §:t 3 ja 4 (muut asiat), § 4 (hankinta- ym. sopimukset)
opetusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 9.11.2018 – 4.12.2018 § 8 (lupa- ja
ilmoitusasiat), § 1 (työryhmät), §:t 50, 52, 54, 55 (henkilöstöasiat)
kasvatusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 22.10.2018 – 29.11.2018 §:t 25,
26, 28 (muut asiat, osittain S), §:t 27, 29 (muut asiat), § 14 (henkilöstöasiat)
henkilöstö- ja hallintopäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 29.10.2018 –
3.12.2018 §:t 186 – 223, 225 – 227 (henkilöstöasiat)
lukio-opetuspäällikön päätöspöytäkirja ajalta 16.11.2018 § 10 (hankinta- ja
ym. sopimukset)
perusopetuspäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 8.11.2018 – 4.12.2018 §:t
113, 117, 118, 120 (henkilöstöasiat)
perusopetuspäällikön (II) päätöspöytäkirja ajalta 23.11.2018 § 78 (henkilöstöasiat)
palvelupäällikön (I) päätöspöytäkirja ajalta 14.11.2018 § 66 (henkilöstöasiat)
palvelupäällikön (II) päätöspöytäkirjat ajalta 29.10.2018 – 3.12.2018 §:t
34 – 40 (henkilöstöasiat)
talouspäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 14.11.2018 – 29.11.2018 §:t 27
(maksut, S), § 2 (muut asiat)
tilahallintapäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 29.10.2018 – 5.11.2018 §:t 46
– 51 (hankinta- ym. sopimukset)
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-

Päätösehdotus

iltapäivätoiminnan suunnittelijan päätöspöytäkirjat ajalta 29.10.2018 –
3.12.2018 §:t 29 – 34 (oppilasasiat)
nuorispäällikön päätöspöytäkirja ajalta 4.12.2018 § 1 (hankinta- ym. sopimukset)
Hatsalan klassillisen koulun rehtorin päätöspöytäkirjat ajalta 14.11.2018 –
27.11.2018 §:t 9 – 11 (henkilöstöasiat)
Hiltulanlahden koulun rehtorin päätöspöytäkirja ajalta 20.11.2018 § 5
(henkilöstöasiat)
Jynkänlahden koulun rehtorin päätöspöytäkirja ajalta 19.11.2018 § 7
(henkilöstöasiat)
Neulamäen koulun rehtorin päätöspöytäkirja ajalta 16.11.2018 § 4 (henkilöstöasiat)
Pyörön koulun rehtorin päätöspöytäkirjat ajalta 1.11.2018 – 27.11.2018 §:t
21 – 23 (henkilöstöasiat)
Snellmanin koulun rehtorin päätöspöytäkirjat ajalta 7.11.2018 – 3.12.2018
§:t 12 ja 13 (henkilöstöasiat)
Vehmersalmen koulun rehtorin päätöspöytäkirja ajalta 5.11.2018 § 5
(henkilöstöasiat)

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.
Merkittiin tiedoksi pöydälle jaettu toteutuma tammi-marraskuu 2018 / kasvun ja oppimisen palvelualue.
Kokous päättyi klo 17.24.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Kasvun ja oppimisen lautakunta (89,
90 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunta
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Vuorikatu 27, 70100 KUOPIO
Vuorikatu 27
017 18 2111
017 18 4210
kirjaamo.kasvujaoppiminen(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion
kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

